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RESUMO 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, no formato de Projeto Experimental em Relações 

Públicas, visa resgatar a imagem institucional do Super Centro Boqueirão. Presente no setor 

de varejo, o condomínio comercial tradicional da cidade de Santos, completou em 2015 

cinquenta anos de sua fundação, o que justifica o objeto dessa pesquisa acadêmica que busca 

ampliar o universo de conhecimento sobre suas atividades e diretrizes organizacionais, aliado 

à análise de cenários em se encontra. Visa também explorar o conhecimento dos 

relacionamentos que mantém com seus públicos prioritários, com o intuito de aproximar 

aqueles já existentes e criar novas estratégias para o seu sistema de comunicação. Para tanto, 

foi criada uma Agência Experimental, a INFO- Comunicação Integrada que utilizou 

pesquisas, entrevistas e buscas digitais para construção de um diagnóstico que dará ensejo ao 

Planejamento Estratégico de Comunicação a ser apresentado, embasado em demais pesquisas 

de campo. Como fundamentação teórica, foram utilizados autores renomados no campo das 

Relações Públicas, com ênfase para Professora Doutora Margarida M. K. Kunsch, que aborda, 

entre outros temas de interesse, as funções básicas e específicas de Relações Públicas aliadas 

ao marketing. 

 

 

Palavras chave: Relações Públicas; Imagem Institucional; Planejamento Estratégico; 

Comunicação Integrada; Relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

 

This final course assignment - in the format of Experimental Project II in Public Relations – 

has the objective of rescuing the institutional image of Super Centro Boqueirão. Present in the 

retail sector, the commercial condominium, traditional in the city of Santos, reached its 50 

years of foundation in 2015, what justifies the objective of this academic research, which 

looks for enlarging the universe of knowledge about its activities and organizational 

guidelines, combined with the analysis of scenarios where it is positioned. The Project also 

has the purpose of exploring the knowledge around the relationships that the institution 

maintains with its priority publics with the intention of approaching to those which already 

exist and creating new strategies to its communication system. Therefore, an experimental 

agency called INFO – Integrated Communication was created and it used researches, 

interviews and digital search to build a diagnosis which will essay a Communicational 

Strategic Planning to be presented, with basis on further field researches. As a theoretical 

foundation, famous authors in the Public Relations field were used, with emphasis in 

Professor Ph.D. Margarida M. K. Kunsch, who approaches, among other topics of interest, the 

basic and specific functions of Public Relations allied to Marketing. 

 

Keywords: Public Relations; Institutional Image; Strategic Planning; Integrated 

Communication; Relationship 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Projeto Experimental em Relações Públicas visa abordar um segmento de negócio 

que é muito utilizado no modo de consumo de grande parte da população brasileira: os 

condomínios comerciais que se apresentam sob o rótulo de Shopping Center ou Centro de 

Compras.  

A partir da constituição da Agência Experimental em Relações Públicas, a INFO – 

Comunicação Integrada, a organização-cliente é o Super Centro Boqueirão. Trata-se do 

primeiro Centro Comercial da América Latina, um estabelecimento de médio porte que 

oferece comércio e serviços em diversos segmentos para todos aqueles moradores, 

frequentadores ou turistas da região do Boqueirão, na Cidade de Santos, onde está localizado.  

Tendo em vista a grande visibilidade para o bairro em que se encontra e que deriva o 

seu nome – Boqueirão – assim como sua tradição, pretendemos, ao longo desta pesquisa 

acadêmica, entender e demonstrar os aspectos relacionados às Relações Públicas e a fortalecer 

a aproximação com os públicos prioritários. 

Dessa forma, pode-se encontrar no capítulo 2, a Fundamentação Teórica, a sustentação 

à aplicação do Plano de Relações Públicas, tendo em vista a Comunicação Integrada, 

preconizada por Kunsch (1986; 2003; 2009). A seguir, no capítulo 3, apresentamos um estudo 

sobre organização-cliente, destacando sua história, processos administrativos, estrutura 

organizacional e a comunicação realizada pelo Super Centro Boqueirão em relação aos seus 

públicos prioritários. 

O desenvolvimento do capítulo 4 trata da identificação dos públicos estratégicos e para 

explorar a teoria de Fábio França (2004) realizamos um estudo referente aos públicos com os 

quais ele se associa. A agência INFO – Comunicação Integrada segmentou seus graus de 

importância e relevância, com a finalidade de entender cada um deles e tratar de forma 

adequada a interação com os seus diferenciais influenciadores. Produzimos no capítulo 5 uma 

análise estratégica, com o objetivo de entender, além do ambiente setorial, os ambientes 

internos e externos nos quais o Super Centro Boqueirão se insere. Para isso usamos o 

benchmarking competitivo que, além de proporcionar uma visão ampla dos concorrentes, 

capta práticas de sucesso para familiarizar com os processos do shopping. Para aprimorar o 

trabalho, finalizamos o capítulo com a análise swot, na qual explanamos os pontos fortes e os 

que devem ser melhorados e aproveitados sobre organização-cliente.  
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No capítulo 6 pode-se encontrar a pesquisa feita com os lojistas – sócios proprietários 

e lojistas – locatários, que foi elaborada em busca de uma percepção ampla sobre o 

relacionamento do shopping com esses públicos. Nesse capítulo também realizamos uma 

pesquisa direcionada aos clientes e frequentadores do local, para compreender o perfil do 

público-alvo e os fatores que influenciam na frequência.   

A partir de todos os dados até aqui coletados e pesquisas aplicadas, passamos a 

produzir o capítulo 7, referenciado como o Diagnóstico, que visa, além de retratar o que as 

considerações realizadas ao final de cada capítulo mostram, ir além para então fazer uma 

projeção da realidade encontrada com aquela que se deseja alcançar em um futuro próximo. 

Para finalizar o trabalho, estruturamos no capítulo 8 com uma proposta no formato Plano de 

Comunicação em Relações Públicas, com ações estratégicas que visam a excelência na 

comunicação e nas práticas organizacionais para o resgate e solidificação da imagem do Super 

Centro Boqueirão. 

Este estudo visa demonstra como a implantação estratégica de Plano de Comunicação 

em Relações pode influenciar de forma positiva os relacionamentos com os públicos 

estratégicos de uma organização, além de resgatar e firmar a memória institucional do 

primeiro shopping da América Latina e sua importância mercadológica para a população e o 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

 

Bem-vindo ao Super Centro Boqueirão! 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1.    As Relações Públicas – Práticas e Funções 

 

O profissional de Relações Públicas é conhecido como um administrador de 

relacionamentos que exerce suas funções básicas e específicas para obter a excelência na 

comunicação organizacional. Responsável por realizar a interação entre as organizações e 

seus stakeholders, o profissional busca equilibrar interesses numa via de mão dupla, e assim, 

proporcionar a sensação de harmonia. 

Nesse sentido, a autora principal abordada nessa apresentação, a Professora Doutora 

Margarida M. K. Kunsch, em seus estudos dedicados à Comunicação Integrada em Relações 

Públicas (1986; 1997; 2003; 2009) nos ensina: 

 

As Relações Públicas têm muito a contribuir no sentido de facilitar o intercâmbio 

das organizações com os seus diversos públicos, promovendo a comunicação 

bidirecional. Pois, quando enfatizamos o aspecto de relacionamento, referimo-nos 

basicamente ao sistema recíproco de comunicação, onde não só se enviam, mas 

também se recebem mensagens, podendo-se medir as reações dos receptores. 

(KUNSCH, 1986, p. 45). 
 

Segundo Wey (1986, p. 12), as organizações utilizam as Relações Públicas para 

manter a confiança no contato com as pessoas, já que buscam a harmonia nas relações; 

portanto, encaminha a comunicação de forma ideal e dirigida para a massa e os públicos 

segmentados, além de transmitir a identidade e a imagem da organização de maneira eficaz. 

Contudo, para que a prática de seu exercício aconteça de forma correta, é necessário agir além 

da divulgação de informações, mas também identificar o impacto que elas causam, para 

proporcionar constantemente a interação e tornar esses vínculos de relacionamento, eficazes e 

efetivos. 

No âmbito organizacional, a visão das Relações Públicas deve ser direcionada para 

cada setor da organização. Portanto, o objetivo é atender as carências específicas, já que as 

diferenças culturais, socioeconômicas e pessoais, podem influenciar na produção, além de 

promover a comunicação entres os diferentes setores, como defende Kunsch (1986, p.37): 
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Não se pode ver as Relações Públicas isoladamente. Primeiro, porque elas têm que 

situar-se em relação à organização social como um todo – sua estrutura 

administrativa e de produção, seu produto ou serviço, sua dinâmica humana, bem 

como todo o seu contexto social, político, econômico e cultural, numa concepção de 

sistema aberto. Segundo, porque elas passam a ser um subsistema de apoio, entre 

muitos outros subsistemas existentes na organização.  
 

Para manter uma ordem na comunicação de forma que ela se multiplique de forma 

certeira e responsabilizada por seus interesses, o profissional de Relações Públicas faz a 

gestão da valorização da marca em conjunto à opinião pública, além de ser atualizado do 

mercado e desenvolvimento socioeconômico, na defesa desse pensamento.  

 

Relações Públicas é a função da gestão que se distingue por ajudar a estabelecer e 

manter linhas de comunicação recíprocas, compreensão, aceitação e cooperação 

entre uma organização e os seus públicos; envolve a gestão dos problemas ou 

questões; ajuda a manter a gestão informada e a responder à opinião pública; define 

e valoriza a responsabilidade da gestão para servir o interesse público, ajuda a gestão 

a acompanhar os progressos e a utilizar a mudança de forma eficiente servindo como 

um sistema prévio de aviso para ajudar a antecipar as tendências; e usa como 

principais ferramentas a investigação; a audição (escutar o ambiente) e a ética. 

(HARLOW, apud KUNSCH, 2003, p. 100-101).  
 

 As Relações Públicas têm como função a conciliação entre a organização e seus 

públicos, para alcançar o objetivo proposto e trabalhar em favor de benefícios comuns que 

geram frutos positivos para a imagem das organizações. Muitas relações possuem um longo 

caminho em busca desse objetivo, o que não desqualifica a possibilidade de harmonizar tais 

interesses, por meio de ações estratégicas. 

 Para o trabalho ser elaborado com excelência, as práticas de Relações Públicas devem 

estar interligadas para que os planos de comunicação sejam executados de forma contínua. 

Portanto, já em 1976, a autora Kunsch abordava as funções essenciais para o processo de 

planejamento e gestão das Relações Públicas nas organizações, correlacionando-as com as 

teorias, a saber: função administrativa (teoria interorganizacional), a função estratégica (teoria 

do gerenciamento), a função mediadora (teoria da comunicação) e a função política (teoria de 

conflito-resoluções). 

