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RESUMO 

 

 

O presente estudo aborda as dificuldades de captação de recursos e a falta de 

planejamento de Comunicação nas Instituições do Terceiro Setor na cidade de 

Santos. Para o estudo de caso foi escolhida a Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia. O Projeto ressalta a importância de estratégias e planejamento das 

áreas de Relações Públicas e Comunicação. O planejamento de comunicação deve 

ser parte essencial das políticas e diretrizes das instituições, pois é por meio de uma 

comunicação integrada que se conquista os públicos de interesse. Desta forma, este 

estudo apresenta um Plano de Ações baseado em conceitos das áreas em questão, 

a fim de conquistar maior visibilidade na Cidade e desenvolver ações para 

posicionar e evidenciar sua marca, por meio da reformulação da Identidade Visual, 

além de otimizar a forma de se comunicar e de se relacionar com seus públicos. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Comunicação. Relações Públicas. Captação de 

Recursos. Identidade Visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study addresses the difficulties of fundraising and the lack of 

communication planning in the Third Sector Institutions in the city of Santos. For the 

case study was chosen the Association of Assistance to Childhood Estrela Guia. The 

project highlights the importance of strategies and planning in the areas of Public 

Relations and Communication. Communication planning should be an essential part 

of the policies and guidelines of the institutions, because it is through an integrated 

communication that the publics of interest are won. In this way, this study presents 

an Action Plan based on concepts of the areas in question, in order to gain greater 

visibility in the City and develop actions to position and highlight its brand, through 

the redesign of the Visual Identity, besides optimizing the way of Communicate and 

relate to their audiences. 

 

Keywords: Third Sector. Communication. Public relations. Fund-raising. Visual 

identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Para desenvolver este Trabalho de Conclusão de Curso foi criada a Ant 

Comunicação, uma Agência de Comunicação Integrada e Marketing que possui 

como logomarca uma formiga, que simboliza a força, trabalho em equipe, 

organização e pró-atividade. A Ant Comunicação visa oferecer aos clientes soluções 

de Comunicação e relacionamento a fim de agregar valor à imagem da Organização 

e de consolidar a sua reputação junto aos públicos de interesse. A Agência optou 

por um cliente do segmento do Terceiro Setor por sempre ter demonstrado interesse 

em assuntos do âmbito social e comunitário, e pretende direcionar suas 

qualificações profissionais para este setor de atuação. 

O cliente escolhido para o Projeto Experimental é a Associação de 

Assistência à Infância Estrela Guia, conhecida como Creche Estrela Guia, uma 

Instituição do Terceiro Setor, com sede na Cidade de Santos, que possui como 

objetivo oferecer educação de qualidade e acolhimento às crianças assistidas e seus 

familiares. 

As Relações Públicas são de suma importância para o Terceiro Setor, suas 

estratégias contribuem para a construção e manutenção da boa reputação das 

entidades, para a gestão das ações de Comunicação, para captação de recursos e 

outros aspectos da área. 

A construção e manutenção de uma imagem sólida, por meio da 

Comunicação integrada e o planejamento e divulgação dos trabalhos realizados é de 

fundamental importância para todas as organizações, principalmente para as de 

Terceiro Setor, que dependem de sua visibilidade e seus relacionamentos para se 

sustentar financeiramente. 

O planejamento de Comunicação deve ser parte essencial das políticas e 

diretrizes das instituições, pois é por meio de uma Comunicação dirigida e 

segmentada que se conquista os públicos de interesse. Para tanto, é necessária a 

detalhada identificação e análise desses públicos, direcionando veículos compatíveis 

e que gerem retorno, reconhecimento e adeptos à causa da Organização. 

A Agência Ant Comunicação, com o intuito de compreender o contexto em 

que a Creche Estrela Guia está inserida, desenvolveu um referencial teórico sobre 
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Terceiro Setor, Públicos do Terceiro Setor, Comunicação e Relações Públicas no 

Terceiro Setor, Comunicação e Identidade Visual e Memória Institucional. 

Para elaboração da História Institucional e Briefing foram desenvolvidas 

diversas entrevistas com a Diretoria Administrativa e a Presidência da Creche 

Estrela Guia, além, de pesquisas de observação no local. 

Foi elaborado um estudo de cenário do segmento de mercado da Creche, 

portanto, foi utilizado o método Análise SWOT, em que foram avaliados os pontos 

fortes e fracos – fatores internos, e as oportunidades e ameaças – fatores externos. 

Além disso, foi realizada uma análise dos concorrentes, na qual, foram extraídos 

dados de outras instituições do mesmo segmento de atuação da Creche na Cidade 

de Santos. 

A fim de que os aspectos observados anteriormente fossem confirmados, 

foram realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas com o propósito de 

compreender as raízes dos problemas identificados. A Agência Ant Comunicação 

também utilizou como método de pesquisa o Benchmarking, que possui o intuito de 

avaliar os processos de organizações referências em determinado segmento, 

buscando incorporar os melhores desempenhos e aperfeiçoar os próprios métodos. 

Após a Agência analisar todos os resultados obtidos por meio de estudos e 

pesquisas, foi elaborado o diagnóstico da Creche Estrela Guia, o qual identifica os 

problemas da Instituição. A partir do diagnóstico, foram estipulados objetivos, 

justificativa e a estratégia geral que a Ant Comunicação pretende desenvolver para a 

Organização. 

Diante da conclusão do planejamento, foi necessária a elaboração de um 

Programa de Ações que visam sanar os problemas identificados e descritos no 

diagnóstico. A execução das ações possibilitará que a Creche Estrela Guia se torne 

mais conhecida, reafirme sua Identidade Institucional e auxiliará na conquista e no 

relacionamento com os colaboradores, associados, apoiadores, parceiros, 

patrocinadores, voluntários e adeptos à causa, além de preservar sua Memória 

Institucional. 
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2  DESCRIÇÕES DA AGÊNCIA 

 

 

2.1 Histórico 

 

 

A Ant Comunicação é uma Agência de Comunicação Integrada e Marketing 

situada na Cidade de Santos, São Paulo. A Agência visa oferecer aos clientes 

soluções de Comunicação e relacionamento por meio programas e projetos, com o 

objetivo de agregar valor à sua marca e de consolidar a sua reputação junto a 

públicos de interesse, com ações orientadas para o desenvolvimento de processos. 

Os profissionais da Ant buscam otimizar recursos e maximizar resultados no 

desenvolvimento de ações de Comunicação integrada e marketing, além de ser uma 

equipe voltada para o desenvolvimento e criatividade com profissionais habilidosos 

para garantir soluções que tenham eficácia no mercado.  

A Ant Comunicação foi criada por quatro amigos formados em Relações 

Públicas em janeiro de 2016, que possuíam um sonho de abrir seu próprio negócio e 

desenvolver suas habilidades em Comunicação e Marketing. Sendo assim, juntaram 

suas especializações e fundaram a Ant Comunicação. 

 

 

2.2 Missão, Visão e Valores 

 

 

 Missão 

“Proporcionar aos nossos clientes ações de Comunicação interna e externa 

voltados para o marketing institucional e social.” 

 Visão 

“Tornar-se referência como Agência de Comunicação integrada e 

marketing da Cidade de Santos.”  

 Valores 

 Trabalho em Equipe; 

 Inovação; 

 Transparência; 
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 Responsabilidade Social; 

 Sustentabilidade; 

 Respeito a Diversidade. 

 

 

2.3 Simbologia da marca 

 

 

A palavra “Ant” na tradução do inglês para o português significa formiga. Este 

inseto foi escolhido para representar a marca da agência, pois, possui 

características peculiares e marcantes. Sendo assim, a Ant Comunicação possui 

como logotipo uma formiga, que simboliza a força, o trabalho em equipe, 

organização e pró-atividade. As formigas são persistentes e não desistem diante aos 

primeiros obstáculos, elas buscam formas diferentes de chegar ao seu objetivo, são 

planejadoras e se preparam para o futuro. Possuem o sentido de que se cada um 

faz sua parte a colônia inteira cresce e prospera. Adotam o poder da coletividade em 

foco, ou seja, trabalhar junto é abreviar o caminho para as metas, não perdendo o 

foco e evitando o desperdício de tempo, elementos que regem a Ant Comunicação 

(FRANÇA, 2016). 

 

 

2.4 Identidade Visual – Logotipo 

 

 

O logotipo da Agência apresenta uma imagem abstrata, relacionando-se com 

a modernidade da empresa. As cores usadas são azul, preto e branco. O azul 

significa tranquilidade, serenidade e harmonia, além desta cor estimular a 

criatividade. A cor preta representa a sofisticação e transmite a sensação de 

seriedade. A cor branca simboliza a paz e na cultura ocidental é uma cor que 

transmite alegria. 

O logotipo e suas variações estão apresentados nas Figuras 1, 2 e 3. 
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Figura 1 – Logotipo fundo preto 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 
 

Figura 2 – Logotipo fundo branco 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 3 – Variações do logotipo 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

2.5 Identidade Visual – Cartão de Visita 

 

 

As Figuras de 4 a 8 ilustram o Cartão de Visita da Agência Ant Comunicação. 

 

 

Figura 4 – Cartão de Visita – Frente 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 5 – Cartão de Visita – Verso – Alana Rodrigues 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 

Figura 6 – Cartão de Visita – Verso – Danilo Motta 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 

Figura 7 – Cartão de Visita – Verso – Mariana Pace 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 8 – Cartão de Visita – Verso – Mayara Bortot 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

3.1 Terceiro Setor 

 

 

O termo Terceiro Setor, caracterizado por organizações sem fins lucrativos e 

não governamentais com o objetivo de originar serviços de cunho público, foi criado 

da tradução do inglês “third sector” nos Estados Unidos. Também são empregadas 

outras expressões como organizações sem fins lucrativos ou setor voluntário 

(FERNANDES, 1994 apud FURTADO, 2007). 

O terceiro setor é de extrema importância para a sociedade, pois possui a 

pretensão de prestar serviços públicos sem fins lucrativos, muitas vezes para sanar 

a falta de ação governamental.  

Peruzzo (2012, p. 155) define o Terceiro Setor: 

 

Constituído por Organizações da Sociedade Civil (OSC), o terceiro setor 
abrange entidades sem fins lucrativos, privadas, mas de caráter público, 
que atuam a serviço dos interesses coletivos. Esse setor se distingue do 
Estado – primeiro setor – e do mercado – segundo setor -, porque seu 
espaço de atuação é não governamental e não subordinado às “leis” da 
lucratividade. 

 

O Terceiro Setor está associado a um relacionamento inerente com as três 

esferas da sociedade, sendo a privada constituída por empresas, a pública 

composta pelo poder público e a esfera da sociedade civil, ou seja, cidadãos 

dispostos a exercer os fundamentos da responsabilidade social em prol de uma 

Organização (FURTADO, 2007). 

 

A expressão Terceiro Setor nasceu da ideia de que a atividade humana é 
dividida em três setores: um primeiro setor (estado), em que agentes 
públicos executam ações de caráter público; um segundo setor (mercado), 
no qual agentes privados agem visando a fins particulares; e um Terceiro 
Setor relacionado às atividades que são simultaneamente não 
governamentais e não lucrativas (ALVES apud MELO NETO; FROES, 2001, 
p.08). 

 

As atividades do Terceiro Setor estão presentes desde as primeiras 

civilizações, e podem ser observadas por uma preocupação com os mais carentes, 
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sendo os grupos religiosos e familiares responsáveis pelas pioneiras assistências, 

sejam com os idosos, enfermos, órfãos e viúvas. De acordo com Hudson (1999), no 

decorrer da história, a caridade está diretamente relacionada com o crescimento das 

organizações religiosas, os princípios judeus estimulavam que os pobres possuíam 

direitos e os ricos deveres. Desta forma, eram arrecadados fundos de apoio para 

amparar os desfavorecidos. 

No Brasil,  a origem do Terceiro Setor também esteve diretamente ligado à 

religiosidade, sendo a Cidade de Santos uma das pioneiras neste segmento, 

Yamaguti (2006, p. 75) explica: 

 

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

 

O Terceiro Setor em Santos possui seus primeiros registros com a fundação 

em 1543 da Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos, denominada 

antigamente como “Casa de Deus para homens, porta aberta para o mar” na Cidade 

de Santos, por Brás Cubas, a qual deu início ao Terceiro Setor no Brasil. A função 

da Santa Casa era amparar os navegantes que necessitavam de auxílio médico e 

depois dedicaram seus atendimentos para as viúvas pobres, concessão de abrigo 

aos desfavorecidos e a prestação de serviços fúnebres aos carentes (CLARO, 

2001). 

Claro (2001) no livro “Santos, berço do voluntariado no Brasil”, afirma que: 

 

A exemplo das demais Santas Casas instaladas nas colônias portuguesas, 
a de Santos assumiu um papel fundamental na expansão lusitana, 
oferecendo não apenas o atendimento médico. As viúvas pobres recebiam 
auxílio, os peregrinos contavam com pousada, os cativos obtinham resgate 
e transporte para a Pátria, as donzelas pobres conseguiam dotes para se 
casar, e os defuntos tinham um enterro digno. (CLARO, 2001, p. 09) 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Todos os Santos caminhou com a expansão 

e desenvolvimento da Cidade de Santos, de acordo com o livro “Santos, berço do 

voluntariado no Brasil”, o segundo Império trouxe ainda mais prosperidade para a 

Cidade, a exemplo, Dom Pedro II em sua primeira visita a Santos solicitou que o 

chafariz da atual Praça Mauá jorrasse vinho, seguido de queimas de fogos. E apesar 
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da fartura e do progresso, os santistas compreendiam a importância do trabalho 

exercido pela Santa Casa e realizam generosas doações (CLARO, 2001, p. 11). 

Segundo Lopes (2016), de acordo com os dados do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Santos (CMAS), nos dias de hoje estão cadastradas 37 

entidades que prestam serviços assistenciais e sociais na Cidade sendo 

desenvolvidos em consonância com a Política de Assistência Social. 

Nos anos da década de 1970, o país presenciou transformações que deram 

início a movimentos sociais, que visavam extinguir com as questões relacionadas 

com falta de água, terra, aumento de preços etc. No início dos anos 1990 a 

incapacidade do Estado em resolver todas as questões sociais, resultou na 

expansão do Terceiro Setor (CLARO, 2001). 

Em 1999 foi sancionada a Lei 9.790, conhecida também como lei do Terceiro 

Setor, com o intuito de fortalecer o segmento que zela pelas Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Mas foi em 2002 que entrou em vigor 

o novo Código Civil Brasileiro direcionado às OSCIPs, em que se estipularam os 

nomes jurídicos, termos de finalidades de atuação e definição para as organizações 

do Terceiro Setor (CLARO, 2001). 

A Lei 12.101 de 2009 que foi regulamentada pelo Decreto 7.237 de 2010 

versa sobre a Lei da Filantropia, a qual passou por alterações, no que se refere à 

rigidez nas fiscalizações e cumprimentos de normas (BRASIL, 2009). 

Desta forma é fácil prever as dificuldades que algumas organizações sem fins 

lucrativos enfrentam para se enquadrar a lei. Segundo a Dra. Renata Favero 

Rampaso, advogada, em entrevista para o site Terceiro Setor online sobre as 

consequências da lei para as organizações brasileiras: 

 

A consequência disso é imensurável para muitas destas organizações, que, 
se não sucumbirem, enfrentarão sérias dificuldades para a manutenção da 
qualidade dos serviços prestados. Perdem, portanto, as organizações, 
perde o Estado e, especialmente, perde a sociedade brasileira que é 
amplamente atendida por essas entidades. (RAMPASO, 2010). 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA sobre as Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil - Fasfil, relativo ao ano de 

2010, é possível constatar 290,7 mil entidades, ordenadas nos grupos e subgrupos 

da classificação das entidades sem fins lucrativos. Comparada à mesma pesquisa 



35 

 

realizada em 2005, verifica-se que este número reduziu cerca de 10 mil no período 

de cinco anos (IBGE, 2010). 

 

 

3.2 Públicos do Terceiro Setor 

 

 

A identificação e classificação de públicos por uma Organização é de extrema 

importância, os públicos são grupos que de alguma maneira mantém um 

relacionamento com a Organização e necessitam de estratégias e ações da área de 

Relações Públicas. 

França (2004, p. 27) reforça esta ideia:  

 

A base da existência dos públicos é a relação, a necessidade de troca de 
experiências entre as pessoas, de bens e serviços entre os grupos ou entre 
uma organização e os públicos dos quais ela depende para sua 
constituição, seu desenvolvimento e sua sobrevivência.  

 

De acordo com França (2004), em 1998, durante o XV Congresso Brasileiro 

de Relações Públicas, ficou determinado que pertence às atividades de Relações 

Públicas diagnosticar e direcionar estratégias na relação das organizações com seus 

públicos. 

No Brasil, durante muito tempo, a classificação de públicos de uma 

Organização era baseada predominantemente por: interno, externo e misto.  Essa 

classificação era defendida por Cândido Teobaldo de Souza Andrade: 

 

Para nós, os públicos são classificados em: interno, misto e externo, que se 
originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da clientela e 
espectadores, após o estabelecimento de um “diálogo planificado e 
permanente”, entre a instituição e os grupos que estejam ligados a ela, 
direta ou indiretamente. (ANDRADE, 1989, p. 78)  

 

 

Para França (2004, p. 54), a definição tradicional de públicos classificada por 

Cândido Teobaldo de Souza Andrade torna-se insuficiente, o que leva a busca de 

novos conceitos de divisão de públicos. 

Neste aspecto, França (2003) classificou os públicos de uma Organização de 

acordo com o grau de dependência, participação/envolvimento e pelo nível de 
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interferência, divididos em  Públicos Essenciais (são os grupos que a Organização 

precisa para sobreviver), Públicos Não Essenciais (são os grupos que não prestam 

serviços para Organização e que atuam externamente) e os Públicos de Redes de 

Interferências (são os grupos que possuem influência no mercado e para a opinião 

pública). 

Os públicos das organizações do Terceiro Setor são classificados de forma 

singular, pois possuem particularidades distintas dos outros setores. Segundo 

Peruzzo (2007, p. 8): “[...] a questão dos públicos no nível dos movimentos e 

organizações sociais sem fins lucrativos de base popular requer tratamento 

diferenciado e carece de mais elaboração teórica”.  

Desta forma, Peruzzo (2007) define a classificação de públicos para o 

Terceiro Setor como: a) Beneficiários; b) Colaboradores; c) Vizinhança; d) Órgãos 

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

Peruzzo (2007) valoriza o bom relacionamento com os públicos, pois assim a 

Organização ganhará visibilidade e credibilidade com os públicos de interesse:  

 

A definição do tipo de relacionamento que se estabelece com os diferentes 
públicos depende das características de cada organização, mas no conjunto 
este relacionamento serve para aproximar a entidade ou movimento social a 
cada um dos públicos. (PERUZZO, 2007, p.13) 

 

 A seguir, o Quadro 1 é um demonstrativo da definição e aplicação da 

classificação de públicos do Terceiro Setor adotado por Peruzzo (2007). 
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Quadro 1 – Públicos do Terceiro Setor 

CLASSIFICAÇÃO DEFINIÇÃO 
OBJETIVO  

DA       
ORGANIZAÇÃO 

EXPECTATIVAS 
DA 

ORGANIZAÇÃO 

EXPECTATIVAS 
DOS  

PÚBLICOS 

Beneficiários 

Pessoas a quem a ação 
direta da Organização se 
destina, ou melhor, são a 
razão de ser da mesma. 

Determinar os 
objetivos do 

relacionamento 
com o público 

definido. 

Tudo aquilo que 
a Organização 

espera e anseia 
de seus públicos. 

 
São os anseios 

dos públicos 
perante a 

Organização. 
O que identificam 

como dever 
desta 

Organização a 
partir de suas 
necessidades. 

Colaboradores 
Funcionários, voluntários e 

suas famílias. 

Vizinhança 
Comunidade onde estão 
inseridas a sede e a ação 
principal da Organização. 

Órgãos 
Públicos 

Grupos que afetam 
diretamente a vida da 

Organização por meio de 
políticas, legislação, 

órgãos de repressão, entre 
outros aspectos. 

Parceiros reais 
e potenciais 

Organizações, secretarias, 
universidades, entre 

outros. 

Mídia 

Meios de Comunicação 
impressos, radiofônicos, 

televisivos e internet, tanto 
os de longo alcance como 
os comunitários e locais. 

Aliados 

Movimentos e 
organizações congêneres 
e aproximativas, ou seja, 

que atuam no mesmo 
universo, mas 

desenvolvem atividades 
distintas. 

Opositores 

Grupos que se opõem à 
linha político-ideológica e 
ao trabalho desenvolvido 

por “ódio de classe”. 

Fonte: Adaptado de Peruzzo, 2007. 

 

 

Portanto, torna-se de extrema importância identificar e classificar os públicos 

da Organização do Terceiro Setor para que assim as estratégias e técnicas sejam 

direcionadas e possam atingir assertivamente seus públicos e consequentemente 

gerar visibilidade e credibilidade aos serviços prestados. 
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3.3  Comunicação e Relações Públicas no Terceiro Setor 

 

 

A palavra Comunicação deriva de communicare que, em Latim, significa 

“tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões”. Comunicação é 

entendida como um processo social dinâmico, contínuo e complexo, que se 

apresenta no dia a dia da Organização em distintas dimensões (MENEGHETTI, 

2001, p. 20). 

Santana (2006, p. 145) afirma que: 

 

A complexidade da Comunicação é aumentada quando se pensa no 
comunicólogo, que precisa de várias especialidades inter e 
multidisciplinares para desempenhar suas funções, assim, todo 
comunicador se torna um pouco sociólogo, psicólogo, planejador, artista e 
também filósofo. 

 

Para Fernandes (1994, p.27): 

 

O Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos criadas e 
mantidas com ênfase na participação voluntária, num âmbito não 
governamental, dando continuidade às práticas tradicionais de caridade, da 
filantropia e do mecenato expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas 
múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

É importante apontar que toda Organização sem fins lucrativos precisa de 

uma equipe de profissionais capacitados para desenvolver uma Comunicação 

eficiente, a fim de promover sua visibilidade na sociedade onde está inserida e, 

assim, conquistar mais voluntários e parceiros. Meneghetti (2001) afirma que é 

preciso ter conhecimento sobre diversos assuntos e matérias para ser um bom 

comunicólogo do Terceiro Setor. 

 

A área de formação acadêmica já não é tão relevante como critério de 
seleção, afinal ainda não existem cursos superiores que formem 
especialistas para trabalhar em Comunicação e marketing no terceiro setor, 
embora estejam proliferando os cursos de especialização e pós-graduação 
para preencher essa lacuna. Desde que o profissional busque 
complementar sua experiência de campo em áreas como as ciências 
sociais, a educação, a história, a psicologia, a antropologia, a ciência 
política, a agronomia, como noções sobre processos de Comunicação e 
habilidades para lidar com as novas tecnologias, ele poderá se tornar um 
bom comunicador (MENEGHETTI, 2001, p.57). 
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Toda Organização, tanto do setor privado como do Terceiro Setor, necessita 

de visibilidade para se legitimar diante da sociedade, para que seja agregada 

credibilidade política às suas ações perante os poderes públicos e para que sejam 

atraídos novos investidores ou consolidadas parecerias já existentes (SOARES; 

FERRAZ, 2006). 

Pode-se afirmar que as organizações do Terceiro Setor precisam se 

desenvolver a fim de defender a sua causa social e, para isso, é necessário que as 

entidades divulguem seu trabalho e apresentem seu projeto para a sociedade por 

meio de campanhas e estratégias de Comunicação. 

Segundo Meneghetti (2001 p. 66), muitos gestores desta área social ainda 

não acreditam na grande necessidade do investimento em conhecimentos técnicos 

sobre as características e potencialidades de cada um dos instrumentos de 

Comunicação e estes gestores também não percebem o quanto podem progredir se 

souberem integrar as ferramentas do marketing e da Comunicação no processo 

global da Organização. 

Santana (2006) aponta em seus estudos que uma entidade filantrópica 

precisa criar e divulgar uma imagem que seja capaz de atrair apoio, verba ou 

trabalho voluntário, além de preparar relatórios para investidores e pensar em 

formas de avaliação de campanhas. É fundamental que qualquer Instituição ou 

Organização não governamental obtenha a multifuncionalidade da Comunicação 

para a sobrevivência financeira. 

Segundo Adulis (2009), a captação de recursos (fundraising) é uma das 

maiores dificuldades das Organizações Não-Governamentais. A partir do momento 

em que o número de entidades filantrópicas cresce a competividade e a dificuldade 

em encontrar fundos e parceiros se tornam ainda maiores. Com isso, a Organização 

é obrigada a investir e aprimorar suas formas de captar recursos. 