 

2.1.1 As Relações Públicas como função administrativa 

 

 A função administrativa que se reporta à teoria interorganizacional é um dos pilares do 

trabalho das Relações Públicas, sendo fundamental para a interação dos funcionários da 
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organização, que geram fortalecimento ao ambiente organizacional. “As Relações Públicas 

fornecem respaldo ao cotidiano do ambiente interno, pois vinculam os setores, para que haja 

interação entre as pessoas e fortalecimento dos processos diários organizacionais”. 

(KUNSCH, 2003, p. 100)  

Com objetivo da construção da imagem corporativa ou pessoal, as Relações Públicas 

visam indicar o caminho apropriado a ser seguido, para a administração das decisões que 

podem influenciar no pensamento público e gerar feedback positivo.   

 

2.1.2 As Relações Públicas como função estratégica  

 

Ao se posicionar na função estratégica sustentada pela teoria do gerenciamento, as 

Relações Públicas estão ligadas diretamente ao planejamento da comunicação. Para lidar de 

forma certeira com a exposição pública, essas responsabilidades são assim definidas por 

Kunsch (2003, p. 104): 

 

Assim, como função estratégica, as relações públicas devem, com base na pesquisa e 

no planejamento, encontrar as melhores estratégias comunicacionais para prever e 

enfrentar as reações dos públicos e da opinião pública em relação às organizações, 

dentro da dinâmica social. Lidam com comportamentos, atitudes e conflitos, 

valendo-se de técnicas e instrumentos de comunicação adequados para promover 

relacionamentos efetivos. Administração percepções para poder encontrar saídas 

estratégicas institucionalmente positivas.  
 

Para aprimorar o relacionamento das organizações com seus públicos, as Relações 

Públicas utilizam de estratégias que designam os objetivos que serão estipulados para o 

fortalecimento de imagem e na transmissão de seus ideais e valores - assim, a sociedade se 

identifica com a organização e estabelece um relacionamento de confiança. Também analisa o 

mercado de inserção da organização para compreender seu desenvolvimento e quais as ações 

de comunicação serão executadas, com finalidade de contribuir para o seu desenvolvimento e 

posicionamento de imagem.  (KUNSCH, 2003, p. 103-104) 

Além dos fatores citados, as Relações Públicas como função estratégica identificam 

fatores que podem afetar a permanência da organização no mercado e corrigem a situação, 

para fazer proveito de todas as informações a favor de suas ações e uma posição favorável 

perante a opinião pública. 

 

 

 



 

21 
 

2.1.3 As Relações Públicas como função mediadora 

 

Uma das vertentes das Relações Públicas em uma organização é como função 

mediadora, calcada nos princípios da teoria da comunicação.  

 

Fazer as mediações entre as organizações e seus públicos é uma função precípua de 

Relações Públicas, que não podem prescindir da comunicação e do uso de todos os 

seus meios possíveis e disponíveis. A comunicação é um instrumento vital e 

imprescindível para que as relações públicas possam mediar relacionamentos 

organizacionais com a diversidade de públicos, a opinião pública e sociedade em 

geral. (KUNSCH, 2003, p. 105) 

 

Como mediadora, seu encargo é transmitir conteúdo por meio da comunicação, para 

estreitar o relacionamento com seus públicos, além de manter as pessoas informadas com 

conteúdo relevante, utilizando-se das técnicas aproximativas. “As Relações Públicas, por 

meio da comunicação, viabilizam o diálogo entre a organização e seu universo de públicos, 

sendo essa mediação uma de suas funções essenciais. ” (KUNSCH, 2003, p.109) 

Na promoção do diálogo entre a organização e os públicos, a comunicação deve ser de 

duas vias, para que haja a compreensão de ambos os lados. Assim, a relação de troca se torna 

verdadeira e atingem de forma certeira o objetivo de proporcionar a interação positiva entre 

organização e pessoas.  

 

2.1.4. As Relações Públicas como função política 

 

Para a função política, o olhar das Relações Públicas está voltado para as relações de 

poder que acontecem dentro das organizações. E como estas, lidam com os conflitos que 

existentes (KUNSCH, 2003, p. 109). Esta última das quatro funções correlacionada à teoria de 

conflitos-resoluções, está diretamente ligada ao ambiente do qual a organização participa e 

trata de como é essencial entender os níveis de autoridade em relação ao poder de uma 

organização, para se compreender as necessidades da autoridade e poder de controle.  

 

Para o desempenho da função política de relações públicas, é fundamental 

compreender como se processam as relações de poder no interior das organizações e 

sua influência nas relações com o ambiente externo. /As organizações são 

interdependentes e estão sujeitas às forças do controle externo. (KUNSCH, 2003, p. 

109).  
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De acordo com os preceitos adotados pela autora (KUNSCH, 2003, p. 109), para a 

administração organizacional é necessário que as Relações Públicas exponham a relevância da 

função política para o fortalecimento das ações dos setores na organização, além de utilizar a 

comunicação para propagar os feitios diários dentro das regras do ambiente de convivência. 

 

2.2. A Comunicação e as Organizações  

As organizações usam a comunicação não só para práticas internas que visam manter a 

ordem nos processos organizacionais e atender as necessidades de seus funcionários e 

colaboradores, mas também para se relacionar com as comunidades ao seu redor, assim expõe 

seus ideais e se aproximar das pessoas. Então, por meio da comunicação, transmite 

esclarecimentos e informações para os ambientes interno e externos. 

 

Uma organização é um sistema social, onde as pessoas se relacionam a partir de 

processos com um objetivo em comum. Definir uma organização como um sistema 

social e histórico, formal, que obrigatoriamente se comunica e se relaciona, de forma 

endógena, com seus integrantes e, de forma exógena, com outros sistemas sociais e 

com a sociedade.  (KUNSCH, 2003, p. 62)  
 

 Segundo a autora, a Comunicação Organizacional rege a estrutura dos processos em 

um ambiente, pois todas as funções acontecem a partir do contato entre o emissor e o 

receptor, seguindo as normas sociais do ambiente.  

 

A comunicação é imprescindível para qualquer organização social. O sistema 

organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele existente, que 

permitirá sua realimentação e sua sobrevivência. Caso contrário, ele entrará num 

processo de entropia e morte. (KUNSCH, 1986, p. 29)  

  

A organização visa à sobrevivência no mercado a partir dos sistemas de comunicação 

informal e formal, em que as mudanças dos ambientes e do mercado, logo coordenadas à 

processos, sobrevivem e permanecem intactas. Todo o processo de comunicação facilita a 

interação entre as pessoas.  

 Para que a comunicação organizacional seja realizada e correspondida com um 

feedback positivo, deve ser elaborada a partir dos valores que são transmitidos para os seus 

públicos. Assim é possível evitar a troca de informações errôneas, além de apontar os meios 

que devem ser seguidos para o sucesso dentro de cada organização perante suas 

características.  
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A organização utiliza os meios de comunicação não só para estabelecer padrões de 

comportamento, transmitir valores, passar informações, criar relacionamentos e interações, 

mas também para ter suporte para alcançar seus objetivos, a partir de planejamentos 

estratégicos.  Kunsch (1986, p. 35) aponta a comunicação informal como “base das relações 

interpessoais dos membros da organização, com objetivos pessoais, já a comunicação formal 

age de acordo com as normas e regras de etiqueta e do ambiente de convívio”.  

A diferença entre a comunicação formal e informal pode ser vista nos relacionamentos 

dentro da organização, onde o comportamento se altera conforme a situação ou liberdade ao 

interagir entre as pessoas e setores. Assim, a comunicação informal ocorre com a 

identificação entre o corpo organizacional, com base nos valores pessoais e objetivos 

individuais, já a comunicação formal funciona de acordo com as características da 

organização e suas normas de convivência.  

Assim a autora (KUNSCH, 2009, p. 150), ao contextualizar as relações públicas no 

universo organizacional, indica o caminho da Comunicação Integrada como uma filosofia que 

permite a convergência de várias áreas que permite uma situação de sinergia. 

 

2.3. Comunicação Organizacional Integrada  

 

 A comunicação organizacional integrada, visa a excelência dos processos 

organizacionais por meio da comunicação. Portanto, estuda as divisões que constroem a 

organização e os fatores que influenciam nas produções dos funcionários, além de sua 

integração com os públicos de interesse.  

 

(...) O que queremos deixar acertado é que o importante, para uma organização 

social, é a integração de suas atividades de comunicação, em função do 

fortalecimento de seu conceito institucional, mercadológica e corporativo junto a 

todos os seus públicos, cabendo nisso uma missão importante às Relações Públicas. 

(KUNSCH, 1986, p. 112) 

 

 Para as práticas diárias de uma organização serem otimizadas, o profissional de 

Relações Públicas, deve integrar os setores de forma que a comunicação aja como facilitadora 

nos relacionamentos da organização e fortaleça a imagem da mesma perante seus públicos. As 

divisões que compõe uma organização são estabelecidas conforme seu objetivo, para ter 

excelência sem seus procedimentos, Kunsch (1986) segmenta a comunicação organizacional 

integrada formada por: Interna e Administrativa, institucional e Mercadológica, como 

apontamos a seguir. 
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2.3.1. A Comunicação Interna e Administrativa 

 

 A comunicação Interna e administrativa é designada para o controle de processos 

organizacionais. Kunsch (2009) explana que a comunicação interna e administrativa transmite 

informações que divulgam as práticas da organização que são realizadas em suas atividades 

rotineiras. A transmissão do fluxo administrativo por meio da comunicação é responsável por 

deixar todos os stakeholders internos informados sobre os acontecimentos e padrões a serem 

seguidos diariamente. (KUNSCH, 2003; 2009). 

 Para que a comunicação ocorra de forma correta, deve haver entendimento dos setores 

da organização e da maneira de se comunicar com cada um, para que atenda as carências e 

forneça motivação no trabalho, além de deixá-los informados sobre os acontecimentos e o 

posicionamento que será tomado perante as mudanças de ambiente externo e interno. 

 Com as mudanças dos cenários, fica cada vez mais difícil se estabelecer intacto no 

mercado, fato esse que pressiona os funcionários e pode gerar reações negativas de sua parte. 

“(...) a natureza cada vez mais complexa e altamente competitiva do ambiente de negócios 

atual pressiona ainda mais os funcionários e demanda um esforço mais concentrado na área de 

comunicação interna." (ARGENTI, 2014, p. 222). 

 Assim, é essencial a participação de todos os stakeholders internos que regem o 

sucesso da organização e a comunicação é responsável por orientar e fornecer o respaldo ideal 

para essa interação.  

 

2.3.2. A Comunicação Institucional 

 

A comunicação institucional trabalha para construção da imagem e identidade da 

organização ao gerenciar ações comunicativas que gerem o olhar positivo para a organização.  

 

A comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos 

institucionais que explicitam o lado público das organizações, constrói uma 

personalidade creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência 

político-social na sociedade onde está inserta. (KUNSCH, 2003, p. 164).  
 

Ao gerenciar ações que solidifiquem a reputação da organização no mercado, a 

comunicação institucional promove a imagem positiva, para que haja aprovação do ambiente 

externo perante as práticas administrativas, com o uso da comunicação para transmitir a partir 
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de suas técnicas aproximativas os ideais que formam a cultura e objetivos da organização, 

além de transmitir sua interação no ambiente interno.  

 

2.3.3. A Comunicação Mercadológica 

 

A comunicação mercadológica está designada como área em que a comunicação visa à 

promoção da organização que gere lucros. Segundo Torquato do Rego (apud KUNSCH, 

2003, p. 163), a comunicação mercadológica: 

 

(...) objetiva promover a troca de produtos e/ou serviços entre produtor e 

consumidor [procurando] atender aos objetivos traçados pelo plano de marketing das 

organizações, cujo escopo fundamentalmente se orienta para a venda de mercadorias 

destinadas aos consumidores, num determinado espaço de tempo: apoia-se a 

publicidade comercial, na promoção de vendas e pode, também, utilizar-se, 

indiretamente das clássicas atividades de comunicação institucional. (apud 

KUNSCH, 2003, p. 163) 
 

Considerando-se a união dos segmentos de comunicação citados, são ideais para 

manter o sucesso na organização, pois cada uma está direcionada para um campo da 

comunicação, mas com o mesmo objetivo. Com a compreensão de cada sistema da estrutura 

organizacional, busca aproximação entre os ambientes interno e externo e propaga seus 

valores. 

 

2.4  O Marketing aliado às Relações Públicas 

 

 Entre as múltiplas vertentes do Marketing, a que se aproxima ao exercício de Relações 

Públicas se designa como Marketing de relacionamento, definido por Kotler e Armstrong, 

(2003, p. 474). 

 

O marketing de relacionamento é criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos 

com os clientes e outros interessados. Além de elaborar estratégias para atrair novos 

clientes e criar transações com eles, as empresas empenham-se em reter os clientes 

existentes e construir com eles relacionamentos lucrativos e duradouros. 
 

Com as práticas do profissional de Relações Públicas aliadas ao Marketing, é possível 

aperfeiçoar os relacionamentos por meio da comunicação, além de identificar a melhor forma 

de se relacionar com os consumidores em questão. Portanto, a união feita por esses 

profissionais se torna ímpar para uma comunicação eficaz, principalmente voltada ao 
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Marketing de relacionamento, que trata o cliente como prioridade e faz dele o meio para se 

chegar ao objetivo. Como ponte de comunicação com os públicos, as Relações Públicas 

trazem canais aproximativos para exercer a comunicação a partir de ações que fazem a 

interação do ambiente externo com o produto, assim solidifica a imagem e proporciona ao 

marketing maior visibilidade para seus objetivos. 

Para Pinho (1991, p. 50) “(...) O gerenciamento que as Relações Públicas exercem em 

uma organização visa à opinião de seus clientes, para assim, analisar se a ideia que 

consumidores possuem sobre a ou o produto, estão ligadas de forma correta aos valores 

transmitidos pela marca. ” 

O Marketing não se preocupa só em realizar vendas, mas também em agregar valor ao 

produto, de forma que chame atenção seus públicos ao utilizar de técnicas comunicativas para 

fidelizar clientes e manter um relacionamento contínuo e se destacar perante a concorrência. 

A escolha de um produto é feita pelo poder que a marca transmite, para quem as Relações 

Públicas irão construir a concepção do produto, para que passe seus valores à população de 

modo certeiro, aliado com as estratégias de Marketing.  

Segundo Peruzzo (1986, p. 57) o modo de produção capitalista é identificado pelo 

seguinte processo:  

 

O modo de produção capitalista é por excelência um modo de produção de 

mercadorias. Na produção de mercadorias entram em relações o capital e o trabalho, 

ou os possuidores de dinheiro e os possuidores da própria força de trabalho. Os 

possuidores do dinheiro querem transformá-lo em mais dinheiro, em capital. E é a 

transformação do dinheiro em capital (ou seja: o dinheiro começa a reproduzir-se) 

que marca a origem do capitalismo.  
  

 O excesso de produção na economia capitalista explana o fetiche de consumo e como 

existe a necessidade de exibição da marca. A relação entre consumidor e o executor do 

produto é considerada capitalista baseada em compra e venda, assim, demonstra que todo o 

processo de produção envolve a troca mercadológica, na qual quem representa a função de 

força de trabalho vende os seus serviços sucessivamente ao passar por todas as etapas, até 

chegar ao consumidor. 

 A comunicação entre todos os envolvidos nesse mecanismo de troca se faz uma 

vertente do trabalho de um Relações Públicas, que foca em alinhar a comunicação para 

manter uma relação contínua e duradoura, onde há troca de informações e compreensão do 

papel de todos e sua importância.  
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 Com o auxílio das Relações Públicas por meio de ações de comunicação para o 

desenvolvimento da promoção dos produtos lançadas pelo Marketing, é possível ampliar o 

relacionamento e atrair públicos para gerar lucros, portanto para chegar ao cliente de forma 

correta e atingir o objetivo de manter um relacionamento é necessária à utilização das técnicas 

das Relações Públicas, que estarão voltadas para transmitir aos públicos a sua importância 

para o sucesso da marca ou produto, além de fidelizar os clientes.  

 

2.5  Conceitos e Adjetivações de Centro Comercial 

 

 No contexto da troca de mercadorias e valores tangíveis e não tangíveis, o centro 

comercial foi desenvolvido com a necessidade de concentrar diferentes segmentos de varejo 

em um único espaço, pois esse tipo de comércio estava saindo das ruas, para oferecer maior 

possibilidade em sua estrutura e de conforto aos seus clientes, além de demonstrar vantagem 

competitiva e seu diferencial perante os concorrentes. No Brasil, dá-se então, em 1965, a 

inauguração do primeiro centro comercial da América Latina, denominado Super Centro 

Boqueirão, que não usou em seu nome a nomenclatura da língua inglesa shopping, pois não 

era usual para a época utilizar termos de línguas estrangeiras. 

Um estabelecimento comercial é considerado Shopping Center quando se enquadra 

nos seguintes padrões da Associação Brasileira de Shoppings Center (ABRACE) 

 

A Abrasce considera shopping center os empreendimentos com Área Bruta Locável 

(ABL), normalmente, superior a 5 mil m², formados por diversas unidades 

comerciais, com administração única e centralizada, que pratica aluguel fixo e 

percentual. Na maioria das vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas de estacionamento 

compatível com a legislação da região onde está instalado. (ABRASCE, 2016, 

online) 
 

O conceito de um centro comercial considerado um shopping é defendido pela 

ABRASCE como: 

 

Centro comercial formado por um grupo de estabelecimentos de comércio 

essencialmente varejistas, planejado e desenvolvido como uma única propriedade e 

gerido de forma centralizada. Possui área bruta locável (ABL) superior a 5.000 

metros quadrados, pratica aluguel fixo e/ou percentual e dispõe de vagas de 

estacionamento compatível com sua área de vendas. (ABRASCE, 2016, online) 
 

Logo, a definição de centro comercial e shopping center é a mesma, quando ambos se 

enquadram nos mesmos requisitos de ambiente, espaço e lazer, além da área bruta superior a 5 
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mil m² pois são empreendimentos dos mesmos segmentos e práticas, das quais o que muda é a 

nomenclatura usada para cada estabelecimento. 

Shopping Center é um espaço voltado para o comércio, que abriga diversos segmentos 

do varejo, focado para o lazer e entretenimento, onde é possível encontrar opções abrangentes 

de comércio. Com intuito de oferecer conforto aos frequentadores dos Shoppings Centers, é 

possível na maioria dos locais encontrar serviços que exercem: limpeza, segurança, 

estacionamento e outros serviços que visam se diferenciar entre os outros centros de compras. 

A definição de Shopping Center no dicionário DICIO (2016. s/p), é encontrada da 

seguinte forma: "s.m.". Estabelecimento comercial que disponibiliza, num mesmo local, 

variados tipos de serviços, lojas, cinemas, teatros etc. Gram. Forma Reduzida de Shopping 

Center. Pronuncia-se: /chópin. (Etm. Do inglês: shopping).  

A ideia de criar um Shopping Center veio com o desenvolvimento econômico da 

sociedade e a necessidade de dar conforto e comodidade aos consumidores, com um local 

onde é possível encontrar diversas opções de compras e diversão, onde as pessoas 

economizam tempo ao achar e encontrar diversas opções de aquisições no mesmo ambiente, 

sem precisar se locomover para outros lugares.  

A arquitetura de um centro comercial se distingue pelo seu porte, pode ser estruturado 

de forma horizontal, onde, as lojas estão no mesmo piso, ter seu teto aberto ou fechado, já os 

verticais podem conter escadas, elevadores e as lojas são divididos em valor de locação.  

Para enquadrar as lojas a partir de seus segmentos, tendo uma divisão justa, com os 

objetivos de eliminar a concorrência interna e identificar o alcance que presta a seu 

consumidor final, a Abrasce (2016) elaborou um manual, sendo utilizado desde 1986 o Plano 

de Mix de Shoppings, que define como: 

 

Lojas. Ancoras, o enquadramento de uma operação nessa categoria se deve à área ² 

locada (normalmente mais de 1.000 m) e ao fluxo de pessoas que ela atrai para o 

Shopping Center. Podem ser operações varejistas dos seguintes segmentos: Lojas de 

Departamento; Hipermercado; Supermercado; Construção e Decoração; 

Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos (Novo) e Outros. 
Megalojas, podem ser consideradas lojas deste gênero aquelas especializadas em 

determinada linha de mercadoria, em grande escala, com ampla variedade de 

produtos, usando superfície de loja entre 500 a 999 m². Podem ser segmentos com 

os seguintes tipos de operação: Vestuário; Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos. 

Móveis/ Decoração/ Cama, Mesa e Banho; Papelaria/ Informática/ Material de 

Escritório; Artigos Esportivos; Livraria; Brinquedos e Outros. (Manual ABRACE, 

on line) 
 

Já as seguintes definições do Plano Mix de Shopping, se resumem como: 
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a) Lojas Satélites, contém todos os segmentos de lojas, que se enquadrem em 

áreas com menos de 500m². 

b) Conveniência e Serviços estão englobados no setor alimentício e de prestação 

de serviços.  

c) Lazer visa um grande fluxo de consumidores para promover a interação e 

diversão, chegando a ocupar 1.000m². 