Por essa e muitas outras razões é preciso construir uma boa imagem da 

entidade por meio de ferramentas da Comunicação a fim de ganhar visibilidade 

perante a sociedade, conquistar novos doadores, estabelecer um relacionamento 

contínuo com os parceiros já conquistados, além de prestar contas aos seus 

públicos.  

A transparência é fundamental para a Organização conquistar a confiança da 

sociedade que, desta forma, poderá colaborar para o desenvolvimento da própria 

entidade (REIFFEL; KLANN, 2008). 
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Ao relacionar a Comunicação com as Organizações Não Governamentais, 

Ferrari (2003) acrescenta que o profissional de Relações Públicas é capaz de ajudar 

o Terceiro Setor, ao transformar seus públicos em aliados importantes para a 

ascensão de uma Instituição filantrópica. 

 

As organizações vêm sofrendo pressões de seus diferentes públicos 
estratégicos, como os acionistas, a mídia, a comunidade, o governo, os 
consumidores, entre outros. As relações públicas aparecem no cenário das 
organizações para ajudar a construir relacionamentos harmônicos e 
duradouros destas com os públicos dos quais depende sua sobrevivência. 
Para facilitar a tarefa, elas necessariamente devem influenciar nas políticas, 
nas estratégias e nas decisões tomadas neste sentido. Porém, para 
administrar os relacionamentos, é importante analisar a cultura nacional e 
atentar para as características que são transpostas para as organizações 
(FERRARI, 2003, p. 58). 

 

Grunig (2003) apontou em seus estudos que a área de Relações Públicas não 

transmite apenas uma mensagem para defender a Organização de seu ambiente, 

essa profissão exerce um papel gerencial estratégico a fim de construir alianças com 

os públicos de interesse e lhes concede voz no processo decisório que os influencia. 

O profissional de Relações Públicas é capaz de administrar, planejar e 

construir estratégias da Comunicação de uma Organização seja no âmbito 

empresarial ou social. De acordo com Poyares (1998), o relações públicas é um 

profissional de mobilização social, indispensável na formação de uma consciência 

participativa e cidadã. O autor acrescenta que o Terceiro Setor é formado por 

organizações da sociedade civil mobilizadas por uma causa específica. Desta forma, 

o profissional de Relações Públicas como mobilizador social possui uma das 

principais características para agir eficientemente neste novo setor.  

As organizações precisam se comunicar com os diversos públicos ao seu 

redor de forma transparente e quase que imediata. A gestão da Comunicação 

institucional e o desenvolvimento de práticas de Relações Públicas no terceiro setor 

têm características distintas daqueles nos setores empresarial e governamental. Um 

grande diferencial é a defesa de causas sociais, ambientais ou ideológicas se 

sobrepor à finalidade de lucro ou de interesses políticos. Esse pressuposto exige 

uma qualidade maior do nível de Comunicação, pois as “trocas” envolvidas nesse 

contexto são extremamente simbólicas, o que aumenta a complexidade do processo 

no terceiro setor (UTSUNOMIYA, 2007, p.311). 
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A Figura 9 representa a visão dinâmica da Comunicação em uma 

Organização do Terceiro Setor. 

 

Figura 9 – Visão dinâmica da Comunicação na Organização do Terceiro Setor 

 
Fonte: Utsunomiya, 2007. 

 

 

Sendo assim, o beneficiário desse processo será o indivíduo, o cidadão que, 

inserto no contexto de uma comunidade atuante, deixa a condição de mero 

espectador, torna-se sujeito no desenvolvimento do processo histórico que estará 

vivenciando. No final, portanto, é a sociedade como um todo que ganha, pois, em 

tese, o objetivo final de uma Organização do Terceiro Setor é beneficiar a 

comunidade (UTSUNOMIYA, 2007, p. 313). 

O profissional de Relações Públicas é essencial para a construção de um 

bom relacionamento de uma organização do Terceiro Setor com os seus públicos de 

interesse. Segundo Grunig (2003), o profissional graduado em Relações Públicas 

gerencia os problemas e os pontos de vista dos públicos, externo e do pessoal 

interno. Ele é capaz de identificar as consequências das decisões e a participação 

dos públicos por meio do monitoramento do meio de atuação, que se refere à 

realização de pesquisas, conversas com os líderes da comunidade, líderes de 

grupos ativistas ou membros de governo para descobrir quem são os públicos e 

quais assuntos críticos esses públicos podem fomentar. 

As Relações Públicas gerenciam a Comunicação com os diversos públicos de 

interesse de uma Organização, e para conquistá-los é preciso fazer o uso de 

técnicas e ferramentas específicas para cada um deles. A Comunicação Dirigida, de 

acordo com Andrade (1993), tem a finalidade de transmitir, conduzir e, algumas 

vezes, recuperar informações, para estabelecer Comunicação limitada, orientada e 

frequente com selecionado número de pessoas homogêneas e conhecidas, 
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patenteando-se as condições básicas à construção de um relacionamento efetivo 

com os públicos. Andrade (1993) afirma que os veículos de Comunicação dirigida 

são classificados em quatro tipos: Comunicação escrita, Comunicação oral, 

auxiliares e de aproximação. 

Ao utilizar a Comunicação dirigida escrita é preciso ter conhecimento dos 

grupos que irão receber as informações, para que a mensagem seja elaborada com 

objetividade, concisão e clareza de acordo com os níveis de entendimento e 

repertório dos mesmos. Os veículos escritos são distribuídos conforme os objetivos 

que se pretende atingir com os públicos, são alguns deles: informativos, avisos, 

cartazes, press-release, encarte, informe de reuniões, correspondência, ofício, 

telegrama, memorando, carta, etc. (FORTES, 2003). 

Para Fortes (2003), a Comunicação dirigida oral proporciona o estreitamento 

de relações e exige a proximidade entre as pessoas e a troca de ideias. Seus 

principais veículos são as reuniões, o telefone, o sistema de alto-falante e as 

reuniões de pequenos e grandes grupos. 

Andrade (1993) diz que a Comunicação dirigida auxiliar (visual, auditivo e 

audiovisual) tem como vantagem ser visto e ouvido por muitas pessoas ao mesmo 

tempo, e como desvantagem a necessidade de técnicos e equipamentos de primeira 

ordem. Os recursos visuais, segundo Fortes (2003), se bem utilizados, têm um 

feedback imediato e o diálogo é estabelecido com agilidade. Podem ser eles, o 

projetor cinematográfico, as mídias, o cinema mudo, o slide, etc.  

Os recursos auditivos são meios e equipamentos destinados à gravação e à 

reprodução de sons que estimulam o sentido da audição, como os alarmes, apitos, 

sirenes, o rádio, entre outros. Os recursos audiovisuais são datashow, 

videoconferência, o cinema sonoro, dvd, etc. Tem como objetivo transmitir ideias 

precisas, de forma incisiva, para que a mensagem seja assimilada pelas pessoas 

(FORTES, 2003).  

 Ainda de acordo com Fortes (2003) as funções de Relações Públicas 

efetivamente estratégicas promovem um diálogo cabal com os públicos; contatos 

isolados e esporádicos não são suficientes para um relacionamento competente. 

Providências de reordenamento interno são incrementadas e combinadas com o 

fornecimento de volume justo e regular de informações e, ao serem transportadas, 

priorizam a opção pelos veículos de Comunicação dirigida. O autor acrescenta que 

as técnicas de Comunicação dirigida são perfeitamente determinadas, selecionadas 
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e controladas pelo emissor das informações, o que dá segurança ao promotor do 

relacionamento. 

 

 

3.4 Comunicação e Identidade Visual 

 

 

A construção da imagem de uma Organização é de suma importância, trata-

se do fortalecimento e reputação da Organização diante da opinião pública. De 

acordo com Viebig et al. (2006, p. 96), “a imagem de uma Organização perante a 

sociedade é resultado dos valores, atitudes e crenças transmitidos e de toda a sua 

bagagem cultural”. 

A imagem é a forma que percebemos as coisas, esta percepção, no contexto 

empresarial, trata-se de como empresa é percebida pelos seus públicos por meio 

das suas vivencias pessoais. Para Vaz (2003, p.53) imagem é “[...]um conjunto de 

ideias que uma pessoa tem ou assimila a respeito de um objeto, e que forma na sua 

consciência um entendimento particular sobre tal objeto, seja ele um fato, uma 

pessoa ou uma Instituição”. 

Diante disso, é possível perceber que a imagem de uma Organização 

depende da visão particular de cada público e, portanto, um plano de Comunicação 

visual deve ser uma ação primordial para as Organizações. Para Viebig et al. (2006, 

p.97), a Comunicação visual desempenha um papel psicológico, por isso é 

necessário identificar o que há na mente das pessoas para poder influenciá-las de 

forma positiva para a imagem da Organização. 

Churchill e Peter (2000, p.446) afirmam que quando as Instituições possuem 

suas marcas claras e estrategicamente planejadas, tornam-se mais lembradas no 

processo de tomada de decisão. Isto também é destinado ao Terceiro Setor, se a 

entidade possui uma Identidade forte na sociedade ela poderá ser mais lembrada 

por possíveis contribuintes e em parcerias com empresas interessadas em apoiar 

causas sociais. 

Andrade (1997, p. 115) explica que a identidade significa aquilo que uma 

organização é e como deseja ser percebida. Sendo assim, é indispensável que seja 

traçado planejamento para que essa identidade transmita confiança e que seja 

memorizada pelos seus públicos. 
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Para Diefenbach (1987 apud QUINTEIRO, 2006, p. 156), “um programa de 

identidade corporativa é essencialmente um ‘sistema’ – um sistema cuidadosamente 

projetado de todos os elementos visuais que servem como ponto de contato com os 

diversos públicos”.  

A Identidade Visual de uma Organização deve comunicar seus ideais e 

imprimir a imagem de única e memorável. 

 

A essência tem a ver com o que é central ou básico na organização; a 
permanência resulta em sua manutenção ao longo do tempo; a 
singularidade refere-se ao que é o próprio ou original da organização; e a 
unicidade, à coerência e sentido da organização em seu contexto de 
atuação. Esses fatores devem torná-la única, quando comparada a outras 
(TAVARES, 1998, p. 76). 

 

Dessa forma é importante entender que uma Organização do Terceiro Setor 

sobrevive de doações e que será mais difícil conquistar estes recursos se não 

houver um trabalho sério de Identidade Visual.  

 

[...] por não envolver transações puramente financeiras e mercadológicas, a 
receita sustentável é gerada pela conscientização, por parte do doador, dos 
benefícios sociais que uma doação é capaz de proporcionar a quem a 
recebe. Indivíduo algum destinaria parcela de seu patrimônio a uma 
finalidade obscura, desprovida de informações que evidenciem a sua 
aplicação devida nos trabalhos da entidade (CAMARGO, 2002, p.60). 

 

Contudo, ainda segundo Camargo (2002), pode-se dizer que a Comunicação 

Visual é reconhecida por meio do Marketing Institucional e desenvolvida pela a 

divulgação da entidade, por meio de vídeos institucionais, folders, campanhas etc. 

Ou seja, é preciso estabelecer uma estratégia geral de Comunicação, com o intuito 

de despertar o interesse popular na participação de causas sociais e estimular 

nestes o poder de agentes de transformação. 

 

 

3.5 Memória Institucional 

 

 

A Memória Institucional é uma ferramenta eficaz de Comunicação 

Organizacional, utilizada na elaboração da identidade organizacional, que se torna 
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responsável pelo resgate de crenças e princípios cultivados pela Instituição ao longo 

de sua história 

A partir do século XX, surgiu na Europa experiências de resgate da Memória 

Institucional, como no caso da empresa Alemã Siemens, que em 1907 já possuía 

um arquivo de sua Memória Institucional. No campo acadêmico, em 1927, em 

Harvard, havia um curso conhecido como História Empresarial no qual desenvolviam 

biografias de empresários. Entre os anos de 1940 e 1950 os estudos 

encaminharam-se para o uso da tecnologia e organização da conservação histórica; 

em 1960 voltou-se para as estratégias de inovação organizacional e no início dos 

anos de 1970 surgiu a figura do arquivista-historiador, o qual além de organizar e 

conservar os documentos, valorizava o material preservado e gerava conhecimento 

para a empresa. Nas décadas seguintes, a consultoria para projetos de Memória 

Institucional ganhou mais espaço (FONTANELLI, 2005). 

No Brasil, os registros com as preocupações sobre a Memória Institucional 

iniciaram em 1960 com alguns trabalhos acadêmicos. Em 1970 surgiram as 

consultorias para memória empresarial, pois começaram a acreditar que com o 

resgate da história da empresa resultaria no fortalecimento da imagem corporativa 

para os seus públicos. No ano de 1990 expandiu-se a atuação dos historiadores, 

considerando-se o resgate da cultura e da identidade das organizações. A partir do 

século XXI as empresas passaram a desenvolver trabalhos mais específicos de 

resgate de sua memória, pois além de influenciar na tomada de decisões, 

estreitariam o relacionamento com seus públicos de interesse (FONTANELLI, 2005). 

O conceito de Memória Institucional caminha com a Responsabilidade 

Histórica, ou seja, a necessidade de compreensão, pelos gestores da Instituição, em 

esclarecer seu papel histórico na sociedade inserida. 

 

A empresa que tem a intenção de se perpetuar no mundo de hoje, com 
vistas para o futuro, deve inescapavelmente legitimar suas atitudes, ações, 
posturas e, especialmente, ter consciência e dar conhecimento dos 
impactos de suas atividades no passado, no presente e no futuro em 
diferentes níveis, do comercial ao social. Aquela historinha mal contada ou a 
varrida do lixo para debaixo do tapete já não são aceitas e colocam 
qualquer organização em risco. Em risco de, peremptoriamente, sumir do 
mapa (NASSAR, 2007, p.1). 

 

A Responsabilidade histórica representa um compromisso da Organização 

com a história e tradição do local onde está situada, já a Memória Institucional está 
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relacionada aos princípios e valores desenvolvidos ao longo da sua trajetória 

organizacional, além de estar ligado aos aspectos cronológicos e documentais 

(SILVA, 2008). 

Desta forma, vê-se necessária a preocupação das organizações em preservar 

sua Memória Institucional. 

É importante ressaltar que o Terceiro Setor inclui-se nestas organizações que 

devem atentar-se para a construção de uma Memória Institucional bem elaborada e 

com fins estratégicos.  

De acordo com Fontanelli (2005, p. 10): 

 

No início, restritos às instituições maiores, tais trabalhos, atualmente, 
alcançam instituições das mais variadas áreas, de portes variados e 
missões das mais específicas. Multinacionais, ONGs, Prestadoras de 
Serviços, Empresas do Terceiro Setor, enfim, tornou-se uma coqueluche a 
preocupação com a memória. 

 

A importância da preservação da Memória Institucional de uma Organização 

deve ser vista como essencial, já que conservar a Memória Institucional é manter a 

Organização viva. Para o registro dessa memória é preciso selecionar fotos, 

documentos, objetos e organizar a ordem dos acontecimentos, para que os erros e 

acertos do passado possam contribuir para a compreensão do presente e o 

planejamento de ações futuras (SILVA, 2008). 

Além desses registros é importante a coleta de informações com os 

indivíduos que fizeram e aqueles que ainda fazem parte da Organização, pois a 

Memória Institucional é uma construção que traz em si a marca das pessoas que 

dela fazem parte.  

Desta forma, podemos completar esta ideia de acordo com Fontanelli (2005, 

p. 11): 

 

Trabalhar com a memória de uma empresa é trabalhar com as memórias de 
cada um de seus integrantes que se reconhecem como tais e, assim, 
constroem as identidades individuais e a coletiva - imprescindíveis para o 
desenvolvimento da Instituição. 

 

Sendo assim, é importante que os discursos dos funcionários sejam alinhados 

sobre a Organização, pois a uniformização das informações gera maior 

credibilidade. Segundo Marchiori (2008, p. 214): 

 



47 

 

Entendemos que uma Organização comunica-se de forma perfeita quando 
seus funcionários se comunicam de maneira contínua e informal entre os 
diversos níveis organizacionais e contam a mesma história da empresa para 
seus diferentes públicos. 

 

Diante deste contexto, cabe ao profissional de Relações Públicas arquitetar, 

sistematizar e desenvolver estrategicamente a Memória Institucional das 

Organizações, a fim de aliar o passado e o presente para projetar ações técnicas 

para o futuro e fortalecer a cultura e identidade da Organização perante a sociedade. 

Assim, segundo Kunsch (2007, p. 90): 

 

As Relações Públicas podem contribuir para o cumprimento dos objetivos 
globais e da responsabilidade social das Organizações, mediante o 
desempenho de funções e atividades específicas, é outro desafio constante 
a ser considerado como meta das relações públicas. Como partes 
integrantes do sistema social global, as Organizações têm, obrigações e 
compromissos que ultrapassam os limites dos objetivos econômicos e com 
relação aos quais têm que se posicionar institucionalmente, assumindo sua 
missão e dela prestando contas à sociedade. 

 

Isto posto, pode-se afirmar que as Relações Públicas são essenciais para a 

construção da Memória Institucional e, por meio do planejamento estratégico, 

buscam preservar a história das Organizações e, a partir da triagem de documentos, 

visam abranger a sociedade e a Organização por meio do sentimento de 

participação nesta história, com o intuito de criar um vínculo positivo com a 

sociedade e seus públicos. 
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4 CLIENTE: CRECHE ESTRELA GUIA 

 

 

4.1 História Institucional 

 

 

A Associação de Assistência à Infância Estrela Guia foi fundada em 1990 pelo 

Centro de Umbanda Estrela Guia da Cidade de Santos, por meio de uma corrente 

espiritual1, a qual orientou a criação de uma obra na área social dedicada às 

crianças e sem vínculo direto com o Centro Espírita.  

 Apesar da fundação ter sido em 1990, a Creche só iniciou suas atividades 

em 8 de maio de 1992, neste período, o fundador Walter Tavares da Silva e outros 

membros do Centro alugaram uma casa na Rua Alfaia Rodrigues, 188, enquanto 

regularizavam sua situação jurídica com a Prefeitura Municipal de Santos. No início, 

a Prefeitura cedia os professores para lecionar na Creche, mas, em 1995, essa 

concessão foi vetada, pois foi aprovada uma lei para que Instituições do Terceiro 

Setor firmassem um convênio com a Prefeitura e assim pudessem receber subsídios 

para auxiliar na contratação de professores, fornecimento de refeições, investimento 

em infraestrutura, etc.  

Apesar da existência do convênio, a captação de recursos tornou-se ainda 

mais necessária e a Diretoria da Creche começou a realizar eventos e campanhas 

em busca de parceiros, a fim de manter o pleno funcionamento da Instituição e a 

compra de um imóvel próprio, para beneficiar mais famílias, visto que, inicialmente, a 

Creche assistia somente 18 crianças de 1 a 5 anos. Em 30 de outubro de 1998, 

após a aquisição do novo imóvel na Avenida Almirante Tamandaré, nº188, no bairro 

do Estuário em Santos, a Instituição já contava com mais de 50 crianças. 

Em 14 de janeiro de 2009, a casa vizinha, de número 184, foi adquirida com o 

objetivo de atender ainda mais crianças, sendo necessária então a realização de 

novos eventos, campanhas e, também, um financiamento bancário.  

No ano seguinte, 2010, diante de um empréstimo feito por um membro do 

Centro Espírita, A Diretoria da Creche comprou sua terceira casa, a de número 186, 

                                                           
1 A corrente simboliza união, um elo, seja físico ou espiritual. A corrente é também o símbolo dos 

laços entre o céu e a terra, e de modo geral representa uma ligação entre os seres do universo. 
Fonte: http://www.dicionariodesimbolos.com.br/corrente/ 
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localizada entre as duas casas já adquiridas pela Instituição, o imóvel será 

completamente quitado em três anos. Atualmente, a Creche acolhe 110 crianças e 

sua capacidade máxima é de 150. 

Inicialmente, a Creche apenas acolhia as crianças enquanto seus pais 

trabalhavam oferecendo pré-alfabetização e alimentação. Logo foi identificado que 

as famílias precisavam mais do que esse amparo e, desta forma, a Instituição 

elaborou projetos sociais para auxiliar as famílias na geração de renda, onde foram 

oferecidas palestras, cursos de capacitação, como culinária, manicure e cursos 

semiprofissionalizantes de informática para os pais e a comunidade. A Instituição 

não possui registro de quando foram iniciados esses projetos para geração de 

renda. A Creche também estabeleceu parceria com o Departamento de 

Reintegração Social Penitenciário do Estado de São Paulo – Prestadores de Serviço 

à Comunidade, que visa à reinserção social dessas famílias, geração de renda e 

elevação da autoestima dos familiares e a comunidade. Há aproximadamente dois 

anos os projetos de geração de renda foram paralisados, mas a Creche está se 

organizando para voltar com as atividades. 

 

 

4.2 Briefing  

 

 

A Creche Estrela Guia, nome fantasia da Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia, é uma Instituição de Terceiro Setor, filantrópica e de Naturalidade 

Santista, declarada como utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1329 em 30 de junho 

de 1994, de utilidade Pública Estadual pela Lei nº 9427 em 27 de novembro de 1996 

e Federal pela Lei nº 9135 em 23 de outubro de 2001, voltada para o ramo da 

educação.  A Creche acolhe crianças de 1 a 5 anos e 11 meses de idade, de famílias 

em situação de risco pessoal e social, cujos pais necessitem trabalhar para manter o 

sustento de sua família, e proporciona um plano de ensino educacional e alimentação.  

A entidade não possui missão, visão e valores expressamente definidos. É 

importante ressaltar que apesar da Instituição se intitular Creche, o que difere da 

definição da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, 

que determina que as creches atendem somente crianças de 0 a 3 anos e as pré-

escolas de 4 a 5 anos de idade, sendo que esta última, deve oferecer um plano de 
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pré-alfabetização. Ou seja, Associação de Assistência à Infância Estrela Guia, pode 

ser considerada creche e pré-escola. 

A Creche Estrela Guia está localizada na Avenida Almirante Tamandaré, 

números 184, 186 e 188, no bairro do Estuário em Santos e possui o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ nº 64.715.899/0001-01.  

A Creche assiste crianças enquanto seus pais trabalham e oferece alimentação 

e pré-alfabetização mediante ao um plano educacional aprovado pela Diretoria 

Pedagógica. Os projetos sociais para capacitação e geração de renda para os pais e 

comunidade em geral estão suspensos no momento, por questões financeiras, e a 

diretoria pretende reativá-los o mais breve possível. O relacionamento com familiares 

de alunos e comunidade vizinha é tido como muito importante pelos gestores da 

Creche Estrela Guia. 

Os projetos de geração de renda foram paralisados em meados de 2007, mas 

a Creche está se preparando para voltar com as atividades, além de incluir na 

programação cursos de música e violão, e possui a intenção de arrecadar alimentos 

não perecíveis como pagamento pelas aulas. A Diretoria da Creche Estrela Guia 

também tem como objetivo iniciar uma parceria com o SEBRAE – Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a fim de emitir certificados para os 

participantes dos cursos, podendo propiciar qualificação profissional aos inscritos.  

Toda criança é bem-vinda na Instituição, mas para frequentar a Creche é 

necessário que os pais trabalhem. Se os responsáveis não trabalham, a Instituição 

estipula o prazo de um mês para os mesmos procurarem emprego, se após esse 

tempo ainda não conquistarem um trabalho, a criança ficará apenas meio período na 

Creche e o restante com os pais. Caso seja constatado que os pais não estão à 

procura de emprego, a vaga fica reservada para a criança, mas os pais não poderão 

levá-la a Creche até conseguir colocação no mercado de trabalho. 

Na Instituição, as principais atividades desenvolvidas são recreativas, lúdicas 

e educacionais, para a pré-alfabetização das crianças, além do desenvolvimento de 

campanhas, como de meio ambiente, e aulas de artes. As crianças recebem quatro 

refeições ao dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. 

A Creche Estrela Guia é mantida por um convênio com a Prefeitura de 

Santos, da qual provém a maior renda, e por seus associados. Em 2010, a 

Instituição promoveu pela primeira vez a campanha “Sócio Solidário”, com o objetivo 

de atrair parceiros com doações mensais, no valor mínimo de R$ 20,00, sem valor 
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máximo estipulado, pelo período de um ano. Ainda que o colaborador não possua 

nenhum envolvimento com a Administração da Creche, a entidade envia uma 

prestação de contas, uma planilha com as despesas e todas as informações sobre 

como e para o que a doação efetuada pelo Sócio foi utilizada. Ao completar um ano 

de auxílio monetário à Creche, uma carta de agradecimento é enviada, para 

demonstrar o quanto a colaboração foi necessária para a Instituição e convidando-o 

para continuar a colaborar por mais um período. Essa campanha é divulgada pelo 

Facebook e no Centro Espírita. No início havia mais de cem participantes, mas 

atualmente são em média 50 associados. 