Pesquisas feitas pela ABRASCE explanam como o campo mercadológico dos 

shoppings centers é abrangente, com a possibilidade de diversificados comércios, temas e 

maneiras de se diferenciar perante os consumidores. Com isso seu sucesso econômico e 

desenvolvimento, ao longo dos anos, fez com que os negócios se expandissem das capitais, 

para entrar com investimentos no interior. 

Os shoppings centers se adaptaram às necessidades de comércio e conforto para os 

consumidores, sendo assim, eles saem de um local só com lojas para novos formatos de 

empreendimentos, com possibilidades de multiuso, contendo condomínios empresariais, 

consultórios médicos e laboratórios, apartamentos residenciais, faculdades e muitas outras 

funções para aproveitamento do espaço. 

Outra modificação que ocorreu na arquitetura dos empreendimentos de acordo com as 

mudanças de tendência foi o surgimento do shopping open mall. No ano de 1980 se expandiu 

no Brasil o conceito de open mall, sendo construído no formato horizontal e térreo, com 

partes abertas e fechadas na lateral e no teto. Esse tipo de centro comercial une a 

sustentabilidade e o conforto, com partes arborizadas que permitem o contato com o meio 

ambiente, saindo do padrão de caixa fechada conhecido como a maioria dos shoppings é 

construída.   

Portanto, à luz do confronto das fontes consultadas, pode-se indicar que a organização-

cliente, objeto deste estudo acadêmico, conforme discorre o Capítulo 3, pode ser enquadrado 

na categoria de shopping open mall, apesar de ser bastante diferente dos outros shoppings da 

Baixada Santista, por obter apenas um andar, ser arborizado, não possuir loja âncora e não ter 

em seu nome a palavra shopping. 

Em conversa realizada com a administração para saber como ele foi registrado, a 

informação obtida é a de que ele é um condomínio comercial.  

 

O termo condomínio é usado para designar uma situação onde mais de uma pessoa 

tem domínio sobre um determinado bem. No caso do setor imobiliário, os 

condomínios são bastante comuns e refletem boa parte dos empreendimentos 

imobiliários no momento. Mas existem algumas classificações que precisam ser 
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feitas para uma melhor compreensão do termo, então é comum encontrarmos as 

classificações horizontal e vertical, residencial e comercial. (CASA DICAS, online, 

2016) 

  

Em conversa informal com Felipe Villarinho, atual administrador da Floricultura 

Gardênia, um dos primeiros estabelecimentos do local, afirmou que por ser o pioneiro em 

Santos, há cerca de 50 anos atrás ninguém conhecia o conceito de shopping, chamando-o de 

Centro Comercial. 

 

2.6  O Resgate da Memória Institucional 

 

As memórias são construídas a partir do conjunto de ideias e experiências, que podem 

ser únicas e vivenciadas de forma individual ou compartilhadas. Além disso, a memória 

constrói a história pessoal e organizacional, servindo como premissa para a tomada de 

decisão. (NASSAR, 2007) 

O dicionário Dicio aponta memória com o seguinte significado "s.m. Faculdade de 

reter ideias, sensações, impressões, adquiridas anteriormente. (DICIO, online, s/p. 2016)". 

Portanto, pode-se dizer que a memória é o conjunto de vivências que constroem o indivíduo, 

propaga sua história e define seu presente – futuro, no âmbito profissional e pessoal. Além 

disso, a memória nos faz presente para outras pessoas, mesmo que não seja de forma física e 

sim por lembranças. 

Segundo Nassar (2007, p. 111) "A memória é seletiva e depende da narrativa 

individual e de prioridades de cada pessoa, para a construção da imagem referente a alguém 

ou uma organização."  

Para compreender uma organização, é preciso rever sua trajetória, pois sua situação 

atual veio decorrente de ações do passado, além disso, a memória institucional proporciona 

entender os períodos de mudanças e a evolução. A memória institucional é o reconhecimento 

de técnicas escolhidas pela organização e seu destaque no ambiente de atuação, além de 

contar a sua história também relata condicionamentos importantes que definem os valores e 

objetivos. O Professor Paulo Nassar relata: 

 

As organizações são percebidas, lembradas e narradas de inúmeras formas pela 

sociedade, pelos mercados, pelos públicos e pelos indivíduos. Uma das formas mais 

importantes é definida pela história e pelas diferentes formas de memória dessa 

história que os protagonistas sociais têm das organizações como um todo e também 

em suas expressões individuais. As organizações, como os indivíduos, não existem 

fora da sociedade e, assim, são participantes, mesmo na omissão, dos 

acontecimentos sociais (NASSAR, 2007, P. 117) 
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A memória institucional é responsável pelo posicionamento da organização e para as 

percepções de seus públicos em relação a ela, por isso é a principal formadora da reputação 

que a organização carrega para ela e seus influenciadores.  A lembrança que as pessoas têm de 

uma organização, pode gerar casos de sucesso ou situações negativas, cabe a organização 

ressaltar os positivos e deixar os negativos como base para tomar decisões e fazer com que 

sejam apagados para as pessoas. 

Com o objetivo de que a memória institucional acompanhe a organização de maneira 

eficiente, o profissional de Relações Públicas deve agir de forma estratégica, para planejar 

ações que aproximem a organização de seu público e administrar a imagem da mesma. 

Portanto fica sob a responsabilidade das Relações Públicas propor programas e ações para o 

resgate da imagem e da boa memória institucional das organizações, tornando-as atualizadas e 

perenes aos olhos de seus públicos e sociedade geral. 

Nos próximos capítulos será apresentado um estudo sobre o shopping Super Centro 

Boqueirão, aplicando as técnicas de Relações Públicas, com o objetivo de promover o resgate 

da memória institucional e apresentar novas vertentes estratégicas para o desenvolvimento da 

comunicação organizacional. 
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3. A ORGANIZAÇÃO 

 

 

3.1 Dados Gerais  

 

Nome Fantasia: Super Centro Boqueirão 

Razão Social: Condomínio Super Centro Comercial Boqueirão 

CNPJ: 60.013.703 /0001-86 

Setor: Varejo 

Localização: Rua Oswaldo Cruz 319 Boqueirão - Santos -SP – Te.: (13) 3222-4403 

Data de inauguração: 15 de setembro de 1965 

Fundadores: Jorge Mathias, Ruy de Moraes Barros, José Maria Soares Novaes e 

Paulo de Oliveira. 

Número de Funcionários: 30 (aproximadamente) 

Corpo Administrativo 

Administrador: José Júlio Rasteiro Ramos 

Auxiliar administrativa: Ana Maria do Val 

Síndico: José Tenório de Freitas 

Subsíndico: José Villarinho Alvares 

Conselho: Jorge Nahas, Irene Mantovani e Felipe Villarinho 

Redes Sociais: 

 http://www.supercentrodoboqueirao.com.br/ 

             facebook.com/supercentroboqueirao 

             instagram.com/supercentroboqueirao/ 
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Figura 1- Mapa de localização do Super Centro Boqueirão, Santos- SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO- Comunicação Integrada e Google Earth 
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3.2  História Institucional  

 

 As informações a seguir foram coletadas a partir de uma série de pesquisas com 

embasamento em entrevistas, questionários e buscas do conteúdo digital apresentado no site 

oficial do Super Centro Boqueirão. 

 Localizada e naturalizada na cidade de Santos, especificamente na Rua Oswaldo Cruz, 

319 no bairro do Boqueirão em Santos/São Paulo, o Super Centro Boqueirão abriu suas portas 

no dia 15 de setembro de 1965. Completou 50 anos em 2015 e é considerado um ponto 

comercial onde se obtém lucros no setor de vendas. O começo foi tortuoso, pois a aceitação 

do centro comercial perante a população da Baixada Santista demorou a acontecer, veio dois 

anos após o seu lançamento. Criado por Jorge Mathias, a ideia foi colocada em prática em 

parceira com seus amigos e futuros sócios, José Maria Soares Novaes, Paulo de Oliveira e 

Ruy de Moraes Barros.  

 O fato de que o Super Centro Boqueirão começou a dar lucro, veio no decorrer de 

duas situações: cansados da pouca visibilidade que a população dava para o centro comercial, 

os lojistas e administradores, desenvolveram logo no começo de sua existência um bloco de 

carnaval para a localidade, com o nome do “Unidos do Super Centro”. Com a criação, a 

mídia, os futuros proprietários para locação de lojas e compradores passaram a frequentar o 

estabelecimento. Além disso, na mesma época em que trouxeram para a rua a idealização 

do bloco carnavalesco “Unidos do Super Centro”. O prefeito Sílvio Fernandes Lopes atuante 

no município de Santos, elaborava uma proposta em que o objetivo era acabar com as feiras 

livres que aconteciam pela cidade, o que gerou a migração desses feirantes para a locação de 

espaços no Super Centro Boqueirão.  

 Muitas famílias fazem parte da história tradicional do local. A família Villarinho 

possui seu comercio desde 1965, quando foi inaugurado o Super Centro Boqueirão. A 

Floricultura Gardênia abriu suas portas e desde então encanta seus clientes com suas flores e 

arranjos. Atualmente subsíndico José Villarinho, proprietário e chefe da família, possui uma 

longa carreira na área, e reveza o posto de síndico e subsíndico com outros tradicionais 

comerciantes.  
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3.2.1 Linha Do Tempo 

 

 

 Figura 2 - Linha do tempo do Super Centro Boqueirão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página do Facebook Super Centro Boqueirão, OMB100, Jornal da Orla e INFO - Comunicação 

Integrada. 
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3.3 Briefing  

 

 A partir de entrevistas com os administradores e o síndico e do conteúdo 

disponibilizado no site oficial do cliente Super Centro Boqueirão, a Agência Experimental 

INFO - Comunicação Integrada produziu o briefing exposto a seguir: 

 No dia 15 de setembro de 1965, se abriram as portas do primeiro centro comercial da 

América Latina, O Super Centro Boqueirão, com razão social Condomínio Super Centro 

Boqueirão e CNPJ 60.013.703/0001-86. Está situado na Rua Oswaldo Cruz 319, no bairro 

Boqueirão em Santos, onde há uma significativa movimentação de pessoas, por estar 

localizado entre as Avenidas Siqueira Campos e Conselheiro Nébias, duas principais vias da 

cidade de Santos. Seus arredores possuem residentes com um bom poder aquisitivo, que 

consomem nas diversas lojas dos mais variados segmentos. Ele ainda é próximo da 

Universidade Santa Cecília (UNISANTA), ao Centro Universitário Lusíada (UNILUS) e um 

hospital de grande reconhecimento para a região, o Hospital Guilherme Álvaro.  