Com a dificuldade na captação de recursos, a Creche não possui treinamento 

de segurança, há apenas os programas de saúde ocupacional obrigatórios, sendo o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional. Esporadicamente são realizadas palestras com um Bombeiro 

que apresenta os ensinamentos básicos aos professores e aos alunos. O uso de 

uniforme para professores também foi afetado pela falta de verba, pois com o passar 

do tempo, os subsídios para a compra dos uniformes tornaram insuficientes e a 

Creche não possuía uma renda específica para mandar confeccionar novos. 

A curto prazo, a Creche não possui o objetivo de abranger novas atividades, 

mas sim de regularizar a parte financeira e estruturar a parte física para melhor 

atender as crianças.  

 

 

4.2.1 Estrutura Física e Hierárquica 

 

 

A Creche Estrela Guia é constituída por três imóveis, sendo a de número 184 

com um terreno de 340m² e área construída 207,13m². A segunda de número 

186 possui 270m² e área construída 156,18m². A última casa, de número 188, conta 

com um terreno 332m² e área construída 161,47m². 

As casas possuem no piso inferior um refeitório, uma cozinha, uma sala de 

TV, uma sala de brinquedos, três salas de aulas, dois  espaços externos 

descobertos, uma área externa coberta, uma sala administrativa e três banheiros. 

No segundo pavimento há duas salas de aula, três banheiros e quatro salas 

administrativas.  
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A maioria dos móveis e objetos (quase 70% do total) são provenientes de 

doações e o restante do mobiliário (cerca de 30%) foi adquirido com recursos de 

doações ou arrecadado nos eventos realizados.  

Durante duas semanas no ano a Creche realiza uma pausa em suas 

atividades para manutenção dos espaços, como pintura, reparos dos móveis e 

consertos necessários. Mas, diariamente, são executadas tarefas para manter o 

imóvel em perfeita ordem. 

Conforme descrito no Estatuto Social, as eleições na Creche Estrela Guia 

ocorrem a cada dois anos, na segunda quinzena do mês de novembro, para eleger os 

cargos competentes à administração, sendo o de Presidente, Vice-Presidente, os 

Diretores dos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Patrimonial, Secretários e 

Supervisores. Atualmente, o Presidente da entidade é Walter Tavares da Silva. 

Já os funcionários são selecionados por indicação e por análise de currículo. 

Para a área pedagógica é necessário que seja formado ou cursando Pedagogia, 

quando selecionado é encaminhado para a Diretora Pedagógica e depois para uma 

entrevista com a Diretora Administrativa, na qual são explanados assuntos 

pertinentes à Creche, salário e benefícios. Já os outros setores são conduzidos 

diretamente pela Diretoria Administrativa, a qual faz a entrevista e análise do 

concorrente à vaga. Os funcionários além do salário recebem os benefícios que são 

obrigatórios, como cesta básica, vale transporte e a alimentação é realizada na 

Creche. Os funcionários cumprem 8 horas de trabalho com uma hora de almoço e 

no período da tarde tem horário de lanche. Em todos os setores há a probabilidade 

de crescimento no trabalho.  

A Instituição conta com 22 funcionários, nas diversas áreas, pedagogia, 

administrativa, serviço social e também possui quatro voluntários que ajudam no dia 

a dia em todas as áreas.  

A Figura 10 representa a estrutura hierárquica e organizacional da Instituição. 
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Figura 10 – Estrutura hierárquica e organizacional da Creche Estrela Guia 

Fonte: AAIEG, 2016. 

 

 

4.2.2 Comunicação 

 

 

A Creche Estrela Guia não possui nenhum departamento ou setor de 

Comunicação da Instituição, não existe um funcionário específico para cuidar do 

relacionamento com os seus públicos. A Diretora Administrativa, Claudia Vidal, 

reconhece a importância de um profissional de Comunicação para a Creche, mas 

alega que não possui recursos financeiros suficientes para contratar alguém da área. 

Entre as técnicas de Comunicação utilizadas internamente destacam-se as 

reuniões mensais com a Diretora Administrativa e seus funcionários, a fim de 

construir planos e elaborar propostas para melhorias da Creche. Sendo a maior 

dificuldade da Instituição a captação de recursos, boa parte da reunião trata deste 

problema. 

Para comunicados internos, a Instituição utiliza memorandos ou o envio de e-

mails para informar os funcionários. 

A Creche possui um perfil no Facebook, atualizado diariamente pelo setor 

pedagógico da Organização que mostra a rotina das crianças, apresenta campanhas 

que a Instituição realiza, comunica sobre a abertura de vagas na Creche e também 
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convida para seus eventos, mas por não ser uma página2 no Facebook não atinge 

um número muito grande de pessoas. O site da Creche foi criado há alguns anos por 

um estudante que visitou a entidade, mas não liberou o acesso para seus membros 

e também não atualizou mais o conteúdo. 

Os eventos, Comunicação dirigida aproximativa, que a Creche Estrela Guia 

promove e participa são importantes formas de captação de recursos, entre eles 

está a “Festa Inverno”3, realizada anualmente no mês de julho, na Arena Santos pela 

Prefeitura Municipal de Santos. 

 Também são realizados jantares, almoços, noite da pizza e eventos em datas 

comemorativas como o Dia das Mães, Páscoa, Natal e Dia das Crianças, rifas e 

bazares. 

A Instituição possui um espaço na TV Comunitária – TVCOM SANTOS, canal 

11 da NET. O programa é apresentado pelo fundador da Creche, Walter Tavares, 

denominado Programa Estrela Guia na TV desde 2009. Neste programa são 

realizadas entrevistas com personalidades da região da Baixada Santista e aborda 

assuntos de utilidade pública.  

O logotipo utilizado pela Creche é desenho de uma estrela cadente azul com 

olhos e sorriso, e um casal de crianças em vermelho na ponta da estrela. Este logo é 

exposto na placa da Creche, mídia digitais e nos convites elaborados pela Instituição 

para seus eventos. Não há uma padronização na utilização no logo, sendo alterado 

o lado da estrela e das crianças de acordo com a confecção dos convites. 

 

 

4.2.3 Públicos 

 

 

Os Públicos com os quais a Creche Estrela Guia mantém relacionamento 

constante são: funcionários (diretores, coordenadores pedagógicos e 

administrativos, recepção, monitores, equipe de limpeza e da manutenção); 

associados; voluntários; crianças assistidas pela Creche e seus familiares; Prefeitura 

                                                           
2 Páginas do Facebook servem para empresas, marcas e organizações compartilharem suas histórias 
e se conectarem com as pessoas. As pessoas que curtirem sua Página e os amigos delas poderão 
receber atualizações em seus Feeds de Notícias. 
3 Evento anual promovido pela Prefeitura Municipal de Santos, no qual, várias entidades filantrópicas 
participam. 
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Municipal de Santos; órgãos municipais, estaduais e federais; imprensa; 

participantes do Centro Espírita; comunidade e empresas parceiras, como o Clube 

XV e Citrosuco. 

 

 

4.2.4 Serviços e Projetos 

 

 

 Estrela Guia na TV 

A Creche Estrela Guia é contemplada com um espaço na TV Comunitária – 

TVCOM SANTOS, canal 11 da NET, a qual, faz parte das emissoras associadas da 

Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo (ACESP), que é 

filiada à Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e mantém 

relações institucionais com a  Associação Brasileira da Televisão Universitária 

(ABTU), Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL) e 

Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (ABEPEC), 

fundada em 2000, a fim, de representar os canais comunitários paulistas junto ao 

poder público em prol da democracia na Comunicação, além de incentivar o direito à 

Comunicação do Terceiro Setor. O programa é apresentado pelo fundador da 

Creche, Walter Tavares, denominado Programa Estrela Guia na TV desde 2009. 

Neste programa, são realizadas entrevistas com personalidades da região da 

Baixada Santista e apresenta quadros que interagem com os públicos, tendo como 

objetivo atingir diversas áreas de interesse e utilidade pública, como, educação, 

saúde, economia, tecnologia, entre outras. Além disso, Walter divulga os eventos 

que ocorrem na Creche Estrela Guia e também solicita doações. É válido destacar 

que a Associação de Assistência à Infância Estrela Guia não arca com os custos da 

produção do programa, que são subsidiados pela emissora TVCOM Santos, parceira 

da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. 

 

 Atividades extras  

A Creche Estrela Guia incentiva o desenvolvimento de novas atividades para 

suas crianças assistidas, sendo assim, estabeleceu contato com um grupo de 

estudantes estrangeiros que estariam no Brasil para realizar um Projeto Social 

Estudantil e observaram uma grande oportunidade realizar diversas atividades na 
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Creche, como aulas de idiomas, aulas de ginástica, aula de música, entre outras. As 

atividades estavam previstas para julho de 2016 e seriam realizadas na própria 

Instituição. Porém,  o grupo não compareceu, devido, a um ruído de Comunicação 

da Creche Estrela Guia e a Agência de intercâmbio. 

Além disso, a Creche possuía um espaço totalmente inutilizado que, por meio 

de uma sugestão de um voluntário, foi indicado que fosse implementada uma horta 

para as crianças cuidarem, sendo assim, o próprio voluntário doou uma caçamba 

para retirar os entulhos a fim de que o espaço fosse limpo e, posteriormente, dará 

início a montagem da horta, que será composta em grande parte por materiais 

reciclados. O projeto possui o intuito de mostrar como são cultivados os alimentos 

que as crianças irão consumir. 

 

 Projeto Sócio Solidário 

A creche Estrela Guia atualmente é mantida com subsídios da Prefeitura de 

Santos e pelos Associados. Em 2010 foi dado início a uma campanha chamada 

“Sócio Solidário” destinada às pessoas que desejam contribuir com a Instituição 

(valor mínimo de R$ 20,00). Essa contribuição é realizada através de boletos 

bancários que são entregues nas residências de cada colaborador. A creche por sua 

vez envia o fechamento das despesas mostrando como o dinheiro recebido foi 

aplicado. No início, a Creche contava com aproximadamente 100 parceiros, 

atualmente em 2016 esse número caiu para cerca de 50 associados. 

 

 Projeto EJA 

A Creche está em processo de desenvolvimento de um projeto já apresentado 

à Prefeitura para expandir faixa etária de atuação educacional, abrangendo jovens e 

adultos ao Programa EJA (Educação de Jovens Adultos)4 durante o período noturno, 

pois a comunidade no entorno da Instituição é carente, sendo assim, existe alto 

índice de pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio. O projeto 

possui algumas barreiras, pois é necessário um investimento em materiais, estrutura 

física, além de custo com funcionários e despesas operacionais como água e luz. 

 

                                                           
4 EJA (Educação de Jovens Adultos) é um programa do Governo Federal que visa oferecer o Ensino 

Fundamental e Médio para pessoas que já passaram da idade escolar e que não tiveram 
oportunidade de estudar. 
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 Eventos 

A Creche Estrela Guia participa todo ano da “Festa Inverno” realizada no mês 

de julho, na Arena Santos pela Prefeitura Municipal de Santos, neste, montam um 

restaurante com um cardápio variado, e toda a renda arrecadada é revertida para as 

obras da Instituição. Durante o decorrer do ano, são realizados eventos para auxiliar 

na renda da Creche, como Noites da Pizza, Dias da Massa, Jantares e Almoços 

temáticos, além da realização de rifas e bazares.  

 Para os familiares e crianças assistidos são realizados eventos na Creche, 

como a Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Pais, Dias das Crianças, Natal e outros, 

com o intuito de proporcionar lazer e celebrar datas comemorativas. 

 

 

4.2.5 Faturamento 

 

 

Para a Creche Estrela Guia realizar os pagamentos de seus funcionários, 

pagar suas contas, o financiamento da terceira casa, as refeições das crianças e 

todos os outros gastos que surgem no dia a dia, a Instituição depende do auxílio da 

Prefeitura de Santos, de associados e promoção de eventos. 

Anualmente, a Prefeitura concede à Creche uma subvenção para custear as 

despesas específicas, em 2015 o auxílio disposto pela Prefeitura foi de R$ 

424.468,84. Além do convênio com Prefeitura, a Creche arrecada fundos, com 

valores que variam de mês a mês, por meio de doações diversas (cerca de R$ 

2.000,00 por mês) e com a campanha Sócio Solidário (cerca de R$ 1.000,00).  

Com o brechó realizado pela Entidade conseguem angariar em média R$ 

1.800,00 ao mês, também são realizados eventos e rifas em médias a cada dois 

meses. Segundo a Direção da Instituição, o evento que mais rende lucros no ano é a 

“Festa Inverno”, em média conseguem faturar cerca de R$ 45.000,00. 

Cada bebê, até dois anos de idade, gera um gasto de cerca de R$ 700,00 por 

mês e as demais crianças de três a seis anos, aproximadamente R$ 400,00. Apesar 

das subvenções da Prefeitura, associados e a realização de eventos, segundo a 

Diretoria da Creche, a Instituição fecha suas contas mensais com um déficit em 

torno de R$ 6.000,00.Esse prejuízo mensal, é recorrente na Creche Estrela Guia 
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desde o início de suas atividades. A Diretoria estabelece acordos com o Banco e faz 

uso do cheque especial. 

 

 

4.2.6 Certificados e Prêmios 

 

 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 056/04 do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

 Declarada de Utilidade Pública Municipal - Dec. Lei 1329/94; 

 Declarada de Utilidade Pública Estadual - Dec. Lei 9427/96; 

 Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 972; 

 Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) – sob nº 

28.996020020/94-22; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) – 

sob nº 54; 

 Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) sob nº 63; 

 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São 

Paulo; 

 Conselho Municipal da Educação – Registro nº 017; 

 Prêmio Paulo Bueno Wolff (2000) –Destaque do Ano na área Social; 

 Prêmio Florestan Fernandes (1996) – Destaque do Ano na área de 

Educação. 
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5 ESTUDO DO CENÁRIO DO SEGMENTO DE MERCADO 

 

 

5.1 Análise SWOT  

 

 

A Agência Ant Comunicação utilizou para o Estudo de Cenário a metodologia 

Análise SWOT, que visa identificar os aspectos internos, subdivididos em forças 

(Strengths) e fraquezas (Weaknesses) e os externos, que são as oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats). A partir deste diagnóstico é possível cruzar 

dados e apresentar os pontos que precisam destaque, as forças e as oportunidades 

que devem ser reconhecidas e traçar estratégias para progredir mais. Já com 

relação às fraquezas e ameaças é necessária a realização de uma análise para 

reavaliar as condutas em prol do desenvolvimento da Instituição (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Análise SWOT do Cliente Creche Estrela Guia 
 

FORÇAS 
 

FRAQUEZAS 

 Imóvel Próprio; 

 Localização privilegiada para os beneficiários; 

 Colaboração contínua dos participantes 
Centro de Umbanda Estrela Guia de Santos; 

 Convênio com a Prefeitura de Santos; 

 Projetos de geração de renda e inclusão para 
os familiares das crianças acolhidas e 
comunidade; 

 Realização de eventos com participação de 
grande público; 

 Programa próprio da Creche, Estrela Guia na 
TV. 

 Situação atual financeira da Creche; 

 Queda no número de parceiros do Projeto 
Sócio Solidário; 

 Estrutura Física inadequada: não há um 
planejamento arquitetônico para 
aproveitamento dos espaços; 

 Ausência de um setor de Comunicação e/ou 
profissionais da área qualificados; 

 Relacionamento ruim com a mídia local; sem 
retorno nos releases; 

 Má gestão das mídias digitais; 

 Falta de identidade visual; 

 Poder concentrado em cargos da diretoria. 

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMEAÇAS 

 Adesão de novos contribuintes pelo Projeto 
Sócio Solidário; 

 Criação de novas campanhas e eventos; 

 Empresas interessadas em apoiar obras 
sociais; 

 Parcerias com agência Ant Comunicação; 

 Criação de canais de comunicação com o 
público interno; 

 Canais gratuitos de comunicação digital; 

 Comunidade disposta a se voluntariar. 

 Crise Econômica; 

 Organizações do mesmo segmento buscando 
os mesmos recursos na região; 

 Cortes no convênio com a Prefeitura de 
Santos. 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Em suma, podemos constatar que a Creche Estrela Guia possui pontos 

positivos importantes e que merecem ser valorizados, como a conquista do imóvel 

próprio e a boa localização. Estes aspectos são de grande relevância, pois não têm 

despesa com aluguel, podendo direcionar este dinheiro para demais necessidades, 

como a alimentação. Localização privilegiada para os familiares das crianças 

atendidas, pois trata-se de um bairro humilde, portanto grande parte das crianças 

moram por perto, o que facilita o dia a dia dos pais 

Criada pelo Centro Espírita, a Creche Estrela Guia é divulgada por meio do 

Programa Estrela Guia na TV, o que contribui para dar visibilidade à Instituição. A 

Creche também recebe subsídios por meio de um convênio da Prefeitura de Santos 

e, desta forma, consegue desenvolver seus projetos prioritários. 

Outros aspectos positivos da Creche Estrela Guia são a criação de projetos 

de geração de renda e a qualificação para os familiares das crianças e a 

comunidade, além disso, a Instituição está em constante inovação na elaboração de 

eventos e campanhas. Também merece destaque a participação constante em uma 

grande festa da Cidade, a “Festa Inverno”, por meio da qual conseguem 

arrecadação significativa para a Creche. 

Em fraquezas, diferentes pontos necessitam de atenção e um olhar mais 

crítico. A situação econômica atual da Creche acentua desconforto entre os 

administradores. Esta crise financeira se reflete nas instalações da Casa, na 

alimentação e no desenvolvimento dos projetos de extensão da Instituição. Como 

citado, por falta de recursos, a estrutura física da Creche não é adequada. Com o 

crescente número de crianças acolhidas se fizeram necessárias as aquisições das 

casas vizinhas e assim a Creche acabou por não possuir uma arquitetura projetada 

e o espaço não é bem aproveitado. 

A criação do Projeto Sócio Solidário em 2010, que visa à conquista de 

parceiros para Instituição, foi interrompida durante dois anos. Em seu início a Creche 

contava com aproximadamente 100 contribuintes, neste ano de 2016, com a volta do 

projeto, o número caiu para 50. Isso pode ser reflexo da falta de credibilidade que a 

Instituição transmitiu por interromper o projeto e/ou pela atual crise financeira que o 

país vem enfrentando. 

A ausência total de um setor de Comunicação, profissionais ou parceiros da 

área, em uma Instituição de Terceiro Setor é desastrosa, pois reflete no 

relacionamento com diversos públicos e, consequentemente, na conquista de 
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parceiros para a causa. Desta forma, não é realizada a troca de informações da 

Organização com os seus públicos de forma estratégica e planejada, com isso os 

relacionamentos da Instituição tornam-se superficiais e a carência de informações e 

diálogo pode repercutir em uma identidade organizacional sem credibilidade. 

Mediante entrevista com a Diretoria da Creche foi constatada a dificuldade no 

relacionamento com as mídias locais, resultado da falta de uma estrutura sistemática 

de Comunicação. A Creche costuma encaminhar, por meio da Diretoria 

Administrativa, releases sobre os eventos, mas não tem obtido retorno.  

Ainda sobre o reflexo da ausência de um setor de Comunicação, as mídias 

digitais utilizadas pela Creche são mal administradas e não possuem um 

planejamento estratégico para a conquista de apoio. 

Outro aspecto analisado foi a Identidade Visual da Instituição, o logotipo da 

Creche não é bem formulado e pouco profissional, dando um aspecto visualmente 

ruim. 

No que tange ao acesso de informações, podemos notar uma concentração 

de “poder”, apenas a Diretoria possui conhecimento sobre a história da Creche, não 

há uma valorização ou preocupação com preservação da história institucional. 

Nos aspectos externos, consideramos como oportunidade, a conquista de 

novos parceiros, podendo fortalecer com a volta do Projeto Sócio Solidário, além 

disso, pode-se alcançar mais apoiadores por meio da criação de campanhas e 

eventos. 

Existe a possibilidade que empresas privadas estejam interessadas em apoiar 

Instituições do Terceiro Setor, o ideal é que a Creche disponha de tempo e uma 

pessoa responsável para captar estas parcerias. A presença de uma Agência de 

Comunicação é de suma importância para que a Creche conquiste novos parceiros, 

pois sem um setor, ou um profissional, de Comunicação a Instituição se torna 

carente de experiência técnica para desenvolver aspectos da Comunicação 

Institucional, grande aliada da captação de recursos. 

A Creche Estrela Guia não possui canais de Comunicação interna com seus 

públicos, apenas há reuniões mensais, mas é importante que a Creche crie um 

relacionamento mais estreito com sua equipe, para que esta se sinta mais engajada 

e confiante na Instituição em que trabalha. 

A crise econômica e a mudança de governo estão afetando o país, a 

instabilidade financeira e o desemprego estão presentes no dia a dia do brasileiro, 
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isso tudo se torna uma ameaça para o Terceiro Setor, visto que isso acarreta em 

cortes de gastos e os auxílios para Instituições tendem a ser os primeiros extintos 

das prioridades dos contribuintes, podendo afastar possíveis parceiros.  

O Terceiro Setor está cada vez mais em expansão, devido a isso a 

concorrência na busca por recursos e parcerias tende a ser acirrada e estas se 

tornam escassas.  

A Creche Estrela Guia mantém um convênio exclusivo com a Prefeitura de 

Santos, o que não é positivo, uma vez que podem ocorrer cortes de verbas. O ideal, 

como já dito, é conquistar novas parcerias para não depender apenas de uma fonte 

fixa. 

 

 

5.2 Análise de Concorrentes 

 

 

A Ant Comunicação realizou uma análise de concorrentes da Creche Estrela 

Guia para verificar o posicionamento da Instituição diante a outras do mesmo 

segmento. Após entrevistas com a Diretoria Administrativa, foram definidas três 

instituições com características semelhantes e da área da educação infantil, 

referências em Terceiro Setor na Baixada Santista, são elas: Educandário Anália 

Franco, localizado à Av. Dona Ana Costa, 277 - Vila Mathias, Santos; Assistência à 

Infância Gota de Leite, localizada à Av. Conselheiro Nébias, 388 - Encruzilhada, 

Santos; e a Associação Casa da Criança de Santos, localizada à Av. Conselheiro 

Rodrigues Alves, 120 - Macuco, Santos.  

As informações coletadas nesta análise foram emitidas por representantes 

das próprias organizações sendo possível observar que a Creche Estrela Guia, 

comparada a essas outras três reconhecidas instituições do mesmo ramo, não se 

encontra em grande desvantagem, tendo em vista que são de grande porte e 

possuem vários imóveis e diversas fontes de renda. O número de associados não 

está tão distante entre todas elas, nem o número de voluntários, com exceção da 

Gota de Leite que possui cerca 200 voluntários.  Ao analisarmos o número de 

crianças que a instituição acolhe, comparada com as outras, a Creche Estrela Guia 

está em situação desfavorável, pois o número de crianças é muito próximo às outras 

instituições, mas o número de funcionários é inferior.  
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Estas grandes organizações promovem uma boa divulgação de seus eventos 

e uma Comunicação interna e externa bem estruturada, no entanto, não possuem 

área de Comunicação própria, sendo os próprios administradores, diretores e 

funcionários responsáveis por estas atividades, com exceção, da Casa da Criança 

que possui duas pessoas da área de Comunicação para atualizar as redes sociais. 

Analisando este contexto, pode-se observar que o que destaca estas 

Organizações é a tradição por estarem mais tempo atuando no segmento, 

possuírem mais parceiros de influência na sociedade, tornando-as mais conhecidas 

perante a população da Baixada Santista. 

Dessa forma, a empresa Ant Comunicação realizou uma análise de 

concorrentes modelo para que se possa perceber onde e como a Organização pode 

se espelhar (Quadro 3). 



 

 

 
 
 
 

Quadro 3 – Análise de concorrentes 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

Instituição Ano de Fundação Instalações Crianças Assistidas Empregados Voluntários Associados Fontes de Renda Setor de Comunicação Redes Sociais 

Creche Estrela Guia 1990 1 110 22 4 50 

Subvenção da 
Prefeitura, 

doações , Projeto 
Sócio Solidário, 
bazar e eventos. 

Não Possui 
Facebook 
atualizado 

Anália Franco 1922 2 223 164 
4 Permanentes 
e 6 Eventuais 

81 

Subvenção da 
Prefeitura, 
doações, 

eventos, serviços 
de lavanderias 

(industrial e 
doméstica), 
aluguéis de 

imóveis, locações 
das 

dependências da 
entidade (salão 

de festas, 
auditório e quadra 

de futebol), 
doações através 

do serviço de 
telemarketing e 

vendas do bazar. 

Não Possui 

Site de fácil 
acesso e 
Facebook 
atualizado 

Gota de Leite 1914 1 241 82 200 55 

Subvenção da 
Prefeitura, 
aluguéis de 

imóveis, sócios, 
brechó e eventos. 

Não Possui 

Site de fácil 
acesso e 
Facebook 
atualizado 

Casa da Criança 1889 3 310 103 5 180 

Subvenção da 
Prefeitura, 
parceiros, 
doações, 

eventos, aluguel 
do salão de 

festas 

Possui 

Site de fácil 
acesso e 
Facebook 
atualizado 

6
6
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PESQUISA 
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6 PESQUISA 

 

 

6.1 Pesquisa qualitativa em profundidade com representante da Casa 

 

 

Durante o ano de 2016, a Agência Ant Comunicação realizou diversas 

entrevistas com dois representantes da Creche Estrela Guia, Claudia Vidal, Diretora 

Administrativa, e Walter Tavares, fundador e presidente da Associação de 

Assistência à Infância Estrela Guia. 

Segundo Minayo (1995, p. 21-22): 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

As primeiras entrevistas tiveram como objetivo conhecer e compreender a 

história da Organização, pois não há muitos registros dessa história, com 

respectivas datas. Para tanto, foram realizados diversos encontros, com 

características informais, para coletar as informações necessárias junto à diretora 

administrativa e o presidente. 

Diante destas entrevistas, observamos a ausência quase total da Memória 

Institucional da Organização, problemas financeiros, queda no número de 

associados do Projeto Sócio Solidário e ruídos na Comunicação interna e externa. 

A Memória Institucional da Organização não é preservada, apenas os que 

viveram conhecem a história, como o fundador Walter Tavares. Por isso, a 

necessidade da conservação histórica da Creche Estrela Guia para que se 

apresente à sociedade as raízes da Instituição e crie credibilidade com os púbicos. 

Os problemas financeiros fazem parte da rotina da Organização, há um déficit 

de aproximadamente R$ 6 mil (seis mil reais) mensais, o que necessita a utilização 

do cheque especial ou empréstimos. 

Em 2010 foi criado o Projeto Sócio Solidário que previa a colaboração mensal 

para a Creche Estrela Guia. O projeto chegou a possuir 100 contribuintes, porém, 
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este número vem caindo, hoje o Projeto Sócio Solidário conta com 

aproximadamente 50 associados ativos. 

Outro aspecto observado foram as falhas na Comunicação da Organização, 

pois acontece apenas uma reunião mensal para tratar dos assuntos em geral com 

os funcionários.  Além disso, a Comunicação com públicos externos é precária, pois, 

as mídias digitais não são utilizadas de forma eficiente e focam em divulgar o 

trabalho apenas para o Centro de Umbanda Estrela Guia. Diante disso e da 

realização de uma pesquisa quantitativa com a população da Baixada Santista, 

verificou-se que a Creche é pouco conhecida.  

 

 

6.2 Pesquisa de Observação direta 

 

 

No decorrer do ano de 2016, a Agência Ant Comunicação, realizou uma 

pesquisa de observação direta na Creche Estrela Guia. Nas quais foram 

acompanhados o dia das crianças, as condutas das professoras, o dia a dia dos 

funcionários e participação em eventos. 

De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006), a pesquisa de observação 

direta é chamada de estudo naturalista ou etnográfico em que o pesquisador 

frequenta os locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. 

Todas as crianças chegam às 7h30 e são encaminhadas às 8 horas para o 

café da manhã, após isso os alunos do Maternal realizam atividades lúdicas e as 

duas turmas do Jardim e da Pré-Escola vão para a sala de aula para as tarefas 

pedagógicas. As 11 horas é pausa do almoço e, logo depois, as crianças são 

encaminhadas para a soneca, às 13h30 pausa para o café da tarde, e às 14 horas 

as outras turmas do Jardim e da Pré-Escola vão para as tarefas pedagógicas 

enquanto as que tiveram aula na parte da manhã realizam atividades lúdicas. As 16 

horas é servido o jantar. E à partir deste horário as crianças realizam atividades 

livres enquanto aguardam os pais. 

Os professores também iniciam suas atividades às 7h30, a partir das 11 horas 

os professores e funcionários se revezam para fazer a pausa do almoço e a saída é 

às 17 horas.  Os demais funcionários entram às 8 horas. 
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O ambiente interno é amistoso, a harmonia entre os funcionários é notável, 

contudo, a hierarquia é respeitada e os funcionários são bem orientados e exercem 

suas funções com dedicação. 

O contato possibilitou perceber que os funcionários são, em sua maioria, 

antigos na Organização e criaram um bom relacionamento entre eles e com as 

crianças assistidas, o que resulta em um trabalho em equipe positivo para melhor 

atender aos beneficiários. 

Outra questão observada na Organização é que não há quadros de avisos ou 

mural, há apenas as reuniões mensais para as dúvidas e esclarecimento de 

abordagem geral.   

No evento em que a Agência Ant Comunicação participou, a Noite da Pizza, 

no dia 30 de setembro no Clube XV, na Avenida Washington Luiz, 565 – Boqueirão 

– Santos, foi possível observar que a equipe é habituada a realizar estes eventos de 

grande porte e que há um clima sistemático e organizado. A maioria dos voluntários 

são frequentadores do Centro de Umbanda Estrela Guia e participam regularmente 

destes eventos. O evento teve sucesso de público, boa parte dos integrantes do 

evento eram amigos dos funcionários e participantes do Centro Estrela Guia, o 

evento contou com a presença da então candidata à vereadora nas eleições de 

2016, Audrey Kleys, eleita em 2 de outubro. 

Foi possível notar a harmonia entre voluntários e convidados, tornando o 

evento agradável, com comida de ótima qualidade e ingresso por um valor justo, R$ 

30,00 (trinta reais) por pessoa. Próximo ao fim do evento, o presidente da Creche 

Estrela Guia, Walter Tavares, fez um agradecimento a todos os presentes, realçou o 

motivo da concretização daquele evento e realizou um sorteio de vinhos.  

Em resumo, a Agência Ant Comunicação, notou durante as visitas um 

ambiente de trabalho harmônico e, em conversas com as crianças assistidas, foi 

possível constatar que elas estimam frequentar a Creche, assim como os 

funcionários. . 

Os eventos realizados necessitam de uma maior divulgação, pois a maioria 

dos frequentadores são participantes do Centro Estrela Guia. É preciso convidar a 

população santista para que conheçam, por meio dos eventos, a causa da 

Organização e possam manifestar interesse em tornarem-se associados pelo 

Projeto Sócio Solidário.  
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6.3 Pesquisa Quantitativa 

 

 

A pesquisa quantitativa recorre a linguagem matemática e, diferentemente da 

pesquisa qualitativa, tem seus resultados quantificados. Como as amostras deste 

método de pesquisa geralmente são grandes, são tomados como se constituíssem 

um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se 

centra na objetividade e considera que a realidade só pode ser compreendida por 

meio de instrumentos padronizados e neutros (FONSECA, 2002, p. 20).  

 Quando a utilização do método de pesquisa quantitativa é escolhida, é 

necessário que o pesquisador diante dos registros tabulados avalie e pondere os 

elementos para que resulte em uma interpretação e análise dos dados numéricos. 

 A pesquisa quantitativa é a metodologia que obtém dados de forma que possam ser 

representados por números, de modo que as quantidades e os valores possam ser 

medidos, avaliados e interpretados com o uso da análise estatística (FIGUEIREDO, 

2010, p.7) 

Para Mattar (1996), a pesquisa quantitativa almeja legitimar as hipóteses por 

meio da utilização de dados estruturados, estatísticos, com análise de um grande 

número de casos representativos. Este método de pesquisa quantifica os dados e 

generaliza os resultados da amostra para os interessados. 

A elaboração do questionário é fator primordial para o desenvolvimento de 

uma pesquisa quantitativa. Segundo Figueiredo (2010) deve atentar-se a linguagem 

para cada segmento de público que deseja atingir para que as questões sejam 

compreendidas de forma geral, além disso é possível aplicar vários tipos de 

abordagem, como a abordagem pessoal, a qual possui contato direto entre 

entrevistado e entrevistador; abordagem telefônica; abordagem por coleta de dados 

online; entre outros. 

Muitas vezes não é possível entrevistar todo o público desejado, por isso é 

preciso determinar uma amostra. Sendo assim, a amostra é uma porção ou parcela 

escolhida de acordo com uma população (MARCONI; LAKATOS, 2008, p.27). 

As amostras se dividem em probabilística e não probabilística. A amostra 

probabilística é “aquela em que cada elemento da população tem uma chance 

conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra” 

(MATTAR, 1996, p. 132).  A amostra não probabilística é “aquela em que a seleção 
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dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em parte 

do julgamento do pesquisador ou do entrevistador” (MATTAR, 1996, p. 132). 

De acordo com Mattar (1996), os tipos de amostragem básicas são: Aleatória 

Simples; Aleatória Estratificada e Conglomerado (Sistemático/ Área). Esse tipo de 

amostragem depende do julgamento do pesquisador, que escolhe os elementos da 

amostra livremente, de acordo os tipos de amostragem básicos, sendo eles: 

Conveniência, Intencional e Quotas.  

Com a finalidade de analisar a popularidade da Creche Estrela Guia, causas 

da queda no número de parceiros e a empatia da população da Baixada Santista por 

Instituições de cunho religioso, foi realizado um questionário semiestruturado com 

amostragem probabilística aleatória simples pela plataforma Google Docs, e 

aplicado entre os dias 14 de setembro de 2016 e 11 de outubro de 2016, nas 

cidades da Baixada Santista, com um recorte de 457 pessoas.  

Para ilustrar os resultados de cada pergunta seguem os gráficos de 

setores ou gráficos circulares, tradicionalmente chamados de gráficos pizza.  

 

Gráfico 1 – Gênero dos indivíduos da amostra 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

No Gráfico 1 pode-se observar que os entrevistados são 67,7% homens e 

32,4% mulheres. 
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Gráfico 2 – Faixa etária dos indivíduos da amostra  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

A entrevista foi realizada com pessoas entre 18 anos e acima de 50 anos. A 

pesquisa foi dividida entre menores de 18 anos, de 18 a 25 anos, de 26 a 35 anos, 

de 36 a 50 anos, de 36 a 50 anos e por fim os maiores de 50 anos. No gráfico 2 é 

possível analisar que 7,9% são identificados pelos menores de 18 anos, 40,5% são 

os adolescentes de 18 a 25 anos, 15,8% é representado pela idade de 26 a 35 anos, 

seguida pelos 21,7% do público de 36 a 50 anos, e os maiores de 50 anos são 

representados por 14,2% 

 

Gráfico 3 – Nível de escolaridade dos indivíduos da amostra  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Esta questão foi dividida em níveis de escolaridade, sendo eles: fundamental 

incompleto, fundamental completo, médio completo, médio incompleto, superior 

incompleto, superior completo e cursando o ensino superior. Lê-se no Gráfico 3 que 

38,5% possuem o superior completo, 20,4% estão cursando o ensino superior, 

17,3% possuem o superior incompleto, e 14,2% possuem o ensino médio completo. 

 

 

Gráfico 4 – Cidade de residência dos indivíduos da amostra  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

A pesquisa foi realizada com foco na Baixada Santista e as cidades 

especificadas como: Cubatão, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Santos e outros. 

Pode-se identificar, ao observar o Gráfico 4, que Santos possui a maior parte da 

pesquisa, ocupando 50,8%, enquanto outras cidades possuem 15,8%, Guarujá 

possui 21%, e por fim São Vicente com 7%. 
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Gráfico 5 – Conhecimento sobre o Terceiro Setor  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

O Gráfico 5 demonstra que, na pesquisa, foi relatado que 55,6% dos 

entrevistados dizem não conhecer uma Instituição do Terceiro Setor, enquanto 

44,4% conhecem. 

 

 

Gráfico 6 – Contribuições ao Terceiro Setor  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

Na pesquisa, 65,2% dos entrevistados já contribuíram com alguma Instituição 

do Terceiro Setor e 34,8% não contribuíram, segundo ilustra o Gráfico 6. 
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Gráfico 7 – Valores de possíveis contribuições ao Terceiro Setor  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

  

 

Segundo ilustra o Gráfico 7, nesta questão semiestruturada, os entrevistados 

precisavam descrever qual o valor, eles supostamente, poderiam contribuir para 

uma Instituição do Terceiro Setor. Foi relatado que 0,2% doariam R$ 5,00; 10,3% 

doariam R$ 10,00; 2% doariam R$ 10,00; 10,5% doariam R$ 20,00; 1,5% doariam 

R$ 25,00; 14,4% doariam R$ 30,00; 0,7% doariam R$ 40,00; 20,6% doariam R$ 

50,00; 10,5% doariam R$ 100,00; 0,7% doariam R$ 150,00; 0,7% doariam R$ R$ 

200,00; 1,3% doariam R$ 300,00; 1,5% doariam R$ 500; 0,9% doariam R$ 1.000,00 

e 24,3% não fariam doações. 
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Gráfico 8 – Negativa em fazer doações a algum tipo de  
Instituição do Terceiro Setor  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

Segundo demonstra o Gráfico 8 acima, 88,4% dos entrevistados relataram 

que não existe uma Instituição que eles não fariam doação, enquanto 11,6% não 

concorda com este apontamento. 

 

 

Gráfico 9 – Público preferencial para realizar doações  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

  

 

8. Existe alguma Instituição do Terceiro Setor 

que você não faria doações? 
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Foi questionado se os entrevistados teriam preferência por algum tipo de 

público assistido no momento de realizar suas doações. O Gráfico 9 apresenta os 

resultados obtidos, onde 52,2% têm uma propensão maior em direcionar suas 

doações para crianças; 30,2% dizem que esta escolha não interfere na doação; 

9,4% doariam para idosos; 5% preferiria doar para deficientes; 2% dos 

entrevistadores doariam para jovens, enquanto 0,9% doariam para adultos. 

 

 

Gráfico 10 – Preferência em fazer doações à Instituições de  
público específico do Terceiro Setor  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

Quando questionados sobre a preferência por algum segmento, 32,8% dos 

entrevistados dizem que não, isto não interfere na escolha de sua doação. 22,1% 

preferem a educação, 19,7% a saúde, 13,1% o segmento social, 8,3% doaria mais 

para os animais, 2,3% para o meio ambiente e 1,7% para outros segmentos (Gráfico 

10). 
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Gráfico 11 – Rejeição à Instituições do Terceiro Setor de cunho religioso  

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

Dos entrevistados, 88,4% não rejeitam Instituições do Terceiro Setor de 

cunho religioso, enquanto 11,6% rejeitam (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 12 – Rejeição à doações para religiões específicas   

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

61 entrevistados citaram quais as religiões rejeitadas por eles, onde 8,2% é 

representada pelo Candomblé; 4,9% pela Umbanda; 6,5% pela religião católica; 

32,7% pela evangélica; 3,3% é identificado pelo espiritismo, e por fim 44,2% dos 

entrevistados rejeitam todas as religiões (Gráfico 12). 
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Gráfico 13 – Motivação para a realização de doações para  
Instituições do Terceiro Setor   

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

  

Na pesquisa, foi relatado que 88,2% realiza ou realizaria doações para uma 

Instituição do Terceiro Setor com a finalidade de ajudar o próximo; 11,4% tem o 

objetivo de fazer parte de uma causa e 0,4% contribuiria com uma Organização para 

ter o status na sociedade (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 14 – Impedimentos para a realização de doações para  
Instituições do Terceiro Setor   

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Neste gráfico 14 pode-se analisar que os 72,9% dos entrevistados afirmam 

que a crise financeira os impediria de realizar doações, 13,6% diz que nunca foi 

procurado por uma Instituição, 10,9% não confia em nenhuma Organização para 

contribuir, e 0,6% não possuem vontade de doar. 

 

 

Gráfico 15 – Formas de feedback de doações feitas à Instituições do Terceiro Setor   

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

Na pesquisa foi relatado que 72,9% do público acredita que um cartão de 

agradecimento é um bom retorno da Instituição, 26,9% afirma que o envio de 

relatórios financeiros da Organização é um bom feedback, e 26,9% diz que um 

convite para conhecer mais de perto o trabalho oferecido pela Instituição é uma 

forma melhor de resposta (Gráfico 15). 
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Gráfico 16 – Trabalho voluntário ou doações para  
Instituições do Terceiro Setor como forma de satisfação pessoal 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

  

84.2% dos entrevistados afirmam que realizar um trabalho voluntário em uma 

Instituição do Terceiro Setor daria maior satisfação pessoal do que doações em 

dinheiro, enquanto 15,8% acreditam que não é preciso realizar o trabalho voluntário 

para ter uma satisfação pessoal (Gráfico 16). 

 

 

Gráfico 17 – Conhecimento sobre a Associação de Assistência à Infância –  
Creche Estrela Guia   

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Dos entrevistados, 77,7% afirma não conhecer a Creche Estrela Guia e 

somente 22,3% conhecem a Instituição cliente deste Projeto (Gráfico 17). 

 

Gráfico 18 – Participação em eventos realizados pela Creche Estrela Guia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

  

95,6% dos entrevistados nunca participaram de um evento organizado pela 

Creche Estrela Guia, enquanto apenas 4,3% já compareceram a um evento da 

Organização (Gráfico 18). 

 

Gráfico 19 – Contribuições já efetuadas para a Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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94,7% do público entrevistado observa que nunca contribuiu para a Creche 

Estrela guia (Gráfico 19). 

 

 

6.4 Cruzamento de dados 

 

 

A partir das 457 respostas coletadas pelo questionário elaborado pela 

Agência Ant Comunicação e disponibilizado pela plataforma Google Docs, é possível 

realizar um cruzamento de dados pelos dados extraídos da pesquisa quantitativa. 

O cruzamento de dados é importante para se obter informações 

suplementares na hora de analisar os resultados. 

Desta forma, a Agência Ant Comunicação cruzou dados de respostas, a fim 

de expor uma análise mais precisa. 

Abaixo seguem os cruzamentos e comentários de análise. 

 

 Cruzamento 1: Você se identifica no gênero X Você já contribuiu com 

alguma Instituição do Terceiro Setor (ONG)? 

 

 
Tabela 1 – Gênero X Contribuição realizadas à Instituições do Terceiro Setor 
 

 

 

 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Diante deste cruzamento é possível observar que homens e mulheres da 

Baixada Santista contribuem ou já contribuíram igualmente para instituições do 

Terceiro Setor. Ou seja, mais de 60% de homens e mulheres da região nunca 

colaboraram para organizações sem fins lucrativos (Tabela 1). 

 

GÊNERO X CONTRIBUIU COM INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

 
Sim Não 

Masculino 33,33% 66,66% 

Feminino 35,48% 64,51% 
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 Cruzamento 2: Quantos anos você tem? X Caso você possua o desejo de 

fazer doações para Instituições do Terceiro Setor, quanto você 

contribuiria? 

 
Tabela 2 – Idade X Valor da contribuição à Instituições do Terceiro Setor 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Analisando a Tabela 2 conclui-se que mais de 30% dos menores de 18 anos 

não possuem o desejo de contribuir com instituições do Terceiro Setor. Porém, os 

entrevistados das demais idades em sua maioria apresentam a vontade de colaborar 

com as organizações sem fins lucrativos, no valor estipulado entre R$ 30,00 e R$ 

50,00. 

A partir disto, é possível observar que com exceção dos menores de 18 anos, 

mais de 30% de todas as faixas etárias desejam contribuir com até R$ 50,00 para 

instituições filantrópicas. E apenas 15% dos jovens de 18 a 25 anos não fariam 

doações, ou seja, 85% destes jovens são potenciais contribuintes para a Creche 

Estrela Guia, devido a isso, nota-se a importância em divulgar o trabalho da 

Organização nas mídias digitais para cativar este público. 

 

 

 Cruzamento 3: Qual seu nível de escolaridade? X Caso você possua o 

desejo de fazer doações para Instituições do Terceiro Setor, quanto você  

contribuiria? 

 

 

IDADE X QUANTO CONTRIBUIRIA 

Valor em  

Reais 
5 a 25 30 a 50 

100 a 

300 
500 a 1000 Não doaria 

- 18 anos 27,8% 19,4% 19,4% 0,0% 33,3% 

18 a 25 anos 26,8% 41,3% 14,0% 2,8% 15,1% 

26 a 35 anos 27,1% 40,0% 8,6% 2,9% 21,4% 

36 a 50 anos 25,3% 37,4% 13,2% 0,0% 24,2% 

+ 50 anos 19,4% 32,3% 16,1% 4,8% 27,4% 
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Tabela 3 – Nível de Escolaridade X Valor da contribuição à  
Instituições do Terceiro Setor 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Neste aspecto, é possível observar na Tabela 3, que a maioria dos 

entrevistados independentemente do nível de escolaridade desejam fazer doações 

para instituições do Terceiro Setor no valor de até R$ 50,00. Outro dado importante 

é que mais de 30% dos entrevistados com ensino médio incompleto não desejam 

contribuir para organizações sem fins lucrativos, por outro lado, dentre os 

entrevistados de nível superior, mais de 90% desejam fazer contribuições.  

 

 

 Cruzamento 4: Quantos anos você tem?  X Você rejeita Instituições do 

Terceiro Setor de cunho religioso? Caso sua resposta seja SIM, cite qual 

religião. 

 

Tabela 4 – Idade X Rejeição à Instituições do Terceiro Setor de cunho religioso 
 

 

 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE X QUANTO CONTRIBUIRIA 

Valor em Reais 5 a 25 30 a 50 
100 a 

300 
500 a 1000 Não doaria 

Fundamental 
Incompleto 

0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Fundamental 
Completo 

28,6% 42,9% 0,0% 0,0% 28,6% 

Médio Completo 32,3% 29,0% 14,5% 0,0% 24,2% 

Médio Incompleto 22,6% 25,8% 16,1% 0,0% 35,5% 

Superior Completo 22,2% 41,3% 12,0% 2,4% 22,2% 

Superior Incompleto 18,2% 32,5% 19,5% 5,2% 24,7% 

Superior Cursando 35,6% 42,2% 12,2% 1,1% 8,9% 

IDADE X REJEIÇÃO À INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR  
DE CUNHO RELIGIOSO 

 
Sim Não 

- 18 anos 19,4% 80,6% 

18 - 25 anos 16,4% 83,6% 

26 - 35 anos 12,5% 87,5% 

36 - 50 anos 19,4% 80,6% 

+ 50 anos 16,9% 83,1% 
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Diante dos dados apresentados na Tabela 4 é possível constatar que a 

maioria, aproximadamente 80%, dentre os entrevistados por idade não rejeitam 

instituições do Terceiro Setor de cunho religioso.  No entanto, mais de 19% dos 

entrevistados menores de 18 e de 36 a 50 anos rejeitam estas organizações. 

 

 

 Cruzamento 5: Você se identifica no gênero X Você teria preferência por 

fazer doações para Instituições que atendam qual tipo de público? 

 

 
Tabela 5 – Gênero X Preferência por fazer doações de acordo com o tipo de público 

 

GÊNERO X PREFERÊNCIA POR FAZER DOAÇÕES POR TIPOS DE PÚBLICOS 

 
Masculino Feminino 

Criança 24,0% 33,3% 

Deficiente 10,3% 4,5% 

Jovem 2,7% 1,0% 

Idoso 6,8% 10,7% 

Não Interfere 56,2% 50,5% 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Entre os homens e mulheres entrevistados, 50%, relataram que realização de 

doações não interfere na escolha por tipos de públicos. No entanto, mais de 20 % 

dos homens e mais de 30% das mulheres optaram por fazer doações para 

instituições que beneficie crianças (Tabela 5). 

 

 

 Cruzamento 6: Você se identifica no gênero X Caso você fosse contribuir 

para alguma Instituição do Terceiro Setor, você teria preferência por 

algum dos segmentos abaixo? 
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Tabela 6 – Gênero X Preferência por fazer doações de acordo  
com o tipo de segmento 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

Neste aspecto, analisando a Tabela 6, é possível notar que homens e 

mulheres entrevistados declararam que ao fazer doações para instituições do 

Terceiro Setor, o tipo de segmento não interfere na escolha. Sendo que 40% dentre 

os homens entrevistados escolheram esta opção, enquanto dentre as mulheres, o 

número foi de mais de 25%.  

Contudo, a segunda opção mais votada pelos homens, mais de 20%, foi a 

educação, porém entre as mulheres, a preferência ficou dividia entre educação e 

saúde, número maior, se juntarmos as duas opções, sendo mais de 40%, do que 

comparada a resposta que a escolha por segmento não interfere no momento da 

doação para organizações sem fins lucrativos. 