 Apesar de ter sido idealizada há cerca de 50 anos pelos amigos Jorge Mathias, Ruy de 

Moraes Barros, José Maria Soares Novaes e Paulo de Oliveira, e projetado pelo arquiteto 

Sérgio Bernardes, o Centro Comercial nunca passou por um processo de vendas em suas 

ações ou partes, não conta nos dias atuais com um único proprietário, por ser considerado um 

condomínio, no qual é possível comprar seu espaço próprio ou para locação de lojistas, dos 

205 boxes divididos em 140 comércios. Com objetivo de manter uma administração 

organizada do condomínio, existe a divisão das funções de: Síndico, Sr. José Tenório de 

Freitas; Subsíndico, Sr. José Vilarinho; Conselheiros, Sr. Jorge Nahas, Sra. Irene Mantovani e 

Sr. Felipe Vilarinho. Tendo como administrador o Sr. Julio Ramos e a auxiliar administrativa 

Sra. Ana Maria do Val, além de mais 30 funcionários do ramo de limpeza, segurança e 

manutenção, sendo todos contratados diretamente pelo Super Centro Boqueirão.  

 Com o objetivo de legitimar a organização do condomínio, sistematizaram-se 

anualmente duas reuniões, que se alternam com o objetivo de prestação de contas e nova 

eleição. Portanto o corpo sindical permanece por dois anos, e após o prazo, é revitalizado 

através de uma reeleição. Essa assembleia conta com a participação de todos os lojistas, corpo 

sindical e administrativo.  

 A obtenção de um espaço no Super Centro Boqueirão é feita no centro administrativo 

com o auxílio do Sr. Julio Ramos e da Sra. Ana Maria do Val. O funcionamento do Super 
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Centro Boqueirão ocorre de segunda a sábado: das 10 às 20 horas, com atividades suspensas 

aos domingos. Quando um lojista pretende alugar ou vender o seu ponto, ele se encaminha à 

administração e disponibiliza o anúncio. O processo reverso acontece de forma semelhante, 

afinal quando alguém demanda alugar ou comprar um estabelecimento, existe o 

encaminhamento imediato ao centro administrativo. Dessa maneira, a troca de contatos entre 

os interessados e o contato é feito diretamente, sendo a administração a mediadora.  

 Tendo lojas dos mais diversos ramos como: vestuário, calçados, perfumaria e estética, 

bolsas, bijuterias e acessórios, esporte e moda praia, presentes, decoração, relojoaria, ótica e 

joias, serviços, papelaria, informática e aviamentos, alimentação e brinquedos, dividas pelos 

seus 5.500 m². O Centro Comercial atrai pessoas de todas as idades e mais diversos gostos. 

Para entrar em contato basta ligar para o telefone (13) 3222-4403 e mandar um e-mail para 

superboqueirao@gmail.com, ou através do site oficial 

http://www.supercentrodoboqueirao.com.br/ que possui a aba inferior ''FALE CONOSCO''. 

 

3.3.1 Mapa Interno 

 

 O mapa a seguir está no site oficial  

Figura 3 - Mapa Interno do Super Centro Boqueirão 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Oficial Super Centro Boqueirão 

mailto:superboqueirao@gmail.com
http://www.supercentrodoboqueirao.com.br/
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3.3.2 Gráfico Comercial   

 

Abaixo, numeramos as lojas de acordo com seus setores existentes no Super Centro 

Boqueirão: 

 

Gráfico 1- Gráfico Comercial Super Centro Boqueirão 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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3.4 Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional corresponde ao modo como funciona a gestão da 

organização, que coordena seus processos diários, e é o elo entre as atividades 

administrativas, estratégicas e empreendedoras, portanto define como será o corpo 

organizacional, com regras, normas e procedimentos.  

De acordo com Chiavenato (2000), a estrutura organizacional representa o processo 

funcional da organização, que possibilitam o alcance dos objetivos traçados, assim, ela 

sustenta a organização por definir todas as suas ações e decisões. 

Todos os processos funcionais que interagem, para a administração da empresa e 

formam o seu corpo, para definição da identidade, formam a estrutura organizacional. Além 

disso, essa função visa orientar os funcionários, para suas funções e melhor modo de exercê-

la, que se iguale aos ideais dos sistemas da organização. 

 

3.5 Estrutura Administrativa 

 

O Super Centro Boqueirão, possui em sua estrutura organizacional as seguintes áreas: 

Conselho Fiscal e Conselho Consultivo, Síndico, Subsíndico, Gerente Administrativo, 

Auxiliar Administrativa, Auxiliar de Serviços gerais, Auxiliar de Manutenção, Eletricista e 

Portaria. 

O Conselho Fiscal é responsável por fiscalizar a pasta mensal de prestação de contas, 

para que não haja divergências relacionadas ao fluxo de dinheiro, além de transmitir as 

informações ficais para proprietários em reuniões, fiscaliza também o processo 

administrativo. Já o Conselho Consultivo, visa aconselhar o síndico para as tomadas de 

decisões, portanto transmite opiniões e visões diversificadas, para que todos os pontos sejam 

apurados, na decisão de alguma realização. 

O exercício de síndico se faz necessário para orientar o futuro do empreendimento, 

além de administrar e ser responsável pelo shopping, seu papel engloba administrar e 

supervisionar. Para que haja outra pessoa a assumir o papel de síndico, caso não seja possível 

o comparecimento de suas funções, o subsíndico é eleito para assumir a sua posição. 

A administração do Super Centro Boqueirão fica sob a responsabilidade do gerente 

administrativo, designado a responder por todos os processos operacionais e comandar as 
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atividades diárias do estabelecimento, ele conta com a ajuda da auxiliar de escritório, que 

realiza e respalda as funções administrativas. As funções de limpeza nos ambientes ficam a 

cargo das auxiliares de serviços gerais, já para reparos gerais do desgaste diário são ações 

feitas pelos auxiliares de manutenção, seguindo a linha de reparos, o estabelecimento conta 

com eletricistas e porteiros que desempenham suas funções. 

 

 3.6 Estrutura Hierárquica 

 

A estrutura hierárquica designa as funções dos indivíduos atuantes da organização, 

relacionando seus cargos e suas funções, com sua posição no nível de autoridade, assim é 

possível separar cada indivíduo com seu potencial profissional, para a excelência do processo 

organizacional. Segundo Chiavenato (2000, p. 181): “Em toda organização formal existe uma 

hierarquia que divide a organização em camadas ou níveis de autoridade. Na medida em que se sobe 

na escala hierárquica, aumenta o volume de autoridade do administrador. 

Para aumentar a produção e garantir que cada departamento esteja preenchido pelo 

colaborador capacitado, é essencial dividir a organização pela distribuição do controle sendo 

que a autoridade perante a organização aumenta com o maior nível de cargo que se ocupa.  

O organograma a seguir, demonstra a estrutura hierárquica e a divisão de trabalho do 

Super Centro Boqueirão: 

 
Figura 4: Organograma Super Centro Boqueirão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 
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3.7 Estrutura Física 

 

 Localizados na Rua Oswaldo Cruz, 319 no bairro do Boqueirão, na cidade Santos, 

estado de São Paulo, construído no terreno onde era a antiga garagem da companhia Expresso 

Brasileiro, foi arquitetado por Sérgio Bernardes, de forma horizontal, em um espaço de 5500 

metros quadrados, no formato da letra L, conta com 205 boxes de lojas com diferentes 

segmentos. A estrutura do shopping, conta com grandes aberturas para as ruas Lobo Viana e 

Oswaldo Cruz, no Bairro Boqueirão. Possui uma localização privilegiada e atraem pessoas 

que buscam um lugar tranquilo para lazer e suas aquisições, como lojas conhecidas que 

muitas vezes não possuem mais de uma unidade, o que gera opções com maior exclusividade 

na hora de adquirir o produto.  

O condomínio comercial tem em sua estrutura um banheiro feminino com nove 

divisões, e um masculino com seis divisões, além de uma enfermaria para casos de 

emergência. O empreendimento tem grades que ficam fechadas durante a noite, e em seu 

período de funcionamentos permanecem totalmente abertas para a recepção dos clientes, 

conta também com praças abertas onde é possível observar o céu e fechadas, nas quais se 

encontram mesas e cadeiras para sentar, além de árvores e jardins, essas praças também têm 

outra função, sendo nelas que acontecem os encontres e festas em datas comemorativas, conta 

também com apresentações musicais. Quem esteve no centro comercial ou já ouviu falar, 

conhece sua fama, de que seus frequentadores o veem como um labirinto, pois dentro de seus 

corredores, existem entradas para mais corredores. Com a estrutura de um empreendimento 

Open Mall
1
, ele é térreo e tem a maioria de seus lugares abertos, para o convívio com o meio 

ambiente. 

Ao longo de seus mais de 50 anos de existência o Super Centro Boqueirão passou por 

algumas mudanças, com objetivo de melhorar sua estética e agradar seus consumidores. Na 

parte externa, as reformas aconteceram na fachada do estabelecimento que antes era 

totalmente coberta pela planta hera, que toma conta da parede do local, deixando tudo verde, 

hoje, conta com pinturas claras, voltadas para bege, branco e verde. Por sua vez a placa que 

sinaliza o nome do local, era feita de telhas onde ficava escrito com letra maiúscula e na cor 

vermelha, o nome do estabelecimento “SUPER CENTRO BOQUEIRÃO”, atualmente a placa 

que sinaliza o nome, é de acrílico vermelho com faixas pretas e brancas. 

                                                           
1
Vindo dos Estados Unidos, o Open Mall é um centro comercial térreo e aberto. 
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Já as mudanças internas aconteceram ao decorrer dos anos, conforme o centro comercial 

adaptou-se as necessidades dos clientes. Ao seu início havia portas, o que não transmitia 

segurança aos comerciantes, atualmente ele possui portões e grades que ficam abertas durante 

o dia, já as praças que hoje abrigam meses para lanches, antigamente eram grandes fontes que 

funcionavam como um aquário, onde viviam tartarugas. Entretanto, essa foi a maior mudança 

interna já realizada uma vez que as outras se resumem em manutenção e reparos.  

 

Figura 5- Visão externa e interna do Super Centro Boqueirão 
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Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

 

3.8 Recursos Humanos 

 

Os Recursos Humanos exercem a gestão das relações da empresa com os 

colaboradores, administra assuntos voltados para recrutamento, treinamento, desligamento, 

pagamento, entre outras funções que asseguram os direitos dos funcionários no ambiente de 

trabalho. 