 

 

 Cruzamento 7: Quantos anos você tem? X Você contribui ou já contribuiu 

para a Creche Estrela Guia? 

 

Tabela 7 – Idade X Contribuição para a Creche Estrela Guia 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

GÊNERO X PREFERÊNCIA POR FAZER DOAÇÕES POR TIPOS DE SEGMENTO 

 
Masculino Feminino 

Educação 23,3% 22,0% 

Saúde 13,0% 23,0% 

Meio Ambiente 4,1% 1,3% 

Animais 3,4% 10,7% 

Social 13,7% 12,9% 

Não Interfere 40,4% 28,8% 

Outros 2,1% 1,3% 

IDADE X CONTRIBUI OU JÁ CONTRIBUIU PARA A CRECHE ESTRELA GUIA 

 
Sim Não 

- 18 anos 0,0% 100,0% 

18 - 25 anos 2,2% 97,8% 

26 - 35 anos 6,9% 93,1% 

36 - 50 anos 5,1% 94,9% 

+ 50 anos 13,8% 86,2% 
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Dentre os entrevistados de mais de 50 anos, aproximadamente 10% já 

contribuiu ou contribui com os trabalhos da Creche Estrela Guia. No entanto, dentre 

os jovens de menos de 18 anos até 25 anos apenas 2,2% colaboraram com a 

Organização, conforme demonstra a Tabela 7. 

 

 

 Cruzamento 8: Você conhece a Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia, mais conhecida como “Creche Estrela Guia”? X Você 

contribui ou já contribuiu para a Creche Estrela Guia? 

 

Tabela 8 – Conhecimento da Instituição X Contribuição para a Creche Estrela Guia 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Diante dos dados demonstrados na Tabela 8, nota-se que 80% que 

conhecem a Creche Estrela Guia não contribuem com os trabalhos exercidos pela 

Instituição, sendo assim, apenas 20% dos que conhecem a Associação de 

Assistência à Infância Estrela Guia fizeram ou fazem doações para a mesma. 

 

 

 Cruzamento 9:  Você conhece alguma Instituição do Terceiro Setor 

(ONG)? X Você conhece a Associação de Assistência à Infância Estrela 

Guia, mais conhecida como “Creche Estrela Guia”. 

 

Tabela 9 – Conhecimento de Instituições do Terceiro Setor X Conhecimento 
 da Creche Estrela Guia 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

CONHECE A INSTITUIÇÃO CRECHE ESTRELA GUIA X REALIZOU OU REALIZA DOAÇÕES 

 
Faz/Fez doações Não contribui 

Sim, conheço 20,00% 80,00% 

CONHECE INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR X CONHECE A CRECHE ESTRELA GUIA 

Não conhecem a CEG 50,74% 

Conheço a CEG 49,26% 
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Pela análise dos dados apresentados na Tabela 9 pode-se concluir que mais 

de 50% que conhecem instituições do Terceiro Setor da Baixada Santista não 

conhecem a Creche Estrela Guia. 

 

 

 Cruzamento 10:  Você conhece a Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia, mais conhecida como “Creche Estrela Guia” X O que 

impediria você de fazer doações para Instituições do Terceiro Setor? 

 

Tabela 10 – Conhecimento da Creche Estrela Guia X Impedimento em fazer doações 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Neste aspecto, pode-se concluir que mais de 70% dos entrevistados que 

conhecem a Creche Estrela Guia não fazem doações para instituições do Terceiro 

Setor devido à crise financeira. E apenas 1% dos que conhecem a Associação de 

Assistência à Infância Estrela Guia não possuem vontade de fazer doações (Tabela 

10). 

 

 

 Cruzamento 11: Você conhece a Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia, mais conhecida como “Creche Estrela Guia” X 

Supostamente, como você acredita que a Instituição do Terceiro Setor, a 

qual você fez uma doação, pode dar um feedback (retorno/resposta) 

diante da sua contribuição? 

 

CONHECE A CRECHE ESTRELA GUIA X O QUE IMPEDIRIA EM FAZER DOAÇÕES 

 
Conheço a Creche Estrela Guia 

Crise Financeira 78,0% 

Não Confio em nenhuma Instituição 10,0% 

Não Tenho Vontade 1,0% 

Não me procuraram 11,0% 
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Tabela 11 – Conhecimento da Creche Estrela Guia X Feedback das contribuições 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Dentre os entrevistados que conhecem a Creche Estrela Guia, mais de 70% 

preferem receber um convite para conhecer o trabalho da Instituição como feedback 

diante da doação realizada. E apenas 6% dos entrevistados que conhecem 

Associação de Assistência à Infância Estrela Guia optaram por Cartão de 

Agradecimento (Tabela 11). 

 

 

 Cruzamento 12: Você conhece a Associação de Assistência à Infância 

Estrela Guia, mais conhecida como “Creche Estrela Guia” X Você rejeita 

Instituições do Terceiro Setor de cunho religioso? Caso sua resposta seja 

SIM, cite qual religião. 

 

Tabela 12 – Conhecimento da Creche Estrela Guia X Rejeição por Instituições do 
Terceiro Setor de cunho religioso 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
 

 

Diante dos dados apresentados na Tabela 12, é possível concluir que apenas 

16% das pessoas que conhecem a Creche Estrela Guia rejeitam instituições de 

cunho religioso, enquanto mais de 80% não rejeitam estas organizações. 

 

CONHECE A CRECHE ESTRELA GUIA X MELHOR FEEDBACK 

 
Conheço a Creche Estrela Guia Não Conheço 

Cartão de Agradecimento 6,0% 6,5% 

Convite para conhecer a 
Instituição 

78,0% 63,4% 

Enviar relatórios financeiros 16,0% 30,1% 

CONHECE A CRECHE ESTRELA GUIA X REJEIÇÃO POR INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

DE CUNHO RELIGIOSO 

 
Conheço a Creche Estrela Guia Não Conheço 

Sim 16,0% 16,6% 

Não 84,0% 83,4% 
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6.5 Benchmarking 

  

 

Para Macedo e Povoa Filho (1994) o benchmarking é “um processo de 

comparação sistemática de produtos e serviços com os oferecidos pela concorrência 

ou por empresas  consideradas excelentes em algo determinado”. 

Para Spendolini (1994, p. 10), o benchmarking pode ser definido como “um 

processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, serviços e processo de 

trabalho de organizações que são reconhecidas como representantes das melhores 

práticas, com a finalidade de melhoria organizacional”.  

Uma empresa ou uma Instituição do Terceiro Setor deve ser capaz de se 

destacar dentre outras organizações, em meio a um mercado atualmente 

competitivo e muitas vezes agressivo, dessa forma torna-se essencial pesquisar 

melhores métodos que produzam um maior desempenho para uma Instituição. 

Segundo Bogan (1997), aqueles que permanecem isolados estão condenados a 

reinventar a roda eternamente, porque eles não aprendem e nem tiram proveito do 

progresso dos demais. Estudando sistematicamente os melhores procedimentos 

empresariais, táticas operacionais e estratégias vencedoras dos outros, uma 

pessoa, equipe ou Organização pode acelerar seu próprio progresso e melhoria.  

 

 

6.5.1 Aplicação do Benchmarking 

  

 

A Agência Ant Comunicação, após uma pesquisa sobre os principais 

concorrentes da Creche Estrela Guia em Santos, optou por analisar o Educandário 

Anália Franco e também a Assistência a Infância de Santos “Gota de Leite”. 

Entende-se como concorrentes as instituições que buscam parceiros, 

patrocinadores, associados e apoiadores para causas parecidas e em conjunturas 

similares. 

 

 

 

 



93 

 

6.5.1.1 Educandário Anália Franco 

  

 

O Educandário Anália Franco é uma entidade sem fins lucrativos localizada, 

atualmente, na Av. Ana Costa, 277 – Encruzilhada – Santos/SP. Existe desde 1917 

e foi fundada oficialmente dia 28 de junho de 1922 como Associação Creche Asylo 

Anália Franco. 

A Instituição foi assim denominada em homenagem à educadora e escritora 

carioca Anália Emília Franco, nascida em Rezende, na capital do Rio de Janeiro, em 

01/02/1856 e ao longo de sua vida fundou e supervisionou mais de 70 asilos, 

creches e escolas por todo o Brasil. 

O Educandário Anália Franco atende quatro segmentos: 

a) Berçário e creche: atendem 144 crianças de 04 meses a 02 anos e 11 

meses; 

b) Escola de educação infantil: funciona na sede da entidade e atende 125 

crianças de 03 anos a 05 anos e 11 meses; 

c) Centro de convivência: atende 33 crianças no contra turno escolar em 

parceria com a Escola de Ensino Fundamental Dr. Dino Bueno; 

d) Abrigo para 16 meninos entre 03 e 18 anos: abrigados por determinação 

do Juizado da Infância, Juventude e Idoso de Santos devido às situações 

de risco. Os meninos residem em uma unidade (CASA-LAR) separada e 

participam de todas as atividades da Instituição, além de aulas e cursos 

oferecidos pela comunidade, como natação, atletismo, futsal, tênis de 

mesa, informática, canoagem, entre outros, de acordo com seu interesse, 

sendo assim inseridos na sociedade. 

 

O Educandário Anália Franco possui 6 tipos diferentes de fontes de receitas: 

a) Lavanderia industrial Anália Franco: dotada de maquinas e equipamentos 

automatizados que realizam a lavagem e higienização de roupas da rede 

hoteleira, industrial e de serviços de toda Baixada Santista. Nesta 

lavanderia lava-se cerca de 200.000 peças ao mês e fica localizada na 

Av. Conselheiro Nébias, 26 - Paquetá – Centro/SP; 

b) Lavanderia Doméstica: realiza lavagem a seco, remoção de manchas, 

engomagem, lavagem de roupas finas, lavagem de edredons, cobertores 
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e diversos. Fica localizada na sede do Educandário com entrada pela R. 

Barão de Paranapiacaba, 244 – esquina com a Avenida Ana Costa; 

c) Salões de Festas: possui para locação o Salão Marfim, o qual possui a 

capacidade para 500 pessoas e o Salão Verde com capacidade para 200 

pessoas; 

d) Bazar Beneficente: A renda do bazar é revertida para o Educandário 

Anália Franco e são comercializados móveis, roupas, calçados, utensílios 

domésticos e afins. Fica localizado na Rua Barão de Paranapiacaba, 244; 

e) Telemarketing: Desde 1997 o Educandário Anália Franco conta com 

telemarketing próprio como uma das fontes de receita, para que através 

do contato telefônico as colaborações sejam realizadas; 

f) Quadra de Futebol Society: com churrasqueira, locação disponível para 

festas e eventos. 

 

Para colaborar com o Educandário podem ser feitas doações de alimentos, 

materiais de higiene e limpeza e realizar doações em espécie, por meio do 

telemarketing, e para doar roupas ou móveis é necessário entregar diretamente para 

o bazar beneficente. 

 O Educandário Anália Franco possui um site bem elaborado, com todas as 

informações necessárias da Organização, inclusive sobre seus futuros eventos. 

Porém, nas redes sociais, a Instituição faz o uso apenas do Facebook, o qual é 

atualizado diariamente (EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO, 2016). 

 

 

6.5.1.2 Assistência à Infância de Santos “Gota de Leite” 

 

 

A Assistência a Infância de Santos “Gota de Leite” é uma Organização 

privada sem fins lucrativos, localizada na Avenida Conselheiro Nébias, 388 – 

Encruzilhada – Santos/SP. Foi fundada em 11 de junho de 1914 pelo médico Dr. 

Alcides Lobo Vianna com auxílio de 31 amigos. 

O nome Gota de Leite foi escolhido, pois no início da entidade eram 

distribuídos gratuitamente garrafinhas de leite fresco para os bebês de mães que 
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não conseguiam amamentar, inclusive eram realizados concursos com prêmios para 

os bebês mais bem alimentados. 

Em 2001 foram criados programas e departamentos de apoios para as 

atividades da Instituição. Foram criados departamentos como o administrativo e 

financeiro, captação de recursos, manutenção, voluntário, Comunicação e 

operacional. Em relação à promoção da saúde focalizou sua atenção nos projetos 

Dente de Leite e o Programa Nutrir. 

Atualmente, a Gota de Leite atende 242 crianças de 7 meses a 6 anos e 

possui diversos projetos, como: 

a) Gota Digital: realiza atividades relacionadas à inclusão digital de crianças 

e adolescentes de 6 a 17 anos com a utilização de um laboratório de 

informática; 

b) Gotas no Judô: Envolve crianças de 6 a 14 anos e tem a finalidade de 

desenvolver a atividade de Judô nestas crianças; 

c) Gota Rosa: tem a finalidade de introduzir pessoas acima de 17 anos ao 

mundo do trabalho por meio de ações de qualificação profissional, através 

de oficinas de inclusão produtiva; 

d) Gota + Verde: realiza a limpeza de caixas d’agua, esgoto e de gordura; 

separação de lixo orgânico e lixo reciclado; podas de árvores e 

manutenção de jardins, entre outros; 

e) Dente de Leite: são realizados programas de tratamento e prevenção, 

para crianças de 5 a 6 anos, com voluntários dentistas filiados à empresa 

Assistência Personalizada Odontológica; 

f) Programa Nutrir: promove uma alimentação saudável aos alunos da 

Instituição por meio de atividades culinárias trabalhadas de acordo com a 

faixa etária. 

 

A Gota de Leite possui um site simples, mas muito bem estruturado e de fácil 

acesso, onde conta sua história, descreve todos os seus projetos e programação de 

eventos. No site também é possível visualizar as formas de doações e colaborações 

que a Instituição disponibiliza e também como se tornar um voluntário. Além do site, 

a Organização possui um blog, com relatos do dia a dia das crianças e também 

sobre os eventos realizados. Nas mídias digitais a Gota de Leite está ativa no 

Facebook, Youtube, Twitter e Instagram. 
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6.5.2 Análise de Benchmarking 

  

 

A Agência Ant Comunicação optou por escolher o Educandário Anália Franco 

em sua análise de Benchmarking no segmento de captação de renda pois, além 

desta Organização ter uma relevante história na Cidade de Santos, ela apresenta 

diversas formas de captação de renda.  

A Creche Estrela Guia possui uma grande dificuldade para captar fundos, pois 

não possui muitas formas de captação de recursos como o Educandário Anália 

Franco. Com o processo do benchmarking foram analisadas diversas técnicas em 

que a Creche Estrela Guia pode se inspirar no Educandário Anália Franco para 

ampliar os métodos de captação de renda.  

Entre as diversas fontes de renda do Anália Fraco, o aluguel do Salão de 

Festas e a Quadra de Society são os de maiores destaques. A Creche Estrela Guia 

não possui estrutura física para alugar o seu espaço, porém é válido colocar em seu 

planejamento a longo prazo a conquista de um empréstimo para fazer um 

investimento em um Salão de Festas. 

O Educandário Anália Fraco realiza todos os dias um Bazar Beneficente, no 

qual a comunidade Santista faz doações de roupas, móveis, utensílios domésticos e 

brinquedos com a finalidade de contribuir com o funcionamento do Educandário. A 

Creche Estrela Guia já realiza seu Bazar Beneficente todas terças e quintas, no 

entanto só arrecada roupas, sapatos e brinquedos. Com esta análise é possível abrir 

o leque de doações, já que há espaço e veículo para a retirada das doações. 

Outro método utilizado para a captação de renda pelo Educandário é o uso do 

Telemarketing, o qual pode ser adaptado para Creche Estrela Guia. Apesar do 

Telemarketing ser um método antigo, ainda é muito eficaz e promove um bom 

relacionamento com os contribuintes, além de facilitar para aqueles que desejam 

fazer doações, mas não possuem tempo de ir até as Instituições.  

No aspecto das redes sociais, Memória Institucional e projetos sociais a 

Agência Ant Comunicação utilizou na aplicação do Benchmarking a Assistência à 

Infância de Santos, conhecida como Gota de Leite. 

A Gota de Leite é ativa nas redes sociais, possui uma página no Facebook, 

conta no Twitter e um canal no Youtube, sendo estes frequentemente atualizados e 

com alcance significativo. Em sua página no Facebook a Gota de Leite possui 6.793 
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curtidas e publicações diárias. No Twitter possui 718 tweets com conteúdo sobre o 

dia a dia da Instituição. No canal do Youtube a Gota de Leite possui 11 inscritos, 17 

vídeos publicados e mais de 3.000 visualizações. Além disso, possui um site 

organizado e dinâmico com assuntos pertinentes à história e causa da Instituição. 

Neste aspecto é possível compreender como a Creche Estrela Guia está 

ausente nestes grandes mecanismos tecnológicos, que auxiliam na divulgação e 

captação de doações. Desta forma, torna-se necessário que a Creche Estrela Guia, 

crie um site da Instituição com dados importantes do desenvolvimento de suas 

atividades e de sua história. A Creche Estrela Guia possui um perfil no Facebook, 

utilizado em geral por pessoas físicas, o que não é indicado para uma Organização.  

Para uma Instituição do Terceiro Setor transmitir transparência e seriedade 

são necessários diversos fatores, em especial sua Memória Institucional bem 

preservada e contada, assim como é o caso da Gota de Leite.  

A Gota de Leite possui um espaço em seu site onde relata a sua história e 

causa social, fator importantíssimo para a população conhecer suas raízes, se 

identificar com a história e querer fazer parte da continuidade de suas atividades. A 

Creche Estrela Guia não divulga sua história, o que dificulta a identificação das 

pessoas com a causa, pois não conhecem suas raízes históricas. Sendo assim, 

após a criação do site, é necessário destinar um espaço para a história da 

Instituição. 

Com as comparações realizadas é possível afirmar que a Creche Estrela Guia 

precisa reavaliar seus métodos de captação de recursos e administração das mídias 

digitais, não se limitar à promoção de eventos e campanhas, mas sim aumentar as 

fontes de rendas fixas e conquistar novos doadores.  
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DIAGNÓSTICO 
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7 DIAGNÓSTICO 

 

 

O presente diagnóstico foi elaborado após a realização de visitas, entrevistas, 

observações, análises de documentos e pesquisa de opinião realizadas pela 

Agência Ant Comunicação.  

O primeiro aspecto considerado foi a Identidade Visual utilizada pela Creche 

Estrela Guia, a qual necessita de reformulação e atualização, pois uma Organização 

precisa se modernizar esteticamente para acompanhar as constantes mudanças do 

mundo, sem descaracterizar sua essência.  

Outro aspecto observado pela Agência foi a má administração das mídias 

digitais, resultado da ausência de um setor de Comunicação composto por 

profissionais qualificados. A Organização possuía um site que era atualizado e pago 

por um voluntário, porém o mesmo perdeu o interesse na manutenção do site e 

interrompeu o pagamento do domínio, o que procedeu na exclusão do website. 

Desta forma, torna-se necessário que a Creche Estrela Guia crie um novo site da 

Instituição com dados importantes do desenvolvimento de suas atividades e de sua 

história. 

A Creche Estrela Guia está presente na rede social Facebook, contudo faz 

uso inadequado da ferramenta, pois utiliza um perfil pessoal, ou seja, se identifica 

para o Facebook como pessoa física, o que não é indicado para uma Instituição que 

deseja a promoção de sua causa e captação de recursos financeiros e humanos 

para o desenvolvimento de suas atividades, portanto, há a necessidade da criação 

de uma fanpage e também que a Creche Estrela Guia esteja presente em outras 

mídias digitais como o Youtube, Twitter e Instagram. 

Com a conclusão da Análise SWOT, a Agência Ant Comunicação, observou 

que a Creche Estrela Guia não possui Comunicação constante e eficaz com os 

funcionários, com exceção das reuniões mensais. Também não foi identificada 

nenhuma forma para parabenizar, homenagear e integrar os funcionários. 

A Agência Ant Comunicação verificou que não há preservação da Memória 

Institucional da Organização. Diante das entrevistas, em busca de informações para 

elaboração da História Institucional e do Briefing deste Projeto, foram encontradas 

dificuldades na exatidão das informações, principalmente com relação às datas de 
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acontecimentos históricos. Desta forma, pode-se afirmar que não há um cuidado 

com a preservação da Memória Institucional da Creche Estrela Guia. 

Outro aspecto levantado foi a queda no número de associados do Projeto 

Sócio Solidário, no início do projeto a Organização conseguiu reunir mais de 100 

contribuintes e, no momento, esse número está em torno de 50 parceiros. 

Por meio de entrevistas realizadas com os gestores da Associação de 

Assistência à Infância Estrela Guia e análises de documentos foi constatado que a 

Organização está enfrentando problemas financeiros com déficits mensais 

significativos. Portanto, é preciso que seja reavaliado os métodos de captação de 

recursos da Creche Estrela Guia e traçar estratégias para criação de novos meios 

de arrecadação de fundos. 

É preciso desenvolver parcerias para obter fontes de rendas fixas e 

conquistar diariamente novos doadores, como pelas ações de Telemarketing. 

A Creche Estrela Guia deve compreender que precisa estar ativa nas redes 

sociais e promover sua divulgação com frequência, só assim conquistará mais 

parceiros para a causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

ESTRATÉGIA GERAL 
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8  ESTRATÉGIA GERAL 

 

 

 Para que os objetivos deste projeto sejam atingidos com êxito a Ant 

Comunicação utilizará técnicas de Comunicação dirigida, escrita, visual, audiovisual 

e aproximativa para públicos específicos da Creche Estrela Guia.  
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OBJETIVOS 

 

 



104 

 

9 OBJETIVOS 

 

 

9.1 Objetivo Geral 

 

 

Fortalecer a imagem da Creche Estrela Guia e intensificar o relacionamento 

com seus diversos públicos, conquistando maior número de parceiros e voluntários. 

 

 

9.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Ampliar o relacionamento com seus públicos de interesse; 

 Proporcionar uma melhor integração entre os funcionários no ambiente de 

trabalho; 

 Introduzir a Creche Estrela Guia no meio digital; 

 Conquistar novos voluntários, parceiros e patrocinadores. 
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JUSTIFICATIVA 
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10 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Agência Ant Comunicação constatou, por meio de visitas, entrevistas e 

pesquisa de opinião, a desatualização e falta de padronização na Identidade Visual 

da Creche Estrela Guia, além da ausência e até práticas inadequadas nas mídias 

digitais, o que resultam, de acordo com a pesquisa realizada, no anonimato da 

Organização perante grande parte da população da Baixada Santista. Portanto, este 

Projeto se justifica pela necessidade de criação da Identidade Visual, inserção na 

mídias digitais e divulgação das atividades e necessidades da Instituição junto aos 

seus públicos de relacionamento, além da premente preservação da Memória 

Institucional. 

A Ant Comunicação considera ainda que a comemoração dos 25 anos da 

Creche Estrela Guia se configura como uma grande oportunidade para, de forma 

estratégica e inovadora, promover a Instituição, dar visibilidade às suas atividades e 

conquistar novos parceiros. 
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PROGRAMA DE 
AÇÕES 
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11 PROGRAMA DE AÇÕES 

 

 

11.1 Ambiente Organizacional 

 

 

11.1.1 Mapeamento de Públicos 

 

 

11.1.1.1 Apresentação  

 

 

O mapeamento de públicos é de extrema importância para a Organização, 

pois, por meio deste é possível identificar, analisar e compreender os objetivos e as 

expectativas dos públicos e da Organização para que as estratégias e ações a 

serem propostas sejam coerentes e eficazes.  

 

 

11.1.1.2 Objetivo 

 

 

Identificar os públicos da Instituição, analisar objetivos e expectativas da 

Creche em relação aos públicos e a relação dos mesmos com a Instituição. 

 

 

11.1.1.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia não possui uma visão clara e objetiva em relação a 

todos os públicos com os quais se relaciona ou, pelo menos, não consegue 

determinar claramente os objetivos e expectativas destas relações.  
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11.1.1.4 Estratégias 

 

 

 Identificação dos públicos da Instituição; 

 Classificação dos públicos; 

 Definição dos objetivos e expectativas da Instituição e dos públicos. 

 

 

11.1.1.5 Públicos 

 

 

Diretoria da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.1.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Para essa ação, inicialmente foi necessário a identificação e estudo de todos 

os públicos da Creche Estrela Guia, como os pais, comunidade, parceiros e futuros 

parceiros, seguindo a classificação de Peruzzo em Categorização de Públicos com 

Foco nas Organizações de Terceiro Setor (2007). Após a classificação dos públicos, 

foi necessário compreender as expectativas dos públicos e da Organização, para 

que posteriormente fosse possível criar estratégias de Comunicação dirigida aos 

públicos específicos (Quadro 4). 

 

 

11.1.1.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento continuo nos primeiros seis meses para implantação das 

estratégias propostas, após esse período reuniões a cada três meses para ser 

observado se os objetivos estão sendo alcançados com sucesso. 
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11.1.1.8 Prazo de Implantação 

 

 

Dezembro de 2016. 

 



40 

 

 

Quadro 4 – Mapeamento de públicos  

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016.

 
1
1
1
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11.1.2 Instituir Missão, Visão e Valores 

 

 

11.1.2.1 Apresentação 

 

 

A missão de uma Instituição deve definir e conceituar o que a Organização 

acredita representar para a sociedade. A visão é a descrição de como a 

Organização se projeta para o futuro. E os valores são os princípios que regem o 

comportamento da Instituição. 

 

 

11.1.2.2 Objetivo 

 

 

Construir uma imagem sólida e agregar valores, ideais, princípios e 

responsabilidades à identidade da Instituição, além de descrever a projeção do 

futuro da Organização. 

 

 

11.1.2.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia não possui missão, visão e valores, portanto, com essa 

ação, a Agência Ant Comunicação pretende fortalecer sua identidade, a fim de 

tornar público os ideais da Instituição. 

 

 

11.1.2.4 Estratégias 

 

 

 Estudo dos princípios e ideais da Instituição; 

 Elaboração do conteúdo; 

 Divulgação da identidade.  
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11.1.2.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Organização. 

 

 

11.1.2.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A Agência Ant Comunicação desenvolverá um estudo para analisar os ideais 

e princípios da Instituição e, em seguida, elaborar a missão, visão e valores, e 

encaminhá-los para aprovação da Diretoria da Organização. Posteriormente, serão 

elaboradas estratégias de implantação e divulgação dos conceitos desenvolvidos 

(Figura 11). 

 

 

11.1.2.7 Mensuração 

 

 

Análise anual para verificar se a missão, visão e valores condizem com os 

ideais e a realidade da Instituição. 

 

 

11.1.2.8 Prazo de implantação 

 

 

Dezembro de 2016 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Figura 11 –  Missão, Visão e Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.1.3 Mural de avisos 

 

 

11.1.3.1 Apresentação 

 

 

O mural de avisos é uma ferramenta de Comunicação interna destinada para 

consultas de informações. 

 

Missão 

Garantir educação de qualidade e 

acolhimento às crianças assistidas 

e seus familiares. 

 

Visão 

Ser reconhecida como referência 

no atendimento de crianças na 

Baixada Santista.  

 

Valores 

 Ética 

 Competência  

 Solidariedade 

 Igualdade 

 Comprometimento 
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11.1.3.2 Objetivos 

 

 

O objetivo da implementação de um mural de avisos na Organização é criar 

um canal de Comunicação com os funcionários internos, a fim de divulgar 

informações. 

 

 

11.1.3.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia não possui um quadro de avisos, portanto, todas as 

informações são comunicadas nas reuniões mensais. O intuito da implementação de 

um mural de avisos Instituição é manter os funcionários informados e com uma 

maior frequência. 

 

 

11.1.3.4 Estratégias 

 

 

 Desenvolvimento da arte do mural de avisos; 

 Aprovação pela Diretoria da Instituição; 

 Elaboração de conteúdo; 

 Fixação do mural em local de fácil acesso e boa visualização; 

 Atualização permanente das informações. 

 

 

11.1.3.5 Públicos 

 

 

Funcionários e voluntários. 
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11.1.3.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A equipe da Agência Ant Comunicação desenvolverá a arte do mural de 

avisos, após aprovação pela Diretoria da Creche Estrela Guia, a Agência em 

conjunto com a Diretora Administrativa elaborará os conteúdos. 

O mural deverá possuir um espaço fixo em um local estratégico, com grande 

circulação e visibilidade, para divulgação de informações.  

O conteúdo necessita ser visual, com escritos curtos e objetivos para melhor 

entendimento, com linguagem simples e de fácil compreensão. 

A periodicidade da atualização do mural poderá ser semanal ou assim que 

surgir a necessidade de novas informações. 

O Mural de avisos contém dimensões de 1.189mm x 841 mm e será disposto 

em formato vertical (Figura 12). 

 

 

11.1.3.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento semanal. 

 

 

11.1.3.8 Prazo de implantação 

 

 

Janeiro de 2017. 
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Figura 12 – Mural de avisos 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.1.4 Reuniões 

 

 

11.1.4.1 Apresentação 

 

 

As reuniões são importantes para discussões e debates de assuntos relativos 

à Organização, são eventos para contato pessoal e Comunicação entre os 

participantes. 
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11.1.4.2 Objetivo 

 

 

O objetivo dessa ação é melhorar a Comunicação interna da Organização 

com os funcionários e voluntários, a fim de despertar os sentimentos de 

pertencimento e compromisso. É preciso abrir espaço para sugestões e ideias que 

contribuam para a gestão de pessoas e administrativa, fazer com que eles coloquem 

suas opiniões, ideias, problemas, situações entre outros assuntos. 

 

 

11.1.4.3 Justificativa 

 

 

A Creche possui apenas reuniões mensais, nas quais são discutidos diversos 

assuntos, principalmente administrativos, pedagógicos e de zeladoria. Uma boa 

Comunicação interna é muito importante para o desenvolvimento das atividades da 

Creche. O ideal seria dividir as reuniões por temas específicos, isto é, por setores, o 

que pode auxiliar na redução de conflitos e melhorar a Comunicação. 

É necessário que a Organização crie espaço para sugestões e ideias que 

contribuam para a gestão e bom funcionamento da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.1.4.4 Estratégias 

 

 

 Elaborar um calendário de reuniões; 

 Informar aos funcionários a importância da frequência e participação nas 

reuniões. 

 

 

11.1.4.5 Públicos 

 

 

Funcionários e voluntários. 
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11.1.4.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A Agência Ant Comunicação em conjunto com a Diretora Administrativa, 

elaborará um calendário de reuniões mensais e fixará no mural de avisos da 

Organização. 

Os funcionários serão alertados sobre a importância da participação e 

frequência nas reuniões, pois será por meio destas que ele poderá expor suas 

sugestões e críticas. 

As reuniões segmentadas serão realizadas a cada duas semanas e haverá 

uma reunião geral a cada trimestre. As reuniões acontecerão no período da manhã. 

 

 

11.1.4.7 Mensuração 

 

 

Serão contabilizadas a frequência dos funcionários e o nível de participação 

dos mesmos. 

 

 

11.1.4.8 Prazo de implantação 

 

 

Janeiro de 2017. 

 

 

11.1.5 Confraternizações 

 

 

11.1.5.1 Apresentação 

 

 

A confraternização entre os funcionários é essencial para uma Organização 

do Terceiro Setor, é um momento de celebração entre os empregados e voluntários, 
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que fora da rotina da Creche, possuem a oportunidade de ampliar seus 

relacionamentos, e de melhorar o clima organizacional. 

 

 

11.1.5.2 Objetivo 

  

 

Esta ação tem como objetivo ser semestral para promover a integração entre 

os funcionários e voluntários. 

 

 

11.1.5.3 Justificativa 

 

 

Para que uma Instituição sem fins lucrativos possa obter relacionamentos 

duradouros com os funcionários e voluntários e um bom clima organizacional, é 

preciso realizar confraternizações com a finalidade de demonstrar sua preocupação 

no bem-estar de seus colaboradores.  

 

 

11.1.5.4 Estratégias 

 

 

 Definir a quantidade de pessoas que irão comparecer ao evento; 

 Analisar verba disponível; 

 Planejar e organizar o evento. 

 

 

11.1.5.5 Públicos 

 

 

 Funcionários e voluntários. 
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11.1.5.6 Etapas do Desenvolvimento 

 

 

Esta confraternização será semestral e será realizada em duas épocas do 

ano: julho e dezembro. É preciso, primeiramente, analisar a verba disponível para a 

realização deste evento para definir o local que irá ser feita a confraternização.  

Posteriormente, escolher qual será o tema (jantar, almoço, etc.), e determinar o 

melhor horário para os funcionários e voluntários da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.1.5.7 Mensuração 

 

 

A mensuração do evento será por meio da presença dos funcionários. 

 

 

11.1.5.8   Prazo de Implementação 

 

 

Julho e Dezembro de 2017. 

 

 

11.2 Identidade Visual 

 

 

11.2.1 Logotipo 

 

 

11.2.1.1 Apresentação 

 

 

A reformulação de um novo logotipo é resultado da necessidade de 

modernização da atual identidade visual utilizada pela Organização, devido a isso, a 

Agência Ant Comunicação, optou por modernizar a marca, porém, sem 
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descaracterizar a identidade da Creche Estrela Guia, pois é importante viver o 

processo de revitalização da marca, uma sofisticação visual permite que a 

Organização se conserve atualizada, com uma expressão contemporânea. 

 

 

11.2.1.2 Objetivo  

 

 

O intuito da reformulação do logotipo da Creche Estrela é manter a identidade 

visual moderna e reforçar sua presença na sociedade. 

 

 

11.2.1.3 Justificativa 

 

 

A necessidade da modernização do logotipo da Creche Estrela Guia deve-se 

a importância do reposicionamento de sua identidade na sociedade, pois, o 

processo de revitalização permite que a Organização gere maior credibilidade e um 

posicionamento atual e inovador.  

O logotipo define a linguagem e as abordagens visuais da organização, por 

isso, a precisão de uma Identidade Visual forte, para que as pessoas a reconheçam 

mesmo quando virem apenas o símbolo do logo, sem a tipografia. 

Para uma Instituição do Terceiro Setor, como a Creche Estrela Guia, uma 

logomarca memorável é sinônimo de influência na sociedade, Organização séria e 

com credibilidade, e assim será mais lembrada por possíveis contribuintes e em 

parcerias com empresas interessadas em apoiar os trabalhos da Instituição. 

 

 

11.2.1.4 Estratégias 

 

 

 Modernizar a arte, mas, sem descaracterizar a identidade da 

Organização; 

 Reunião com Agência para definição e elaboração da arte; 
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 Apresentação do novo logotipo para aprovação da Diretoria; 

 Inserir o novo logotipo nos veículos de Comunicação da Creche Estrela 

Guia. 

 

 

11.2.1.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Organização e Sociedade da Baixada Santista. 

 

 

11.2.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Reunião com a equipe da Agência Ant Comunicação para um brainstorm, 

para elencar todas as ideias e possibilidades de modernização e atualização do 

logotipo da Creche Estrela Guia. Após isso, filtrar as sugestões e criar um esboço do 

novo desenho da marca. 

Desenvolver no programa CorelDraw a nova logomarca da Organização, 

considerando os aspectos estudados e questões levantadas no brainstorm. 

O intuito é não descaracterizar o logotipo usado pela Organização, mas sim 

modernizar e torná-lo mais carismático, a fim que as pessoas se identifiquem com a 

marca.  

O desenho do logotipo é caraterizado por uma estrela guia de pontas 

arredondadas e ao lado mini estrelinhas amarelas, que apresentam um aspecto 

gracioso e sutil. Dentro da estrela há um casal de crianças que transmite que a 

Organização desenvolve trabalhos com crianças. E ao lado direito o nome fantasia 

usado pela Instituição, Creche Estrela Guia. 

As cores utilizadas são azuis, amarelas, preto e branco. Em escala CMYK, 

sendo a cor preta: C0M0Y0K100; cor branca: C0M0Y0K0; cor azul: C100M70Y0K0; 

cor amarela: C0M12Y100K0. Em escala RGB, sendo a cor preta: R0G0B0; cor 

branca: R255G255B255; cor azul: R0G90B170; cor amarela: R255G218B35. 

A cor azul representa lealdade, segurança, confiança e maturidade. Já a cor 

amarela simboliza a alegria, criatividade, jovialidade e otimismo. A cor branca 
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representa a pureza, inocência e paz. E a cor preta remete a sofisticação, elegância 

e seriedade. 

A fonte utilizada no logotipo foi a Arial Rounded MT Bold, por caracterizar uma 

letra arredondada.  

As Figuras de número 13 a 20 ilustram o logotipo e suas variações. 

Após desenvolver a arte, a equipe da Agência Ant Comunicação levará o 

material para aprovação. Após a aprovação e os ajustes finais, divulgar o novo 

logotipo em todos os mecanismos de Comunicação da Creche Estrela Guia, a fim de 

divulgar a nova Identidade Visual e padronizar a Comunicação da Instituição. 

 

 

11.2.1.7 Mensuração 

 

 

Após a implantação do novo logotipo pela Agência Ant Comunicação e as 

demais ações das propostas de Identidade Visual, a Agência irá desenvolver uma 

pesquisa qualitativa para verificar a aceitação e índice de popularidade perante ao 

público após as mudanças na Comunicação visual da Instituição. 

 

 

11.2.1.8 Prazo de Implantação 

 

 

Dezembro de 2016. 
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Figura 13 – Logotipo                    

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 
 

Figura 14 – Logotipo preto e branco 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 15 – Logotipo alinhamento à esquerda – fundo branco 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 

Figura 16 – Logotipo alinhamento à esquerda – fundo azul 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 17 – Logotipo com alinhamento à esquerda – fundo preto 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 
 

Figura 18 – Logotipo com alinhamento à direita 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 19 – Variações do logotipo 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

Figura 20 – Propriedades do logotipo 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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11.2.2 Identificação da fachada  

 

 

11.2.2.1  Apresentação 

 

 

A atual fachada da Creche Estrela Guia está se apagando devido ao tempo, 

se tornando ilegível. Além disso, contém muitas informações, não sendo clara e 

tampouco atrativa. 

 

 

11.2.2.2 Objetivo 

 

 

Tornar a fachada da Creche Estrela Guia atrativa e convidativa, além de 

apresentar a população o novo logotipo. 

 

 

11.2.2.3 Justificativa 

 

 

A necessidade da elaboração de uma nova fachada para a Creche Estrela 

Guia deve-se a renovação do cartão de boas vindas de quem visita ou está de 

passagem pelo local onde a Organização está inserida, o intuito é deixar a fachada 

mais atrativa e convidativa para a população. Além disso, é um mecanismo de 

apresentação e divulgação do novo logotipo da Creche. 

 

 

11.2.2.4  Estratégias 

 

 

 Utilizar a fachada como mecanismo de apresentação e divulgação do 

novo logotipo; 

 Tornar a fachada atrativa e convidativa para a população; 
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  Apresentação e aprovação da nova fachada pela Diretoria. 

 

 

11.2.2.5 Públicos  

 

 

Todos os públicos da Organização, além, das pessoas que estão de 

passagem pelo local onde a Creche Estrela Guia está situada. 

 

 

11.2.2.6 Etapas do Desenvolvimento 

 

 

Reunião com a equipe da Agência Ant Comunicação e Diretoria da 

Organização para decidir o que é imprescindível estar na fachada. 

A equipe da agência, irá elaborar a proposta da fachada pelo programa Corel 

Draw, após isso, levará para aprovação da Diretoria. 

Depois da aprovação a Agência e a Diretoria irão em buscar de parceiros 

para impressão e exposição da nova fachada. 

A proposta da fachada criada pela Agência Ant Comunicação (Figura 21) é 

simples e objetiva, contém 3,96 m de comprimento por 1 m de altura. Possui fundo 

branco, ao lado esquerdo está o novo logotipo da Creche Estrela Guia, ao lado os 

dizeres: Entidade Filantrópica – Centro de Atendimento à Família. No rodapé, está o 

telefone para contato e o endereço do site. 
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Figura 21 – Ilustração da fachada da Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.2.7 Mensuração 

 

 

A fachada faz parte das propostas de Identidade Visual, após a 

implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa qualitativa para 

verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.2.8 Prazo de Implantação 

 

 

Fevereiro de 2017 
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11.2.3 Adesivagem da Frota  

 

 

11.2.3.1 Apresentação 

 

 

A importância da adesivagem das frotas das organizações está na divulgação 

e expansão da imagem da Instituição. E assim, reconhecer e identificar aqueles 

veículos como da Organização. 

 

 

11.2.3.2 Objetivo 

 

 

O intuito da readesivagem das frotas da Creche é a divulgação da nova 

identidade visual criada para a Organização, fazendo-a ser reconhecida e 

identificada nas ruas. 

 

 

11.2.3.3 Justificativa 

 

 

A identificação do logotipo nas frotas da Organização é de suma importância 

a fim da população identificar a marca e expandir a imagem pela região. Além de 

padronizar todos os mecanismos de Comunicação da Instituição. 

 

 

11.2.3.4  Estratégias 

 

 

 Elaborar a arte para a adesivagem das frotas; 

 Impressão da arte; 

 Colagem dos adesivos nas frotas. 
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11.2.3.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Creche e a sociedade da Baixada Santista 

 

 

11.2.3.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A equipe da Agência Ant Comunicação desenvolverá a arte da adesivagem 

das frotas da Organização. Após isso, levará o material para aprovação da Diretoria 

da Creche. Com a aprovação, irá realizar a impressão da arte e a colagem dos 

adesivos nas frotas. 

A Figura 22 apresenta sugestão de adesivagem de frota. 
 

 

11.2.3.7 Mensuração 

 

 

O projeto de adesivagem das frotas faz parte das propostas de Identidade 

Visual, após a implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa 

qualitativa para verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.3.8 Prazo de Implantação 

 

 

Fevereiro de 2017. 
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Figura 22 – Ilustração da frota com adesivagem 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.4 Convites 

 

 

11.2.4.1 Apresentação 

 

 

Para uma Organização é de suma importância uma boa apresentação e 

padronização dos convites de divulgação de eventos. Será com o auxílio desta 

técnica que a Instituição conquistará público para os seus eventos. 

 

 

11.2.4.2 Objetivo 

 

 

O intuito da elaboração de convites digitais é para otimizar a divulgação e 

padronizar os veículos de Comunicação da Organização. 
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11.2.4.3 Justificativa  

 

 

Diante das análises realizadas pela Agência Ant Comunicação no perfil do 

facebook utilizado pela Instituição, foi constatado que não há padronização nestes 

materiais e que não há um alcance significativo. Devido a isso, é necessário a 

elaboração de um modelo de convite para divulgação nas mídias digitais da Creche 

Estrela Guia. 

 

 

11.2.4.4  Estratégias 

 

 

 Criação do modelo de convite; 

 Aprovação pela Diretoria da Organização; 

 Divulgação na nova página do facebook e por e-mail. 

 

 

11.2.4.5 Públicos  

 

 

Seguidores da página do facebook, visitantes do site e pessoas registradas 

na lista de mailing da Organização. 

 

 

11.2.4.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Para iniciar a proposta é necessário a reunião com a equipe da Agência Ant 

Comunicação para criação da arte de convite modelo. Após a elaboração do modelo 

de convite, o mesmo irá para avaliação e aprovação da Diretoria da Organização. 

O convite possui dimensões de 146mm x 99m, desenvolvido em formato 

horizontal. A arte do convite é alegre e colorida, a fim de impactar e gerar empatia 

no público. Foi utilizada uma estrela vermelha, grande e centralizada à esquerda, em 
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seu centro há um desenho representativo sobre o tema do evento, ao redor da 

grande estrela há três estrelas menores em cor amarela, com informações sobre o 

tema, data e hora, além do valor do convite. A direita do convite contém as demais 

informações sobre o local e meios de contato.  Ainda no lado direito, na altura da 

estrela em vermelho, está o logotipo da Creche Estrela Guia. 

A Figura 23 ilustra sugestão de Convite Noite da Pizza. 

Diante do calendário anual de eventos, a Agência se programará para 

divulgar os convites digitais um mês antes do evento com frequência na página do 

facebook, e colocará o convite no site, além de enviar dois convites por e-mail para a 

lista de mailing cadastrada, com intervalo de 15 dias entre um envio e outro. 

 

 

11.2.4.7 Mensuração 

 

 

A arte do modelo de convite será analisada em conjunto com as propostas de 

Identidade Visual por meio de uma pesquisa qualitativa para verificar a aceitação do 

público. Mas, além disso, a Agência irá avaliar os convites divulgados pelo total de 

público no evento e por meio das curtidas e compartilhamentos, ou seja, pela 

repercussão no facebook da Organização. 

 

 

11.2.4.8 Prazo de Implantação 

 

 

Janeiro de 2017. 
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Figura 23 – Convite Noite da Pizza 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.5 Papel ofício  

 

 

11.2.5.1 Apresentação 

 

 

O ofício é de relevante importância para organizações, pois, trata-se de uma 

correspondência oficial, enviada normalmente a autoridades públicas. Para 

instituições do Terceiro Setor este documento é indispensável, uma vez que é 

utilizado para informar, encaminhar documentos importantes, solicitar, propor 

convênios, ajustes, acordos, convites para participação de eventos, entre outros. É 

utilizado para tratar o destinatário com deferência e consideração. 
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11.2.5.2 Objetivo 

 

 

Padronizar os documentos de ofício para maior credibilidade no trato com 

autoridades públicas. 

 

 

11.2.5.3 Justificativa 

 

 

Perante a atualização do logotipo da Organização é necessária uma 

padronização de todos os mecanismos utilizados pela Instituição, incluindo 

documentos oficiais, como o papel ofício utilizado pela Creche Estrela Guia.  

 

 

11.2.5.4 Estratégias 

 

 

 Criar o modelo de arte para o papel ofício; 

 Padronização do documento. 

 

 

11.2.5.5 Públicos 

 

 

Órgãos Públicos e empresas. 

 

 

11.2.5.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A equipe da Agência Ant Comunicação desenvolverá o modelo de papel 

ofício, após a aprovação do mesmo. 
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O modelo ficará disponível para a equipe administrativa da Instituição, a fim 

de manter a padronização nos documentos e nos veículos de Comunicação da 

Creche e gerar credibilidade com os públicos dirigidos. 

O papel ofício foi desenvolvido em folha A4 em formato vertical. 

A Figura 24 ilustra a sugestão para o papel ofício da Instituição. 

 

 

11.2.5.7 Mensuração 

 

 

A elaboração do modelo de papel ofício faz parte das propostas de Identidade 

Visual, após a implementação de todas as ações, será elaborada uma qualitativa 

para verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.5.8 Prazo de Implantação 

 

 

Janeiro de 2017 
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Figura 24 – Papel Ofício 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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11.2.6 Envelope  

 

 

11.2.6.1 Apresentação 

 

 

Os envelopes são utilizados como materiais de envio e conservação de 

cartas, ofícios, documentos, cartões, entre outros. Na Creche Estrela Guia o 

envelope será utilizado para a conservação e os envios de ofícios e dos cartões de 

agradecimento aos contribuintes. 

 

 

11.2.6.2 Objetivo 

 

 

Padronizar e gerar credibilidade na conservação e envio de documentos e 

cartões de agradecimento. 

 

 

11.2.6.3 Justificativa  

 

 

A necessidade de padronização dos mecanismos de Comunicação da 

Organização, como o envelope, é importante para gerar credibilidade e auxiliar na 

identificação da Instituição. 

 

 

11.2.6.4  Estratégias 

 

 

 Criar arte do envelope; 

 Padronização; 

 Conservação de documentos oficiais. 
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11.2.6.5 Públicos 

 

 

Órgãos públicos e parceiros reais e potenciais da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.2.6.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A Agência Ant Comunicação desenvolverá a arte do envelope, após a 

aprovação pela Diretoria. Os envelopes ficarão disponível para conservar os 

documentos oficias e para o envio dos cartões de agradecimento para os 

contribuintes. 

As propriedades do envelope são de 297 mm x 420,00 mm, no sentido 

horizontal, foram trabalhadas na arte as cores do logotipo.  

A Figura 25 apresenta a sugestão para Envelope Creche Estrela Guia. 

 

 

11.2.6.7 Mensuração 

 

 

O envelope faz parte das propostas de Identidade Visual, após a 

implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa qualitativa para 

verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.6.8 Prazo de Implantação 

 

 

Janeiro de 2017 
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Figura 25 – Envelope Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.7 Pasta L 

 

 

11.2.7.1 Apresentação 

 

 

As pastas são usadas como ferramenta de conservação, organização e para 

apresentação de documentos. As Organizações fazem uso deste material para 

otimizar os processos administrativos. 
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11.2.7.2 Objetivo 

 

 

Conservar, organizar e apresentar documentos da Instituição. 

 

 

11.2.7.3 Justificativa 

 

 

A padronização dos materiais de escritório da Creche Estrela Guia é 

essencial, já que gera credibilidade na uniformização dos mecanismos usados pela 

Organização. Visto isso, pasta L é utilizada para conservar, organizar os 

documentos e poderá, também, auxiliar em uma apresentação para parceiros e 

potenciais parceiros. 

 

 

11.2.7.4  Estratégias 

 

 

 Criar arte para a Pasta L; 

 Padronização dos materiais; 

 Organização dos documentos. 

 

 

11.2.7.5 Públicos 

 

 

Funcionários e parceiros reais e potenciais da Creche Estrela Guia. 
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11.2.7.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Em princípio, é necessária a criação da arte da Pasta L pela Agência Ant 

Comunicação, em seguida, o material é enviado para aprovação da Diretoria. 