O shopping Super Centro Boqueirão não possui um departamento voltado diretamente 

ao exercício de recursos humanos, assim, em relação aos funcionários da organização-cliente, 

as funções de recrutamento, divisão dos cargos e demissões, ficam sob a responsabilidade do 

gerente e auxiliar administrativos, que trabalham juntos, com intuito de proporcionar a melhor 

forma de comunicação com os colaboradores, e assegurar seus direitos. 
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Já o controle geral do estabelecimento fica a cargo do síndico, subsíndico, Conselho 

Fiscal e Conselho Consultivo, e é realizado por meio de fiscalizações e análise da pasta 

mensal de prestação de contas. Para que haja esse controle, acontecem duas reuniões ao ano, a 

primeira para prestação de contas anual, e a segunda para eleição dos cargos de síndico e 

subsíndico, sendo eleitos a cada dois anos, na segunda reunião extraordinária, pelos 

proprietários dos espaços que formam o empreendimento. 

 

3.9 Estrutura de Comunicação 

 

O Super Centro Boqueirão não possui um departamento próprio que seja direcionado 

para realizar as práticas de comunicação, o relacionamento com os  tackhelders internos fica a 

cargo da área administrativa do shopping, pelos funcionários, gerente administrativo Sr. Julio 

Ramos e a auxiliar administrativa Sra. Ana Maria do Val. O local de trabalho está localizado 

no próprio local, na sala administrativa que está sempre de portas abertas para receber os 

visitantes, além disso, eles são os responsáveis pela integração com os funcionários, 

proprietários e lojistas. Já a comunicação com os stakeholders externos do Super Centro 

Boqueirão, é realizada e administrada pela agência ADOTE, localizada na Av. Pedro Lessa, 

1640 – Sala 412, 11025-002 – Aparecida – Santos/SP.  Sendo a responsável por criar 

campanhas em datas comemorativas, negociar com fornecedores, atualização do facebook e 

site, criar a identidade visual e campanhas publicitárias. Além de ter criado um aplicativo para 

smart phones e tablets, que ainda não está habilitado, onde é possível acessar uma série de 

informações sobre compras e lazer, que dizem respeito ao shopping. 

 

3.10 Produtos e Serviços 

 

O Super Centro Boqueirão oferece muitas opções de lojas, restaurantes e lazer para as 

crianças. Além da programação habitual, periodicamente são criadas atividades que buscam a 

interação dos clientes. Oficinas, shows, gincanas, exposições, sorteios, feiras e programações 

temáticas relativas aos dias especiais, são alguns exemplos de eventos planejados. Sendo 

voltados para a cultura, saúde e lazer, todas as gerações são englobadas. 

O Super Centro Boqueirão possui em seu espaço interior propagandas de campanhas e 

projetos sociais. Desde que sejam aceitos pela administração, existe possibilidade de 

divulgação do trabalho e patrocínio das mesmas. A seguir, alguns exemplos de eventos 

realizados em 2015/2016. 
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 Figura 6: Banners de eventos comemorativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Super Centro Boqueirão 

 

3.11 Cultura Organizacional 
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Em cada organização é possível encontrar sua cultura característica, para Chiavenato 

cultura organizacional é definida como: 

 

Cultura Organizacional é o conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, 

interpretações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. Representa a 

maneira costumeira de pensar e fazer as coisas, e que é compartilhada por todos os 

membros da organização. A cultura organizacional envolve as normas informais e 

não escritas que orientam o comportamento dos membros da organização no 

cotidiano e direcionam suas ações para a realização dos objetivos organizacionais. 

Cada organização tem sua própria cultura corporativa. (CHIAVENATO 2004, p. 

296).  

 

Com a cultura organizacional é possível reconhecer o tipo de organização e seus ideais, 

e sua interação com o ambiente interno e externo, afetando de modo negativo ou positivo o 

andamento organizacional perante a identificação das pessoas com a organização. 

 

3.11.1 Diretrizes Organizacionais 

 

 A autora Margarida Kunsch (2003, p. 30) registra: 

 

O fato é que não podemos considerar uma organização somente em seu âmbito 

interno e de forma estática. É preciso vê-la em relação a um contexto muito mais 

amplo, numa perspectiva holística. Temos de considerá-la vinculada ao ambiente em 

que ela vive, incluindo os aspectos sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, 

ecológicos e culturais, variáveis que interferem enormemente na vida 

organizacional.  
 

Segundo Arantes (1994) as diretrizes organizacionais são fundamentadas em motivos, 

necessidades, crenças, valores, convicções e expectativas dos empreendedores. Possibilita a 

caracterização de uma empresa em instituição. Ao complementar esse pensamento, Kunsch 

afirmou:  

 

Hoje as organizações estão bastante preocupadas com sua dimensão social, haja 

vista os enunciados de sua missão, visão e seus valores. Elas tentam demonstrar que 

não são apenas unidades econômicas, mas também unidades sociais. Engajam-se e 

investem em projetos sociais. Seria esse um caminho para se perpetuarem e 

assumirem uma atitude muito mais de instituições? (KUNSCH, 2003, p.40) 

 

O cliente não possui definidas suas diretrizes que regem suas atividades 

organizacionais. Sua missão, visão e valores não estão explicitados e isso dificulta a 

identificação organizacional. 
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3.11.2 Objetivos Organizacionais 

 

 Uma organização precisa de objetivos para se estabelecer. Além de nortear, eles 

funcionam como metas, propósitos e oportunidades. Segundo Chiavenato (2004, p.244): 

As organizações são unidades sociais que buscam atingir objetivos específicos: sua 

razão de ser é servir a tais objetivos. Um objeto organizacional é uma situação 

desejada que a organização tenta atingir. Se o objetivo é atingido, ele deixa de ser a 

imagem orientadora da organização e é incorporado a ela como algo real e atual. 

  

O Super Centro Boqueirão não possui esses objetivos especificados, estagnando a 

futura evolução que ele possa ter. 

 

3.12 Clima Organizacional 

 

Segundo Chiavenato (2004, p. 297) “(...) O clima organizacional transmite o perfil e as 

características de cada organização, sendo formada pelos funcionários, que seguem os padrões 

impostos nas práticas de trabalho”. 

O Super Centro Boqueirão tem estrutura física e características de um ambiente 

informal, onde as pessoas se encontram com os objetivos de: fazer compras, entretenimento, 

lazer e interações culturais, ou seja, é um local para relaxar onde as pessoas realizam 

atividades, além de atrair o público por ser um shopping que transmite harmonia e 

paisagismo, também é um empreendimento histórico em Santos, as pessoas que frequentam o 

local já estão familiarizadas e fidelizadas.   

A relação entre os funcionários e os colaboradores que fazem parte do Conselho Fiscal, 

Conselho Consultivo, síndico e subsíndico é considerada fraternal, pois em sua maioria se 

conhecem há muitos anos, e tem liberdade para se expressar, além dos membros se sentirem 

seguros com o trabalho do próximo. O relacionamento dos funcionários e dos colaboradores 

com as pessoas que frequentam o espaço é bom e transparente, pois todos têm 

acesso à administração para reclamações e sugestões, isso gera a sensação de fazer parte do 

empreendimento e se sentir à vontade.  

 

3.13 Identidade Corporativa Visual 

 

 Para Nunes (2016) a identidade corporativa visual consiste no conjunto de símbolos e 

imagens que procuram traduzir graficamente alguns aspectos da identidade corporativa; 
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geralmente estes elementos visuais são aplicados de acordo com um manual de normas 

gráficas que estabelece as regras para a sua utilização. 

 A identidade visual é utilizada pelas organizações com a finalidade de expressar sua 

personalidade, valores institucionais e ideologia, portanto transmite os objetivos 

organizacionais e a comunicação. 

 O Super Centro Boqueirão desenvolveu sua identidade visual baseados nos conceitos 

que utiliza, como: lazer, entretenimento, conforto e natureza, a decoração do ambiente é 

arborizada, com bancos espalhados assim é possível apreciar a natureza, além de direcionar 

espaços para exposições de arte e musicais. 

 

3.13.1 Logotipo 

  

O primeiro logotipo do Super Centro Boqueirão foi desenvolvido em formato de três 

quadrados, posicionados um dentro do outro, por ordem de tamanho, assim, o primeiro 

quadrado de formato maior é de cor vermelha, dentro tem a mesma figura, porém de tamanho 

menor sendo pintado de branco e por fim encontra – se o menor quadrado de cor preta. As 

cores escolhidas são fortes e transmitem serenidade, entre o quadrado vermelho e o preto, é 

coloca um branco para amenizar o contraste das cores fortes. 

 

Figura 7: Primeiro logotipo do Super Centro Boqueirão 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Super Centro Boqueirão 

 

 

Com a necessidade de atualizar a identidade visual, e proporcionar um logotipo 

moderno que se enquadre ao gosto do público e as tendências o Super Centro Boqueirão 

modificou seu logotipo para o formato geométrico de um cubo, com todos os lados iguais, 

manteve as cores originais, que já estão na memória dos moradores de Santos e adicionou a 

baixa do logotipo o nome do centro comercial “Super Centro Boqueirão”. 

 

Figura 8: Segundo logotipo do Super Centro Boqueirão 
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Fonte: Google, online 

 

 

 

3.14 Considerações 

 

 O capítulo deste estudo acadêmico trouxe informações referentes ao Super Centro 

Boqueirão, inicialmente foram apresentados os dados cadastrais do centro comercial, além do 

briefing e histórica institucional e logo em seguida destacamos suas estruturas: 

organizacional, administrativa, hierárquica, física e comunicacional. Definimos sua identidade 

corporativa, seus produtos e serviços e a maneira que a organização participa no ambiente em 

que está inserida.  

 A partir dos dados coletados, a Agência INFO - Comunicação Integrada foi capaz de 

diferenciar e compreender o processo comunicacional que seu cliente participa e construir o 

próximo capítulo, que diz respeito aos públicos e o relacionamento que o Super Centro 

Boqueirão estabelece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PÚBLICOS E 

RELACIONAMENTOS 
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4. PÚBLICOS E RELACIONAMENTOS 
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 Para melhor entender como se operam as relações entre organizações e públicos, e 

antes de se propor qualquer planejamento estratégico organizacional em Relações Públicas 

para o Super Centro Boqueirão, devem-se identificar e mapear os públicos que são 

impactados por suas atividades. Concomitantemente a isso, não se pode perder de vista o 

levantamento dos meios e veículos de comunicação que são utilizados para que se fazer 

entender perante seus públicos. Isso porque os relacionamentos eficazes que são selados entre 

os públicos e as organizações geram prósperos resultados para ambas as partes.  

 

4.1 Mapeamento Lógico de Públicos 

 

 O autor que nos embasa neste capítulo é Fábio França (2004), o que indica em sua 

teoria uma lógica para se conceituar os públicos a partir de critérios de relacionamentos. O 

grau de envolvimento é o que estabelece a respectiva categoria de cada público, a partir de 

critérios lógicos. 

 O primeiro critério de relacionamento indica o Grau de Dependência da organização 

em relação ao público categorizado como Públicos Essenciais. Estes se subdividem em 

Essenciais Constitutivos e Essenciais Não Constitutivos, sendo que o último também é 

subdividido em Essenciais Não Constitutivos Primários e Essenciais Não Constitutivos 

Secundários. 

 O segundo critério determina o Grau de Participação destes públicos em relação aos 

negócios da organização, cuja categoria encontrada recebe o nome de Públicos não 

Essenciais, subdividida pelo autor em quatro categorias: De Consultoria, Setores 

Associativos, Setores Sindicais e Setoriais de Comunidade. 

 Por fim, o último critério de relacionamento determina o Grau de Interferência, 

respectivamente, esta categoria é denominada Redes de Interferência, subdividida em 

Concorrentes e Comunicação de Massa. 

 A seguir, segue o mapeamento lógico dos públicos estratégicos da organização cliente, 

o Super Centro Boqueirão e as respectivas categorias encontradas.    
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4.2 Mapeamento dos Públicos Estratégicos 

 

 Seguindo os conceitos formulados pelo autor (FRANÇA, 2004) para o mapeamento 

lógico com os públicos, a INFO - Comunicação Integrada identificou os públicos que se 

apresentam a partir do critério de relacionamento e respectiva categoria nomeada.  

 O primeiro Critério de Relacionamento é o de Grau de Dependência. Segundo França 

(2004) ele é determinado por aspectos jurídicos e situacional da organização. Dividem-se em 

Essenciais Constitutivos e Essenciais Não Constitutivos, são considerados indispensáveis e 

como a classificação cita, dependentes para a existência da organização. 

 

Essenciais Constitutivos. Estão ligados à atividade e fornecem todos os recursos para 

viabilizar o negócio. No caso da organização-cliente, definem-se como essenciais: 

 

O Governo.  

É um dos públicos de maior importância, uma vez que por meio dele que se obtêm os 

certificados legais para o funcionamento do negócio. No caso aqui representado pelos Órgãos 

Públicos Municipais que dão aval para o estabelecimento e seu funcionamento.  

 

O Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal 

 São estabelecidas as prestações de contas e a eleição do síndico e subsíndico nas 

reuniões anuais do Conselho Consultivo. A relação estabelecida é de extrema confiança e 

ética, buscando solucionar os problemas e manter o alinhamento da organização.    

 

O Síndico e O Subsíndico.  

Possuem alto grau de importância para manter uma gestão eficiente, atingem os 

objetivos do condomínio comercial e criam uma relação de parceria e ética com os 

proprietários. Além disso, detém o controle geral, através de fiscalizações e análise da pasta 

mensal de prestação de contas.  

 

 Lojistas - Sócios Proprietários.  

Alguns acompanham o dia a dia do Super Centro Boqueirão, e em sua maioria se 

relacionam com a organização desde a sua concepção. Estes buscam a manutenção de uma 
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estrutura estável na busca de lucro, um bom ambiente de trabalho e esforço para manter a 

tradição que o local oferece.   

 

 Essenciais Não Constitutivos. Apesar de serem considerados essenciais, possuem 

uma interferência indireta, porém são responsáveis por manter a produtividade e a 

lucratividade dos negócios. Possuem ainda duas subdivisões que denominam os Essenciais 

Não Constitutivos Primários e os Essenciais Não Constitutivos Secundários. O primeiro grupo 

composto por aqueles dos quais a organização depende deles para sua viabilidade e 

manutenção; estão ligados altamente envolvidos. Já os secundários também apresentam as 

mesmas características, mas podem ser substituídos sem causar grandes danos à organização. 

(FRANÇA, 2004). Seguem os classificados neste critério: 

 

 Primários:  

  

O Corpo Administrativo. 

É necessário que este esteja sempre alinhado com as diretrizes do open mall, a fim de 

estabelecer um trabalho que cumpra com suas tarefas, funções de recrutamento, divisão dos 

cargos e demissões.  

 

Os Lojistas – Locatários. 

Em maioria se relacionam com a organização há muito tempo buscando lucros, um 

bom ambiente de trabalho e manter a tradição que o local oferece. 

 

 Os Clientes. 

 São pessoas que buscam atender suas necessidades nas lojas localizadas no Super 

Centro Boqueirão. Foram cativados e fidelizados, sendo possíveis consumidores e 

frequentadores dos eventos realizados.  

 

Secundários: 

 

Os Frequentadores.  

 Apesar de não se enquadrarem como clientes, são aqueles que podem mudar sua 

classificação e serem futuros consumidores por frequentarem o espaço. Por Santos ser uma 
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cidade turística, muitas vezes os frequentadores passeiam pelos arredores e conhecem o 

shopping local. 

 

 Os Funcionários Auxiliares.  

Prestam serviços gerais, manutenção, elétrica, jardinagem e portaria. Esses 

funcionários garantem que as tarefas sejam executadas de maneira efetiva. 

 

 Os Vendedores. 

Contratados pelos proprietários, possuem certa influência na rotina da instituição, que 

é seu local de trabalho. 

 

O segundo critério de relacionamento é o Grau de Participação. Respectivamente 

denominados por Públicos Não Essenciais, são considerados públicos que não participam das 

atividades-fim, mas ainda sim prestam alguns serviços para a organização. Estes apresentam 

subclassificações que seguem: 

 

De Consultoria.  

A Agência Adote: não faz parte da organização, porém mantém um trabalho de sua 

divulgação institucional e promocional ao criar campanhas em datas pontuais, peças 

publicitárias e aplicativos. A agência está localizada na cidade de Santos e atua no mercado há 

cerca de cinco anos. 

 

De Setores Associativos. 

 A Associação do Comércio Varejista da Baixada Santista: possui uma relação que 

busca defender os interesses comuns. Fornece informações sobre o setor e capacita os 

profissionais através de ações, eventos e pesquisas. 

  

De Setores Sindicais.  

Os sindicatos: a Baixada Santista possui sindicatos que se relacionam defendendo seus 

interesses classistas. O Super Centro Boqueirão está associado apenas ao Sindicato do 

Comércio Varejista de Santos.  
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De Setoriais da Comunidade.  

A comunidade: ao redor do Super Centro Boqueirão, participa de atividades 

beneficentes, culturais, comerciais, presta apoio social e se relaciona bem com a organização.  

 

O terceiro critério de relacionamento é o Grau de Interferência, que respectivamente 

denomina a Rede de Interferência, composta por Concorrentes e os Meios de Comunicação de 

Massa. Nela, enquadram-se os públicos que interferem direta ou indiretamente no 

desenvolvimento e sobrevivência da organização, apesar de não participarem de sua 

construção.  

 

Os Concorrentes.  

Os shoppings da Baixada Santista oferecem espaço onde estão localizadas marcas que 

comercializam produtos similares ou investem em um melhor marketing, em sua estrutura 

física e tecnológica. A INFO - Comunicação Integrada fez a análise de cenário, citando todos 

os concorrentes diretos e indiretos do Super Centro Boqueirão e os apresentará no próximo 

capítulo.  

 

 Os Meios de Comunicação de Massa (MCM).   

Apesar de não atuar de forma proativa com as revistas, jornais, programas televisivos 

e redes sociais, esses veículos dão grande visibilidade para a reputação do Super Centro 

Boqueirão, quer de forma positiva ou negativa. Elas possuem um grande poder de persuasão 

em seus receptores.  

 

 A partir da organização-cliente e para melhor entendimento do leitor, segue o Quadro 

Demonstrativo sobre a conceituação lógica de públicas, segundo Fábio França (2004). 
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4.2.1 Demonstrativo dos Públicos de Interesse 

 

Tabela 1: Mapeamento de Públicos do Super Centro Boqueirão 

 

PÚBLICOS CLASSIFICAÇÃO OBJETIVO DA RELAÇÃO EXPECTATIVA DO PÚBLICO EXPECTATIVA ORGANIZACIONAL 

Governo Essencial Constitutivo Desenvolvimento de atividades comerciais. 
Cumprimento de leis e normas, pagamento de tributos e 

confiança. 
Impostos Justos e Bom relacionamento. 

Conselho Consultivo e 

Conselho Fiscal 
Essencial Constitutivo Controle geral, fiscalização e análise. Competência, reconhecimento e parceria. Responsabilidade, honestidade e competência. 

Síndico e Subsíndico Essencial Constitutivo Controle geral, fiscalização e análise. Competência, reconhecimento e parceria. Responsabilidade, honestidade e competência. 

Lojistas Proprietários Essencial Constitutivo Realização do comércio e serviços. 
Competência, lucros, bom ambiente de trabalho e 

tradição. 
Responsabilidade, honestidade e competência. 

Corpo Administrativo Essencial Não Constitutivo Primário 
Realizar ações, recrutamento, divisão dos cargos e 

demissões. 
Estabilidade, benefícios estipulados em lei 

reconhecimento e boa remuneração. 
Competência e comprometimento. 

Lojistas - Locatários Essencial Não Constitutivo Primário Realização do comércio e serviços. 
Competência, lucros, bom ambiente de trabalho, 

reconhecimento e parceria. 
Fidelidade, preços justos e qualidade de serviço. 

Clientes Essencial Não Constitutivo Primário Realização do comércio e serviços. Preços justos, boa estrutura e atendimento profissional. Fidelidade e honestidade. 

Frequentadores Essencial Não Constitutivo Secundário Realização do comércio e serviços. Preços justos, boa estrutura e atendimento profissional. 
Transição da classificação de frequentadores para 

clientes e honestidade. 

Funcionários Auxiliares Essencial Não Constitutivo Secundário 
Execução de serviços de acordo com sua 

capacitação profissional. 
Boa remuneração e benefícios estipulados em lei. Competência e comprometimento. 

Vendedores Essencial Não Constitutivo Secundário Realização do comércio e serviços. Clientes, limpeza e bom relacionamento. Eficiência, responsabilidade e honestidade. 

Agência Adote Não Essencial de Consultoria 
Desenvolvimento de ações e campanhas 

publicitárias. 
Aceitação de sugestões, remuneração e bom 

relacionamento. 
Competência, ética e profissionalismo. 

Associação do Comércio 

Varejista da Baixada 

Santista 
Não Essencial – Setoriais Associativos Parceria. 

Apoio jurídico, participação em ações, eventos e 

pesquisas. 
Apoio jurídico, aprimoramento de ações, eventos e 

pesquisas. 