Posteriormente, o material será disponível para utilização na área 

administrativa da Organização, a fim de manter a ordem, padronização e 

apresentação dos documentos. 

As dimensões do formato da Pasta L são de 514mm x 456mm em sentido 

vertical. Foram utilizadas na arte as cores do logotipo. 

  A Figura 26 ilustra sugestão de Pasta L para a Instituição cliente. 

 

 

11.2.7.7 Mensuração 

 

 

A Pasta L faz parte das propostas de Identidade Visual, após a 

implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa quantitativa para 

verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.7.8 Prazo de Implementação 

 

 

Fevereiro de 2017. 
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Figura 26 – Pasta L 

 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.8 Uniformes 

 

 

11.2.8.1 Apresentação 

 

 

Os uniformes são desenvolvidos para identificação e padronização dos 

funcionários das organizações. O uso do uniforme confere à Instituição valores como 

organização e cuidado com o funcionário, seu uso é considerado uma ferramenta de 

marketing eficaz, já que, os funcionários transitam com os uniformes, o que resulta 

na divulgação involuntária da Instituição. 
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11.2.8.2 Objetivo 

 

 

Padronizar e identificar funcionários e divulgar a Organização. 

 

 

11.2.8.3 Justificativa 

 

 

O uniforme é o cartão de visitas de uma Instituição, além de identificar os 

funcionários e suas funções, transmite confiança, profissionalismo, organização e 

responsabilidade.  

Em visitas à Organização, foi observado que nem todos os funcionários 

utilizam uniforme. Com a elaboração do novo logotipo, é preciso atualizar todos os 

mecanismos de Comunicação da Organização e assim elaborar um uniforme 

padronizado para todos os funcionários da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.2.8.4  Estratégias 

 

 

 Padronizar os mecanismos de Comunicação visual da Organização; 

 Identificar os funcionários; 

 Divulgar o novo logotipo e a Organização. 

 

 

11.2.8.5 Públicos 

 

 

Funcionários da Creche Estrela Guia. 
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11.2.8.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A Agência Ant Comunicação desenvolverá os uniformes para os funcionários, 

e encaminhará o material para aprovação da Diretoria. 

Após a aprovação, os uniformes serão enviados para a confecção e 

distribuídos para os funcionários. 

Serão confeccionados 50 uniformes para os funcionários, sendo distribuídos 

dois para cada pessoa. Os uniformes que sobrarão serão guardados em local 

seguro para a utilização em emergência. 

 A Figura 27 apresenta a sugestão de uniformes. 

 

 

11.2.8.7 Mensuração 

 

 

O uniforme faz parte das propostas de Identidade Visual, após a 

implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa qualitativa para 

verificar a aceitação do público. 

 

 

11.2.8.8 Prazo de Implantação 

 

 

Agosto de 2017. 
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Figura 27 – Uniformes 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.2.9 Cartão de agradecimento para os contribuintes 

 

 

11.2.9.1 Apresentação 

 

 

O cartão de agradecimento aos parceiros é de extrema importância, pois, por 

meio deste que a Instituição estabelecerá um canal de Comunicação com seus 

parceiros.   

 

 

11.2.9.2 Objetivos 

 

 

Estabelecer um canal de Comunicação com os parceiros a fim de agradecer 

pela colaboração e convidá-los para conhecer pessoalmente o trabalho da Creche 

Estrela Guia. 
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11.2.9.3 Justificativa 

 

 

O cartão de agradecimento aos parceiros é uma maneira de constituir uma 

boa Comunicação com os parceiros e convidá-los para inteirar-se dos trabalhos 

desenvolvidos pela Instituição. 

 

 

11.2.9.4 Estratégias 

 

 

 Criar veículo de Comunicação com os parceiros; 

 Estreitar o relacionamento com os parceiros; 

 Divulgação do trabalho exercido pela Organização. 

 

 

11.2.9.5 Públicos 

 

 

Parceiros reais. 

 

 

11.2.9.6 Etapas de desenvolvimento 

 

 

A princípio será realizado um levantamento de todos os parceiros periódicos 

da Creche Estrela Guia, após contabilizados, a Agência Ant Comunicação 

desenvolverá a arte e o conteúdo do cartão de agradecimento. Posteriormente a 

aprovação da Diretoria, a Agência enviará para impressão o material. 

Os cartões de agradecimento serão enviados ao final de cada mês. 

As propriedades dos cartões de agradecimento são de 279,4mm x 215,9mm 

em formato horizontal. Na elaboração da arte dos cartões foram utilizadas as cores 

do logotipo.  
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O cartão de agradecimento apresentará a satisfação e a felicidade da Creche 

Estrela Guia em receber aquela contribuição, além disso, convidará o contribuinte 

para conhecer pessoalmente o trabalho desenvolvido pela Instituição. 

A Figura 28 ilustra sugestão de Cartão de Agradecimento. 

 

 

11.2.9.7 Mensuração  

 

 

A Agência Ant Comunicação mensurará os cartões de agradecimento, por 

meio, da fidelidade e expansão das contribuições. 

 

 

11.2.9.8 Prazo de Implantação  

 

 

Janeiro de 2017. 

 

 

Figura 28 – Cartão de Agradecimento 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 



152 

 

11.2.10 Cartão de visita 

 

 

11.2.10.1 Apresentação 

 

 

O cartão de visita é imprescindível, pois, trata-se da auto apresentação da 

Organização, contém todas as informações de contato vitais necessárias para 

estabelecer um canal de Comunicação, além disso, os cartões de visitas podem 

reforçar credibilidade e legitimidade da Instituição. 

 

 

11.2.10.2 Objetivo 

 

 

Informar os meios de contatos da Organização, utilizar como ferramenta de 

Comunicação direta, além de ser um mecanismo de divulgação.  

 

 

11.2.10.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia possui poucas fontes de divulgação com seus 

parceiros reais e potenciais e buscam de modo geral parceiros, por meio da 

Comunicação face-a-face. Devido a isso, o cartão de visita pode auxiliar na captação 

destes parceiros, pois, são uma ferramenta móvel, tornando-se uma ferramenta de 

marketing essencial que pode facilitar o processo de criação e manutenção de novos 

parceiros e para futuras oportunidades de negócios. 

 

 

11.2.10.4 Estratégias 

 

 

 Levantamento das informações; 
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 Criação da arte do cartão; 

 Distribuição seletiva. 

 

 

11.2.10.5 Públicos 

 

 

Parceiros reais e potenciais, órgãos públicos e empresas. 

 

 

11.2.10.6 Etapas de desenvolvimento 

 

 

Será realizado pela equipe da Agência Ant Comunicação um levantamento 

das informações da Instituição para elaboração da arte do cartão. Após a aprovação 

pela Diretoria da Instituição, os cartões serão confeccionados e distribuídos de forma 

seletiva pela Diretora Administrativa e pelo Presidente da Diretoria da Creche Estrela 

Guia. 

O cartão de visita possui dimensões de 95,0mm x 55,0 mm em formato 

horizontal. As cores utilizadas para criação do cartão de visita são as do logotipo. 

O cartão de visita contém o logotipo a esquerda, ao fundo e alinhado à direita, 

há o logotipo da Creche Estrela Guia em marca d’agua, e no rodapé o endereço, 

telefone e o site da Instituição.  

A Figura 29 apresenta modelo sugerido para Cartão de Visita da Creche 

Estrela Guia. 

 

 

11.2.10.7 Mensuração 

 

 

Os cartões de visitas fazem parte das propostas de Identidade Visual, após a 

implementação de todas as ações, será elaborada uma pesquisa quantitativa para 

verificar a aceitação do público. 
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11.2.10.8 Prazo de implantação   

 

 

Janeiro de 2017. 

 

 

Figura 29 – Cartão de Visita – Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.3 Comunicação e relacionamento digital 

 

 

11.3.1 Site  

 

 

11.3.1.1 Apresentação 

 

 

Atualmente, toda Organização necessita estar presente nas mídias digitais e 

possuir uma página na internet, um site. Esta ferramenta possibilita a apresentação 

da Instituição, é uma plataforma onde podem conceituar sua missão e definir suas 

atividades, relatar sua trajetória histórica, informar sua localização e formas de 

contato.  O site é utilizado como instrumento de busca de informações na internet, 

por isso, deve estar em constante manutenção e atualização. 
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11.3.1.2 Objetivo 

 

 

Desenvolver um site dinâmico com informações relevantes e atualizadas 

sobre a Creche Estrela Guia, seus eventos e projetos. 

 

 

11.3.1.3 Justificativa 

 

 

A criação de um site é um denominador comum entre os negócios de 

sucesso, pois, atinge com mais amplitude a sociedade, e permite transmitir a maior 

quantidade de informação pelo menor investimento. Um site gera credibilidade para 

a Organização, uma vez que, demonstra que está em busca de se relacionar de 

forma efetiva com o seu público, além disso, permite atribuir uma imagem mais 

profissional e com transparência. Devido a isso, é de suma importância que uma 

Instituição que deseja expandir suas atividades e conquistar mais parceiros, esteja 

presente em mídias digitais, no caso, um site.  

Com elaboração de um site, a Agência Ant Comunicação, pretende divulgar a 

Organização e conquistar mais parceiros além disso, transmitir confiabilidade e 

credibilidade com os trabalhos desenvolvidos. 

 

 

11.3.1.4 Estratégias 

 

 

 Criação do site; 

 Produção de material digital; 

 Ativação da plataforma; 

 Compra de domínio e divulgação. 
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11.3.1.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Organização e usuários da internet. 

 

 

11.3.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Em princípio, será elaborado design do site, considerando as divisões para os 

conteúdos e exposição de fotos. Posteriormente, serão produzidos os conteúdos 

digitais para inclusão no site. Após a aprovação da Diretoria da Creche Estrela Guia, 

será adquirido o domínio do site para que ele possua uma boa visualização.   

A Agência Ant Comunicação será responsável pela elaboração e atualização 

dos conteúdos. 

A Figura 30 apresenta sugestão para o Site da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.3.1.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento mensal para atualização das informações e divulgações de 

eventos. 

 

 

11.3.1.8 Prazo de implantação 

 

 

Fevereiro de 2017. 
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Figura 30 – Site – Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.3.2  Fanpage 

 

 

11.3.2.1 Apresentação 

 

 

A fanpage é uma página de fãs específica dentro do facebook voltada para 

instituições com ou sem fins lucrativos que desejam se relacionar com os seus 

públicos em uma rede social. Portanto, a fanpage é um instrumento de 

Comunicação direta com os seus públicos, e permite a edição de abas com o 

conteúdo desejados. Ademais, é possível inserir fotos, vídeos, fóruns de discussão, 

informações específicas, eventos e avaliações dos usuários do facebook. 

  

 

11.3.2.2 Objetivo 

 

 

O intuito da criação de uma fanpage para a Creche Estrela Guia é apresentar 

informações institucionais, desenvolver  campanhas  e  divulgar os eventos, além de
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estabelecer um canal de Comunicação com os seus públicos. 

 

 

11.3.2.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia possui um perfil no facebook, o que não é indicado 

para organizações, pois, além de não ser possível a prestação de todas as 

informações necessárias nesse tipo de perfil, os termos de serviço do facebook 

revelam explicitamente que cada indivíduo pode ter apenas um único perfil e que 

este deve ser de caráter pessoal. Ademais, os perfis possuem número máximo de 

amigos, enquanto as fanpages não estipulam limites de seguidores. 

As fanpages possuem o dispositivo de abas personalizadas, ou seja, é 

admitido inserir fotos, vídeos, fóruns de discussão, informações, eventos e 

avaliações de usuários, além, de possuir as ferramentas de marcação e localização 

(check in). 

Como fator importante, uma página de fãs apresenta a alternativa de relatório, 

que exibe dados sobre os seguidores, como a localização, idade e sexo, além da 

repercussão da página, ou seja, quantas pessoas visitaram, quais as publicações 

mais comentadas, quantas fotos e vídeos foram mais visualizados, e muito mais. 

 

 

11.3.2.4 Estratégias 

 

 

 Criação da fanpage; 

 Inserção de informações sobre a Creche Estrela Guia; 

 Produção de conteúdos digitais; 

 Divulgação da fanpage. 
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11.3.2.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Instituição e usuários dos facebook. 

 

 

11.3.2.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Para elaboração desta ação, primeiramente, a Agência Ant Comunicação, 

elaboraria o design da fanpage da Organização e disponibilizaria as informações 

necessárias, em seguida, seriam criados conteúdos diários para atualização da 

página do facebook. 

Com a aprovação da Diretoria, posteriormente, seria elaborado um 

comunicado oficial anunciando o fim da utilização do perfil da Creche Estrela Guia, e 

convidando todos os amigos para fazerem parte dos seguidores da fanpage da 

Instituição. Após isso, o perfil seria deletado.  

A Agência Ant Comunicação será responsável pela elaboração e atualização 

de conteúdos da fanpage. 

A Figura 31 apresenta sugestão para fanpage da Creche Estrela Guia e a 

Figura 32 ilustra sugestão para primeira publicação. 

 

 

11.3.2.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento diária para atualização das publicações, e análise dos 

relatórios de dados emitidos pelo facebook. 

 

 

11.3.2.8 Prazo de implantação 

 

 

Março de 2017. 
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Figura 31 – Fanpage 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 

Figura 32 – Sugestão de primeira publicação – Fanpage 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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11.4 Memória Institucional 

 

 

11.4.1 Linha do tempo virtual 

 

 

11.4.1.1 Apresentação 

 

 

A linha do tempo virtual possui o desígnio de preservar, apresentar e dar 

visibilidade à história da Organização por meio de acontecimentos em ordem 

cronológica. Consiste em um desenho gráfico de uma barra longa com legendas e 

datas de acontecimentos. 

 

 

11.4.1.2 Objetivo 

 

 

A linha do tempo virtual propõe apresentar a história da Organização durante 

os 25 anos de atividade. Esta ação apresenta a história da Instituição às pessoas 

que a acompanham nas mídias digitais e é utilizada como ferramenta de 

preservação da Memória Institucional. 

 

 

11.4.1.3 Justificativa 

 

 

A elaboração de uma linha do tempo pela Agência Ant Comunicação possui 

como objetivo aproximar os públicos de interesse da Creche Estrela Guia tornando 

público o trabalho desenvolvido e sua trajetória. Uma Instituição que possui sua 

história preservada gera credibilidade e transmite confiança. Diante disso, a Agência 

propôs a elaboração de uma linha do tempo virtual e dinâmica que tem como marco 

os 25 anos de atividades da Creche Estrela Guia. 
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11.4.1.4 Estratégias 

 

 

 Investigação histórica; 

 Análise e seleção de imagens e documentos; 

 Elaboração da linha do tempo; 

 Exposição da linha do tempo. 

 

 

11.4.1.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.4.1.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Será realizada uma investigação histórica sobre os primeiros passos da 

Organização até o momento. A Agência selecionará imagens, fotografias e até 

documentos para desenvolver uma linha do tempo interativa. Posteriormente a 

elaboração do material, o mesmo será encaminhado para análise e aprovação da 

Diretoria da Organização. Após isso, a Agência fará a exposição da linha do tempo 

em suas mídias digitais. 

 As Figuras de número 33 a 37 apresentam sugestão de linha do tempo virtual. 

 

 

11.4.1.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento anual para atualização da linha do tempo. 
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11.4.1.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 

Figura 33 – Sugestão de linha do tempo virtual 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

Figura 34 – Sugestão de linha do tempo virtual 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 35 – Sugestão de linha do tempo virtual 

  
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 
 
 

Figura 36 – Sugestão de linha do tempo virtual 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 37 – Sugestão de linha do tempo virtual 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.4.2  Revista Comemorativa  

 

 

11.4.2.1 Apresentação 

 

 

A revista como veículo de Comunicação institucional é de extrema relevância, 

pois, trata-se de um material pelo qual as pessoas estão familiarizadas, além disso, 

a revista possui a possibilidade de estreitar a Comunicação com os parceiros, dar 

visibilidade aos projetos e registrar a história institucional.  

 

 

11.4.2.2 Objetivo 

 

 

O intuito da criação de uma revista comemorativa institucional deve-se a 

preservação da Memória Institucional, projetar visibilidade  aos projetos  e  eventos e
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estabelecer um canal de Comunicação com públicos de interesse. 

 

 

11.4.2.3 Justificativa 

 

 

A elaboração do Projeto Revista Institucional- Comemorativa 25 anos de 

atividade da Creche Estrela Guia em maio de 2017 - Jubileu de Prata, trata-se de 

um material familiar e de suma importância para preservação da Memória 

Institucional da Organização, além disso, esse veículo de Comunicação, transmite 

visibilidade aos projetos e eventos e estabelece um canal de Comunicação com 

públicos de interesse. Devido a isso, a criação e desenvolvimento de uma revista 

institucional resulta no encaminhamento de informações mais completas e 

organizadas da Instituição para o seu público. A distribuição das revistas será 

segmentada e estratégica, a fim de divulgar a imagem da Organização e conquistar 

parceiros para Creche Estrela Guia. 

 

 

11.4.2.4 Estratégias 

 

 

 Desenvolver conteúdos relevantes sobre a Organização; 

 Seleção de imagens; 

 Estabelecer um canal de Comunicação com os stakeholders; 

 Divulgar e Promover os eventos e projetos da Organização; 

 Distribuição seletiva. 

 

 

11.4.2.5 Públicos 

 

 

Parceiros reais e potenciais. 
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11.4.2.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

Primeiramente, a Agência Ant Comunicação, realizará um esboço sobre o 

conteúdo e desenvolverá um projeto gráfico da revista, em seguida, encaminhará 

para aprovação da Diretoria. Posteriormente, a Agência elaborará os conteúdos, 

realizará as entrevistas necessárias, coletará e selecionará as imagens, após, a 

conclusão do material, irá imprimir 500 exemplares. 

A distribuição será por mala-direta, dirigida, seletiva e segmentada para 

Instituições de ensino, autarquias públicas, empresas privadas, agências de 

Comunicação, Sindicatos, Associações e para os parceiros fixos da Organização. 

Dimensões: 4x4 cores, em escala CMYK. O formato fechado será de 148 x 

210 mm; e aberta: 210 x 297 mm; Paginação: 4 de capa + 16 de miolo; Papel 

Couchet liso: Capa = 180 g/m²; miolo = 115 g/m²; Tiragem inicial: 500 unidades; 

Acabamento: refiladas, dois grampos centrais; 

A capa 2, 3 e 4 serão reservadas para anunciantes. Rodapés em páginas 

ímpares serão destinados para parceiros e anunciantes menores. 

As sugestões para a Revista Comemorativas estão apresentadas nas Figuras 

38 a 44. 

 

 

11.4.2.7 Mensuração 

 

 

A mensuração será realizada por meio de uma pesquisa qualitativa para 

compreender se os públicos selecionados aprovaram a Revista. 

 

 

11.4.2.8 Prazo de Implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 



168 

 

Figura 38 – Sugestão de capa para Revista Comemorativa 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

Figura 39 – Sugestão de espaço destinado aos patrocinadores e editorial  
da Revista Comemorativa 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 40 – Sugestão de páginas internas da Revista Comemorativa 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 

Figura 41 – Sugestão de Linha do Tempo da Revista 
Comemorativa

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 



170 

 

Figura 42 – Sugestão de espaço reservado na Revista Comemorativa 
para divulgação de eventos 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 
 
 
 
 

Figura 43 – Sugestão de espaço reservado na Revista Comemorativa 
para entrevista com crianças e familiares assistidos pela Instituição 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Figura 44 – Sugestão de páginas finais da Revista 
Comemorativa

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

11.5 Captação de Recursos 

 

 

11.5.1 Telemarketing 

 

 

11.5.1.1 Apresentação 

 

 

O telemarketing é um método muito eficaz para a captação de recursos em 

uma Instituição do Terceiro Setor, o que é um fator importante nos dias atuais, pois
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através de um contato telefônico é possível conquistar novos parceiros e voluntários. 

 

 

11.5.1.2 Objetivo 

  

 

Entrar em contato com públicos de interesse com a finalidade de apresentar a 

Creche e obter mais parceiros. 

 

 

11.5.1.3 Justificativa 

 

 

Como citado no briefing, a Creche Estrela Guia possui uma campanha 

chamada “Sócio Solidário”, a qual é divulgada apenas pelo facebook, no Centro 

Espírita e atualmente possui em média apenas 50 associados. A aplicação do 

Telemarketing na Creche possui a finalidade de apresentar o trabalho e a causa da 

Instituição para o público, comunicar sobre a campanha Sócio Solidário, atrair mais 

parceiros e fidelizar os mesmos. 

 

 

11.5.1.4 Estratégias 

  

 

 Contratar uma equipe para a função do Telemarketing;  

 Contratar funcionário para coleta das contribuições; 

 Criar um mailing por meio do facebook, dos eventos realizados pela 

Creche e do Centro Espírita. 

 

 

11.5.1.5 Públicos 

 

 

Moradores de Santos e região, parceiros reais e potenciais do Centro Espírita 

Estrela Guia. 
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11.5.1.6 Etapas do Desenvolvimento 

 

 

Para iniciar a ação, é necessário designar uma equipe para a função do 

Telemarketing, treina-la, e ter a certeza que a equipe responsável saiba o que 

realmente é a Instituição, qual a causa que defende, e que obtenha conhecimento 

sobre a campanha “Sócio Solidário”. Para o Telemarketing ser bem-sucedido é 

preciso criar um mailing de contatos e, por esta razão, nos eventos realizados pela 

Creche será necessário que uma pessoa fique responsável pela tarefa de pegar o 

nome, telefone e e-mail de todas as pessoas que comparecerem. Também é 

possível aumentar a lista destes contatos por meio da página do facebook e pelas 

listas telefônicas. 

 

 

11.5.1.7 Mensuração 

 

 

 Acompanhar diariamente o número de associados depois desta ação. 

 

 

11.5.1.8 Prazo de Implantação 

 

 

Agosto de 2017. 

 

 

11.5.2  Nota Fiscal Paulista 

 

 

11.5.2.1  Apresentação 

 

 

 O Programa Nota Fiscal Paulista devolve até 20% do ICMS (Imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços) efetivamente recolhido pelo estabelecimento a 

seus consumidores e este crédito pode ser repassado para uma Instituição sem fins 
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lucrativos. É um método de captação de recursos interessante pois a pessoa que 

pretende doar sua nota fiscal possui diversos meios para isso.  

 

 

11.5.2.2  Objetivo 

 

 

 Cadastrar a Creche Estrela Guia na página virtual do Programa Nota Fiscal 

Paulista e implantar no site da Creche a opção de doar as notas fiscais para 

facilidade do doador. Além, de estabelecer parcerias com supermercados para 

colocar caixas de coletas. 

 

 

11.5.2.3 Justificativa 

 

 

 A Creche Estrela Guia possui uma grande dificuldade em captar renda, 

portanto, receber doações de Notas Ficais Paulistas é de suma importância para a 

Instituição. 

 

 

11.5.2.4 Estratégias  

 

 

 Cadastrar a Creche Estrela Guia no Sistema de Nota Fiscal Paulista; 

 Urnas coletoras em mercados e supermercados do bairro; 

 Implantar o sistema de doação no site da Instituição. 

 

 

11.5.2.5 Públicos 

 

 

Moradores da Baixada Santista e parceiros reais e potenciais. 
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11.5.2.6 Etapas do Desenvolvimento 

 

 

É necessário entrar no site da Secretaria da Fazenda, acessar o programa da 

Nota Fiscal Paulista e criar uma conta como “Consumidora Pessoa Jurídica”. As 

notas fiscais de pessoas físicas sem a identificação do CPF poderão, então, ser 

doadas para a Creche Estrela Guia por meio deste site.  

No site da Instituição haverá um sistema em que a pessoa interessada em 

doar sua nota fiscal para a Creche poderá fazer pela própria página virtual da 

Organização e, assim, a doação será destinada de maneira prática e rápida. 

Além disso, estabelecer parcerias com mercados e supermercados do bairro 

para inserir urnas coletoras de Notas Fiscais Paulistas. 

A Figura 45 apresenta sugestão de Caixa de coleta de Notas Fiscais Paulistas 

e a Figura 46 ilustra o Espaço no Site para doações – Creche Estrela Guia 

 

 

11.5.2.7 Mensuração 

 

 

 Observar o número das notas fiscais paulistas doadas mensalmente. 

 

 

11.5.2.8 Prazo de Implantação 

 

 

 Março de 2017. 
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Figura 45 – Caixa de coleta de Notas Fiscais Paulistas 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

 

Figura 46 – Espaço no Site para doações – Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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11.5.3 Vídeo Institucional 

 

 

11.5.3.1 Apresentação 

 

 

O vídeo Institucional apresentará a Creche Estrela Guia para seus possíveis 

contribuintes, de forma rápida e impactante. O vídeo terá duração máximo de cinco 

minutos, tempo o suficiente para relatar as origens da Creche e produzir imagens do 

dia a dia das crianças assistidas. 

 

 

11.5.3.2 Objetivo 

  

 

Comover e conquistar parceiros reais e potenciais 

 

 

11.5.3.3 Justificativa 

 

 

 A Creche Estrela Guia não é reconhecida pela Cidade o quanto deveria e 

para isso ser modificado é necessário que o público a conheça e sensibilize-se com 

a causa da Instituição. Portanto, é de extrema importância que o vídeo institucional 

mostre quem é a Organização e seu trabalho. 

 

 

11.5.3.4 Estratégias 

 

 

 Analisar o ambiente; 

 Realizar o roteiro; 

 Capturar imagens das crianças e seus familiares, da Creche e de sua 

estrutura; 
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 Colher assinatura dos pais e/ou responsáveis para uso/cessão da 

imagem das crianças e deles próprios; 

 Editar o vídeo. 

 

 

11.5.3.5 Públicos  

 

 

Baixada santista, comunidade, familiares dos alunos, parceiros reais e 

potenciais. 

 

 

11.5.3.6 Etapas do Desenvolvimento 

 

 

Primeiramente será necessário analisar o ambiente que será realizado a peça 

audiovisual e definir quais os melhores lugares para a gravação. Em seguida, o 

roteiro será montado contendo as etapas para cada cena. Serão colhidas imagens 

da Creche, de toda sua estrutura e das crianças assistidas, as quais irão aparecer 

realizando suas atividades diárias, como brincar e estudar. Após estas imagens 

capturadas serem editadas, a trilha sonora será escolhida para dar emoção ao 

vídeo. E com a peça audiovisual já pronta, será o momento de divulgá-la nas redes 

sociais da Creche.  

O Quadro 5 a seguir apresenta sugestões de roteiro e produção para o vídeo 

institucional. 
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Quadro 5 – Sugestões para roteiro e produção de Vídeo Institucional 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGENS 

 
ÁUDIO 

 Externo /Creche/ Dia 
Plano conjunto da fachada da Creche, com 

Traveling frontal (quando o deslocamento da 
câmara é perpendicular ao objeto), resultando 

em um plano detalhe na porta. 

Trilha sonora de apoio (Trilha Branca), 
instrumental acústico. 

 Interno /Creche/ Dia 
Com Steady-Cam (utilizado para estabilizar a 

captação das imagens), com efeito de 
aceleração a partir da recepção e movimento 
frontal apresentando todos os cômodos da 

Creche na parte inferior do prédio. Ao chegar lá, 
o foco fica nas crianças e em uma professora 

em pé dando aula. 

Voz das crianças estudando, 
No fade out (gradativo escurecimento da imagem 

para demarcar a passagem de uma sequência 
para outra), som do sinal do intervalo na 

transição. 

 Interna/escadaria/dia 
Contra-plongeé (a câmera fica abaixo do nível 
dos olhos, voltada para cima) focando nos pés 

das crianças descendo as escadas (câmera 
subjetiva). 

Trilha sonora de apoio (Trilha Branca), 
instrumental acústico. 

 Interno/refeitório/dia 
Traveling da direita para esquerda (movimento 

de câmera) nas crianças com plano meia figura, 
e posterior um plano conjunto do ambiente. 

Som das crianças conversando. 

 Externo/área de lazer/dia 
Fade out e plano conjunto das crianças 

brincando. Plano conjunto com toda a área de 
lazer, seguido de plano médio em movimento 

direita-esquerda mostrando as crianças 
pegando suas mochilas. 

Crianças falando, brincando, com uma música de 
fundo (Trilha Branca), instrumental acústico. 

 Entrada - Frente da Creche/dia 

Plano meio conjunto, mostrando detalhes da 
saída das crianças da Creche encontrando 

seus pais e responsáveis. 

Ouvindo o som de crianças alegres em encontrar 
seus pais - música de emoção. 

 Entrada Frente da Creche/dia 

Plano meio conjunto, mostrando o fundador e 
presidente da Creche, Walter Tavares. Evolui 

para plano meia-figura do presidente. 

O Presidente finaliza o vídeo com um depoimento 
de caráter apelativo para convidar pessoas 

físicas e jurídicas a se tornarem parceiros da 
Organização. 



180 

 

11.5.3.7 Mensuração 

 

 

Acompanhar o número de visualizações e de procura pela Creche após a 

divulgação do vídeo. 

 

 

11.5.3.8 Prazo de Implantação 

 

 

Abril de 2017. 

 

 

11.6 Comemoração dos 25 anos de atividade  

 

 

11.6.1  Criação de um selo comemorativo para os 25 anos  

 

 

11.6.1.1 Apresentação 

 

 

O selo comemorativo é desenvolvido como marco festivo para a Organização 

e será utilizado em todas as atividades, documentos, convites desenvolvidos pela 

Instituição no mês de comemoração. 

 

 

11.6.1.2 Objetivo 

 

 

A criação do selo comemorativo possui como objetivo comunicar aos públicos 

da Organização os 25 anos de atividade em prol da sociedade. 
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11.6.1.3 Justificativa 

 

 

A arte foi desenvolvida para apresentar a data de 25 anos de atividade da 

Creche Estrela Guia como um marco, a fim de conquistar novos parceiros. O selo 

comemorativo será utilizado nos convites para os eventos de comemoração dos 25 

anos, revista e mídias digitais. Além de ser uma peça visual de impacto e baixo 

custo. 

 

 

11.6.1.4 Estratégias 

 

 

 Criação do selo comemorativo; 

 Apresentação da arte para aprovação pela Diretoria;  

 Inserção do selo comemorativo nas mídias digitais, convites e revistas de 

comemoração dos 25 anos. 

 

 

11.6.1.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos ligados a Creche Estrela Guia. 

 

 

11.6.1.6 Etapas do desenvolvimento  

 

 

A Agência Ant Comunicação desenvolverá um estudo sobre o novo logotipo 

criado pela mesma, a fim de criar um selo especialmente elaborado para a data 

comemorativa, o qual deverá relacionar-se com o logotipo. Após aprovação da arte, 

o logotipo será divulgado nos mecanismos disponíveis. 

O selo comemorativo manterá as cores e o desenho do logotipo. A arte 

elaborada apresenta o logotipo a direta, e a esquerda, uma estrela complementar 
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com os dizeres em branco no centro da estrela: 25 anos. Abaixo estará o nome da 

Creche Estrela Guia. 

A Figura 47 representa a sugestão para a confecção do Selo comemorativo 

de 25 anos de atividade da Creche Estrela Guia. 

 

 

11.6.1.7 Mensuração 

 

 

O selo comemorativo será avaliado pela satisfação dos públicos, por meio de 

comentários e interação nas redes sociais. 

 

 

11.6.1.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 

Figura 47 – Selo comemorativo de 25 anos de atividade da Creche Estrela Guia 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 



183 

 

11.6.2 Evento especial para pais e alunos 

 

 

11.6.2.1 Apresentação 

 

 

A elaboração de um evento em comemoração aos 25 anos de atividade para 

os beneficiários da Instituição é de suma importância, pois apresenta e desperta o 

sentimento de pertencimento da trajetória histórica da Organização. 

 

 

11.6.2.2 Objetivo 

 

 

O evento possui como objetivo festejar com os pais e os alunos os 25 anos de 

atividade da Creche Estrela Guia. Ferramenta de celebração por todo o trabalho 

desenvolvido pela Organização durante todos estes anos, e agradecer os alunos e 

os pais por fazerem parte dessa história. 

 

 

11.6.2.3 Justificativa 

 

 

          Uma técnica de Comunicação dirigida, como os eventos, gera aproximação 

entre os públicos que interagem e, de maneira descontraída, podem comemorar a 

idade da Instituição. 

 

 

11.6.2.4 Estratégias 

 

 

 Planejar o evento; 

 Desenvolver atividades; 

 Produzir convites; 
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 Organização e desenvolvimento do evento. 

 

 

11.6.2.5 Públicos 

 

 

Pais e crianças assistidas. 

 

 

11.6.2.6 Etapas do desenvolvimento  

 

 

Primeiramente será necessário o planejamento do evento e a criação de 

atividades para serem realizadas no dia da comemoração. É importante saber 

quantas pessoas estarão presentes no dia para que estabeleça a quantidade de 

alimentos e bebidas, além do espaço utilizado. 

Será necessária parceria para o local do evento, como uma quadra escolar. 

Contratação de buffet e locação de brinquedos para as crianças. Será feito todo um 

acompanhamento durante todo o evento e organização do mesmo. É indispensável 

esclarecer que Agência Ant Comunicação tentará estabelecer as parcerias ou a 

negociação do menor preço. 

Após a definição da quantidade de convidados, local, alimentos e bebidas e 

atividades desenvolvidas, confeccionar os convites para o evento. 

No dia do evento é necessário a presença dos organizadores com três horas 

de antecedência para preparar e desenvolver o evento. O evento acontecerá no dia 

13 de maio de 2017 e iniciará ás 14 horas, o horário previsto para o término é as 18 

horas. 

 

 

11.6.2.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento durante o evento e pesquisa de satisfação após o evento. 
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11.6.2.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 

11.6.3 Jantar beneficente para parceiros e autoridades da Região 

 

 

11.6.3.1 Apresentação 

 

 

Eventos com parceiros, patrocinadores e autoridades da Região é uma 

ferramenta de estabelecer parcerias e arrecadar renda para os trabalhos 

desenvolvidos pela Organização. 

 

 

11.6.3.2 Objetivo 

 

 

O intuito da elaboração de um Jantar Beneficente para convidados especiais 

é de confraternização pela data comemorativa de 25 anos da Creche Estrela Guia e 

conquistar subsídios e parceiros para a Instituição. 

 

 

11.6.3.3 Justificativa 

 

 

Data especial, marcante, necessita de um evento exclusivo para celebrar com 

os parceiros e autoridades da Cidade os 25 anos de atividade da Creche Estrela 

Guia, além de ser uma oportunidade de levantar fundos, estabelecer novas 

parcerias e divulgar o trabalho da Organização. 
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11.6.3.4 Estratégias 

 

 

 Planejar o evento; 

 Estabelecer parcerias com buffets e lojas de decoração; 

 Produzir material de apresentação e agradecimento; 

 Desenvolver convites. 

 

 

11.6.3.5  Públicos 

 

 

Autoridades locais, parceiros reais e potenciais. 

 

 

11.6.3.6 Etapas do desenvolvimento  

 

 

A Agência Ant Comunicação, desenvolverá o planejamento do evento, 

estabelecerá parcerias com buffets e lojas de decoração da cidade. O local do 

evento será o Clube XV, localizado em um bairro nobre da Cidade e com vista para 

o mar.  

Os convites serão vendidos no valor de R$ 150,00 por pessoa.  O evento será 

realizado no dia 6 de maio de 2017. 

Na entrada do evento, estará uma equipe de credenciamento, a fim, de 

elaborar uma lista de mailing para a Organização.  

Os convidados serão encaminhados para seus lugares. O evento iniciará às 

20 horas e às 21 horas o vice-presidente, Hermusenil Claudino Gonçalves, dará as 

boas-vindas aos convidados. Ás 21h30 o jantar será servido, às 23 horas o 

presidente, Walter Tavares, agradecerá a presença de todos e encerrará o evento. 
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11.6.3.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento durante o evento; no momento do credenciamento serão 

cadastrados os telefones e e-mails dos participantes. Serão encaminhadas uma 

pesquisa de satisfação por e-mail, junto com uma mensagem agradecendo a 

participação e reforçando a importância de que eles respondam ao questionário. 

 

 

11.6.3.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 

11.6.4  Evento para funcionários e voluntários 

 

 

11.6.4.1 Apresentação 

 

 

A confraternização entre funcionários e voluntários é fator importante para 

melhorar o entrosamento e o trabalho em equipe. Quando se trata de datas 

comemorativas para a Organização, os eventos de celebração com os funcionários 

são indispensáveis, pois, além de otimizar a Comunicação, traz à tona o sentimento 

de pertencimento à história e causa da Instituição. 

 

 

11.6.4.2 Objetivo 

 

 

O objetivo de desenvolver um evento com os funcionários e voluntários da 

Creche Estrela Guia é valorizar a importância do trabalho exercido por eles durante 

os 25 anos de atividade da Organização. 
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11.6.4.3 Justificativa 

 

 

O reconhecimento dos serviços prestados é fundamental, mais ainda em uma 

data tão importante para a Organização. Portanto, o evento é uma técnica assertiva 

para os funcionários e voluntários da Creche desfrutarem um momento de 

agradecimento, confraternização, entrosamento e sentimento de pertencimento à 

causa da Instituição. 

 

 

11.6.4.4 Estratégias  

 

 

 Planejamento do evento; 

 Parceria com buffets;  

 Elaboração de discurso de agradecimento. 

 

 

11.6.4.5 Públicos 

 

 

Funcionários, voluntários e familiares. 

 

 

11.6.4.6 Etapas do desenvolvimento  

 

 

O evento acontecerá no dia 18 de maio de 2017, quinta-feira. A Agência Ant 

Comunicação estabelecerá uma parceria com um buffet, restaurante ou espaço para 

eventos, da Cidade. A Agência desenvolverá a proposta do evento e a organização 

do mesmo. 

A confraternização terá início às 19 horas, com um coquetel, e às 20 horas a 

Diretora Administrativa da Creche Estrela Guia terá uma fala de agradecimento. Ao 

final do evento, por volta das 23 horas, será entregue, a todos os funcionários e 
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voluntários, uma garrafa térmica com o selo comemorativo de 25 anos da Creche 

Estrela Guia. 

A Figura 48 ilustra sugestão de garrafa térmica como Brinde. 

 

 

11.6.4.7 Mensuração 

 

 

Pesquisa de satisfação. 

 

 

11.6.4.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 

 

 

Figura 48 – Brinde – Garrafa Térmica 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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11.6.5 Programa especial comemorativo para a TV 

 

 

11.6.5.1 Apresentação 

 

 

Os programas especiais comemorativos são desenvolvidos em datas 

importantes, a fim de homenagear e celebrar aquele momento importante. 

 

 

11.6.5.2 Objetivo 

 

 

O espaço no Programa Estrela Guia na  TV,  possui  como  intuito  celebrar  e 

homenagear os 25 anos de atividade da Creche Estrela Guia, com participação 

especial das crianças e pais beneficiados, a fim de divulgar o trabalho desenvolvido 

pela Instituição. 

 

 

11.6.5.3 Justificativa 

 

 

A Creche Estrela Guia possui o Programa Estrela Guia na TV, desta forma, 

será planejado um programa comemorativo pelo aniversário de 25 anos de atividade 

da Instituição.  A finalidade é aproveitar o espaço gratuito e de grande alcance do 

programa é prestar uma homenagem ao trabalho desenvolvido pela Creche Estrela 

Guia e entrevistar pais e crianças para que relatam o impacto da Instituição em suas 

vidas, além, da importância para sociedade nas atividades exercidas. 

 

 

11.6.5.4 Estratégias  

 

 

 Elaboração de pautas; 
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 Selecionar famílias beneficiadas; 

 Selecionar funcionários; 

 Captar imagens da Creche e atividades; 

 Divulgar o programa especial. 

 

 

11.6.5.5 Públicos 

 

 

Todos os públicos de interesse 

 

 

11.6.5.6 Etapas do desenvolvimento 

 

 

A Agência Ant Comunicação desenvolverá junto com a equipe do programa 

Estrela Guia na TV a pauta e os assuntos que serão abordados. Juntamente com a 

equipe pedagógica e de assistência social serão selecionadas duas famílias 

assistidas para participarem de uma entrevista. A Diretoria Administrativa escolherá 

dois funcionários para relatarem a experiência de trabalhar na Creche Estrela Guia.  

Ao fim do programa, o apresentador, presidente e fundador da Creche Estrela Guia, 

Walter Tavares, fará um discurso final de agradecimento e fará convite para os 

telespectadores conhecerem o trabalho da Organização e tornarem-se  parceiros da 

causa. 

Vale ressaltar que serão veiculadas imagens sobre os espaços e atividades 

da Creche Estrela Guia. 

O programa irá ao ar no dia 9 de maio de 2017 no canal 11 da NET com 

duração de uma hora.  

 

 

11.6.5.7 Mensuração 

 

 

Acompanhamento durante as gravações e repercussão nas mídias digitais. 
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11.6.5.8 Prazo de implantação 

 

 

Maio de 2017. 
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CRONOGRAMAS  

DE AÇÕES 
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12  CRONOGRAMAS DE AÇÕES 

 

 

Os Quadros de números 6 a 11 apresentam os cronogramas de ações de 

todas as etapas a serem desenvolvidas. 

 

 

Quadro 6 – Cronograma de ações – Ambiente Organizacional 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Quadro 7 – Cronograma de ações – Identidade Visual 

 
Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

 

 

 
1
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Quadro 8 – Cronograma de ações – Memória Institucional 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Quadro 9 – Cronograma de ações – Comunicação e relacionamento digital 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Quadro 10 – Cronograma de ações – Captação de recursos 

 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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Quadro 11 – Cronograma de ações – Comemoração dos 25 anos de atividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 
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PLANO DE 

INVESTIMENTO 
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13 PLANO DE INVESTIMENTO  

 

 

Para chegar ao valor do orçamento do Programa de Ações para a Associação 

de Assistência à Infância Estrela Guia neste Projeto, a Agencia Ant Comunicação 

fez um levantamento do custo de cada ação separadamente, já incluso o valor de 

seus impostos. 

 Na tabela 13 foi colocado o valor de seu custo com e sem subsídios (Auxílio 

financeiro oferecido com o objetivo de ajudar pessoas ou organizações). 

Todos os valores do orçamento foram consultados na “Tabela referencial de 

valores 2016/2017” da “Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal”, pela 

empresa  2K Comunicação Visual e por bases em consultas em Trabalhos 

Experimentais como: “Planejamento Estratégico para Aprimoramento da 

Comunicação de uma Organização do Terceiro Setor: Associação Casa da 

Esperança de Santos” e “As Relações Públicas no Cenário da Sustentabilidade 

Empresarial: Planejamento de Comunicação Organizacional Estratégica nos 

Processos de Gestão para a Sustentabilidade no Moinho Paulista” 

Os valores apontados são aproximativos e podem ser variados, já que 

algumas ações dependem de parcerias e doações. 

Vale ressaltar que a Agência Ant Comunicação possui a ciência da falta de 

recursos para viabilizar todas as ações, mas que a partir da aprovação destas e com 

nova Identidade Visual e maior visibilidade na mídia perante diferentes públicos será 

mais fácil conquistar parceiros, patrocinadores e ou apoiadores. A Agência está apta 

a realizar projetos para captação de recursos juntamente à diretoria Creche. 
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Tabela 13 – Orçamento do Programa de Ações 

Fonte: Agência Ant Comunicação, 2016. 

ORÇAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES   

Planejamento, acompanhamento e  
produto final 

 R$                                      11.730,19   R$                             11.730,19  

Ambiente Organizacional 

Ação Valor real da ação (sem subsídios) Valor total da ação 

Mapeamento de Públicos   R$                                             250,00   R$                                 250,00  

Instituir Missão, Visão e Valores  R$                                             650,00   R$                                  650,00  

Mural de avisos   R$                                          1.579,76   R$                               1.579,76  

Reuniões  R$                                                       -     R$                                            -    

Confraternizações   R$                                          2.800,00   R$                               2.800,00  

Identidade Visual 

Ação  Valor real da ação (sem subsídios)   Valor total da ação  

Logotipo  R$                                          2.800,00   R$                               2.800,00  

Identificação da fachada  R$                                          4.600,00   R$                               4.600,00  

Adesivagem da frota   R$                                          1.920,00   R$                               1.920,00  

Convites  R$                                             700,00   R$                                  700,00  

Papel Ofício  R$                                             480,00   R$                                  480,00  

Envelope   R$                                             678,00   R$                                  678,00  

Pasta L  R$                                             900,00   R$                                  900,00  

Uniformes  R$                                          3.500,00   R$                               3.500,00  

Cartão de agradecimento  R$                                             961,00   R$                                  961,00  

Cartão de visita  R$                                             339,00   R$                                  339,00  

Comunicação e relacionamento digital 

Ação  Valor real da ação (sem subsídios)   Valor total da ação  

Site  R$                                          4.500,00  R$                                4.500,00  

Fanpage  R$                                          1.600,00 R$                                1.600,00 

Memória Institucional 

Ação  Valor real da ação (sem subsídios)   Valor total da ação  

Linha do tempo Virtual  R$                                             390,00  R$                                   390,00  

Revista comemorativa  R$                                          9.650,00  R$                                9.650,00  

Captação de Recursos 

Ação  Valor real da ação (sem subsídios)   Valor total da ação  

Telemarketing R$                                           2.500,00  R$                                2.500,00  

Nota Fiscal Paulista R$                                           1.600,00  R$                                1.600,00  

Vídeo Institucional R$                                         13.000,00  R$                              13.000,00  

Comemoração dos 25 anos de atividade 

Ação  Valor real da ação (sem subsídios)   Valor total da ação  

Selo comemorativo R$                                           1.500,00  R$                                1.500,00  

Evento Especial para pais e alunos R$                                           4.800,00  R$                                4.800,00  

Jantar Beneficente  R$                                         11.650,00  R$                              11.650,00  

Evento para funcionários e 
voluntários 

R$                                           6.500,00  R$                                6.500,00  

Programa Especial na TV  R$                                                       -    R$                                             -    

  
 

  

 Valor Total   R$                              91.577,95  

 Valor Real com subsídios  R$                              91.577,95  
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No atual contexto social e mercadológico em que estão inseridos os três 

setores econômicos é possível reconhecer a importância da Comunicação e das 

Relações Públicas em todos eles, por meio da construção de uma Identidade 

Institucional, na identificação, classificação e relacionamento com os públicos de 

interesse e por proporcionar um planejamento estratégico de Comunicação a fim de 

otimizar e potencializar as formas de comunicar das organizações. 

Diante desses aspectos, durante o ano de 2016, a agência Ant Comunicação 

desenvolveu estudos, entrevistas e pesquisas para extrair informações e 

compreender o cenário da Creche Estrela Guia e, a partir disso, foi elaborado um 

diagnóstico a fim de propor soluções para as carências identificadas. Isto posto, foi 

criado o “Projeto Experimental de Relações Públicas: Comunicação e 

Relacionamentos para Associação de Assistência à Infância Estrela Guia”.  

A agência Ant Comunicação constatou que apesar do sucesso de público nos 

eventos promovidos pela Creche Estrela Guia e por possuir um espaço televisivo no 

Programa Estrela Guia na TV, a Instituição é pouco conhecida na Cidade e enfrenta 

sérias dificuldades financeiras. Devido a isso, foram propostas ações para fortalecer 

sua imagem na sociedade e estreitar o relacionamento com os públicos de 

interesse. 

No Programa de Ações desenvolvido pela agência Ant Comunicação foram 

elaboradas propostas que atendem as vertentes do ambiente organizacional, 

incluindo a captação de recursos e a comemoração dos 25 anos de atividade da 

Creche Estrela Guia, propostas que almejam minimizar ou sanar os problemas 

apresentados e dar maior visibilidade à Instituição. 

Um profissional de Relações Públicas inserido em uma organização sem fins 

lucrativos contribuirá para solução das dificuldades citadas, pois destinará seu 

trabalho para o gerenciamento dos relacionamentos entre organização e públicos de 

interesse, a fim de intensificar o desenvolvimento, resultando em ganhos financeiros 

e de imagem para a Instituição. 

Ao avaliar as propostas, observa-se que a agência Ant Comunicação optou 

por estabelecer ações que sanassem os principais problemas identificados. As 

propostas visam otimizar a Comunicação interna, fortalecer a identidade visual da 
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Organização, estreitar a Comunicação e o relacionamento com os públicos no 

mundo digital, preservar a memória institucional e expandir as formas de captação 

de recursos. Sendo o maior intuito a regulamentação financeira e a conquista de 

mais parceiros e voluntários. 

O projeto de Relações Públicas será desenvolvido a partir de novembro de 

2016 com acompanhamento até dezembro de 2017. Ao longo dos 14 meses de 

implantação do Projeto, a Agência realizará avaliação constante das ações para 

mensurar e examinar a necessidade de adequação ou alteração das propostas. 

Desta forma, este Projeto Experimental se dispôs a explorar as perspectivas 

das Relações Públicas e da Comunicação, a fim de elaborar propostas viáveis e 

tangíveis para que resultassem em efeitos positivos para a Instituição. 
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