Sindicato do Comércio 

Varejista de Santos 
Não Essencial – Setoriais Sindicais Parceria. Defender seus interesses classistas. Defender seus interesses classistas. 

Comunidade Não Essencial – Setoriais da Comunidade Envolvimento nos serviços prestados. Apoio social e bom relacionamento. Participação em atividades e bom relacionamento. 

Concorrentes Rede de Interferência –Concorrência Diferenciação e qualidade superior. Bom relacionamento. Bom relacionamento. 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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4.3 A Comunicação do Super Centro Boqueirão 

 

A comunicação que o Super Centro Boqueirão exerce por veículos onlines e offlines, 

tem o objetivo de manter seus públicos estratégicos informados sobre as práticas diárias do 

shopping e transmitir conteúdos relevantes para os seus públicos de interesse. A Agência 

INFO - Comunicação Integrada fez uma avaliação dos meios e veículos de comunicação e 

aponta se eles são eficazes para o objetivo desejado. 

 

4.3.1 Veículos on line  

 

Site 

O site http://www.supercentrodoboqueirao.com.br/ foi criado para expor as principais 

informações do Super Centro Boqueirão em um único local, sendo de fácil navegação tanto 

para acesso por dispositivos desktop, mobile e tablets, uma vez que foi programado para ser 

um site responsivo, logo permite que a navegação por mobile e tablets sejam tão eficientes 

quanto a do desktop. O conteúdo do site descreve a funcionalidade do shopping, assim, todos 

os públicos que o Super Centro Boqueirão tem um relacionamento podem achar dados 

interessantes.  

Estruturado de forma básica, não é um site de extensa navegação e de forma funcional 

e isso facilita o carregamento de todas as páginas internas. No momento que ocorre o acesso, 

portanto há interação de imagens, pois no topo do site existe um carrossel de banners sobre os 

principais acontecimentos do Super Centro e Boqueirão. Embaixo está localizado o menu, que 

é dividido em sete páginas internas: Home, Nossa História, Novidades, Promoções, Lojas, 

Fale Conosco e Localização. A próxima etapa é a área de navegação na qual há ilustrações 

para navegação interna, sobre temas específicos, tais como: Lojas, Mapa Interno e Promoção, 

além da página de lojas. Após a área de navegação, há um carrossel com as marcas das lojas 

que fazem parte do Super Centro Boqueirão e por fim, o site termina com o rodapé onde há: 

Endereço, Telefone, Horário de Funcionamento, e-mail e acesso ao Facebook. A primeira 

página do site é estruturada da seguinte forma: 

 

 

 

 

http://www.supercentrodoboqueirao.com.br/
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Figura 9: Site Oficial Super Centro Boqueirão/ Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: INFO - Comunicação Integrada 

 

Já as páginas internas estão divididas em: 

 

A Home, que explana informações que atraem o cliente para a visitação do local, com 

imagens que levam para o acesso das lojas, mapa interno e promoções. Com isso as pessoas 

que tem interesse em frequentar ou consumir no local, de forma rápida encontram as 

principais informações que os atraiam ao ambiente e que facilitam a busca por um 

empreendimento certo.  

Na sequência da página interna Home, está localizada a "Nossa História". O usuário 

acha um resumo sobre a história do Super Centro Boqueirão, e ao lado direito a lista de lojas 

divididas pelos segmentos nos quais se enquadram. 
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Figura 10: Site Oficial Super Centro Boqueirão/ Nossa História 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fonte: INFO - Comunicação Integrada 

 

Na página interna de "Novidades", fica localizada todas as notícias sobre os eventos 

que já aconteceram e acontecerão no Super Centro Boqueirão, portanto as pessoas tomam 

conhecimento sobre suas realizações que já foram feitas e as que ainda serão. 

 

Figura 11: Site Oficial Super Centro Boqueirão/Novidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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Para atrair o público focado em compras e divulgar os estabelecimentos do Super 

Centro Boqueirão, foi criada a página interna de Promoções, atuando principalmente em datas 

comemorativas. A partir de um significativo dinheiro gasto nas lojas a pessoa concorre a um 

prêmio, ou as promoções ocorrem por sorteios, assim as promoções são modificadas 

conforme o objetivo da campanha. Também fica visível na parte direita do site as lojas 

divididas por segmentos, com intenção de impactar os navegadores. 

 

Figura 12: Site Oficial Super Centro Boqueirão/ Promoções 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 

 

As informações dos empreendimentos que formam o Super Centro Boqueirão estão 

localizadas na página interna de Lojas. 
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Figura 13: Site Oficial Super Centro Boqueirão/ Lojas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 

 

Para manter um fluxo na comunicação, o Super Centro Boqueirão direcionou uma 

página denominada Fale Conosco, onde contém um formulário para enviar qualquer tipo de 

informação, dúvida ou pergunta. Nessa página também está visível ao lado direito as lojas 

direcionadas por seus segmentos. 

A última página interna do site informa a Localização do Super Centro Boqueirão, por 

um mapa semelhante ao do Google Maps, explicando para os navegadores como chegar ao 

shopping. Do lado direito permanece as informações das lojas divididas por seus segmentos.  

 

Facebook 

A rede social Facebook é utilizada para divulgar as programações do shopping, 

realizar campanhas em datas comemorativas e interagir com a população. Atualmente a rede 

social mais utilizada é o Facebook, pois tem o maior alcance de propagação nos assuntos 

destacados e gera leads de possíveis clientes, além de conter informações necessárias e 

abrangentes para campanhas estratégicas. Divulgar conteúdo atrativo, autoral e relevante faz 

com que as pessoas sejam atraídas para o site e outras redes sociais. 

No caso do Super Centro Boqueirão, a divulgação no Facebook ocorre por uma 

fanpage usada para passar informações e divulgar os eventos e campanhas que serão 

realizadas, por meio de vídeos, fotos e gifs, além de montar álbuns sobre as datas 
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comemorativas e explanar a interação das pessoas em sua frequência ao shopping. 

Atualmente, o Super Centro Boqueirão conta com aproximadamente quatro mil curtidas, 

assim são perfis que ao acessar a fanpage faz uma navegação rápida e prática, na qual contém 

as informações principais do local.  

Figura 14: Fanpage Facebook /Super Centro Boqueirão on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 

Figura 15: Fanpage Facebook /Super Centro Boqueirão on line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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Instagram 

O Instagram é uma rede social na qual a interação acontece por meio de postagens de 

fotos e é possível seguir um perfil, para receber as postagens dele em seu feed. O Super 

Centro Boqueirão começou a usar o Instagram no dia 08 de agosto de 2014, mas não mantém 

o perfil atualizado, ato esse que faz com que ele não seja visto ou tenha relevância para outros 

seguidores. 

Além de ser uma rede social com forte aderência, o Instagram é uma ferramenta rápida 

e prática para a troca de informações. Além disso, o Instagram é uma rede onde é possível 

criar conteúdo visual de alta qualidade para vídeos e fotos, sendo originais e compartilhados 

em outras redes sociais. Com uma linguagem informal predominando as interações na rede, se 

torna uma representação de conteúdo divertido e onde demonstra a personalidade da marca 

exposta. 

 

Figura 16: Instagram /Super Centro Boqueirão on line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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E- mail 

Esse veículo é utilizado diariamente por lojistas, funcionários, fornecedores e clientes 

para entrar em contato de maneira ágil com a administração. Através dele a comunicação é 

otimizada, pois é possível obter uma resposta rápida. A agência INFO - Comunicação 

Integrada contatou por diversas vezes a administração através do e-mail e todas as vezes as 

respostas foram obtidas rapidamente. 

 

4.3.2 Veículos Offline 

 

 Telefone 

 O telefone está localizado na administração e funciona como um meio de comunicação 

para que os lojistas, funcionários, fornecedores e clientes mantenham contato com a 

organização. Apesar de existirem os veículos on line, muitas pessoas preferem o telefone por 

ser direto e muito rápido.  

 

Caixas de correspondências 

Toda loja do Super Centro Boqueirão tem uma caixa de correio, onde são depositados 

papéis de ofícios com anúncios e solicitações feitas pela administração. Além de ser um meio 

de comunicação, é também uma maneira prática de receber documentos, assim facilita a 

prática da entrega e otimiza o tempo de trabalho. 

Apesar das caixas de correspondências serem um meio de transmitir mensagens e 

comunicados, ela não substitui a entrega de ofícios em mãos, portanto apenas facilita a 

maioria dos processos, e também é adequado para o perfil dos lojistas que mantém seus 

empreendimentos no Super Centro Boqueirão, já que a maioria são senhores e não tem o 

hábito de usar a internet.  

 

Reuniões 

No Super Centro Boqueirão são realizadas dois tipos de reuniões, que são promovidas 

pelo corpo administrativo aliados aos Síndico, Subsíndico e ao Conselho Consultivo. As 

reuniões se dividem em: eleições para Síndico e Subsíndico e para prestação de contas sobre a 
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receita do Super Centro Boqueirão, esclarecimento sobre as tomadas de decisões e das 

práticas e processos diários do shopping.  

 

Material Gráfico 

O Super Centro Boqueirão utiliza sua identidade visual em seus materiais de papelaria, 

fazendo com que a marca seja constantemente lembrada, pois os materiais gráficos são 

distribuídos com objetivo de passar comunicados e divulgação do shopping. Os materiais de 

papelaria são: cartões de visita, com logotipo e dados do Super Centro Boqueirão; papel 

timbrado, quando necessário imprimir conteúdos importantes; envelope pequeno e envelope 

saco, sendo usados para armazenar papéis que devem ser guardados e enviados para outros 

lugares e pasta para armazenar papéis importantes e documentos.  

 

Busdoor 

O Super Centro Boqueirão utilizou o busdoor como mídia de campanhas publicitárias, 

com finalidade de transmitir referências de campanhas específicas, por sua vez realizadas do 

lado de fora dos transportes públicos que circulam pelas ruas das cidades. O busdoor é uma 

técnica comum e que tem um grande potencial de alcance na população, pois é uma 

ferramenta que circula pela cidade e assim gera interação com a população.  

 

Outdoor 

 Com foco em mídia externa, o Super Centro Boqueirão fez divulgação em outdoors, 

onde são colocadas imagens em grandes placas modulares que estão localizadas em vias de 

grande circulação. Um meio de comunicação que atinge a todas as classes sociais de forma 

rápida e espontânea, por campanhas estratégicas que visam atingir a população com uma 

mensagem de fácil entendimento.  
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Spots para Rádio 

Para realizar uma comunicação abrangente em campanhas específicas, o shopping 

escolheu investir em spots veiculados por rádios da Baixada Santista, pois é um meio de 

comunicação popular com forte audiência e também não há necessidade de concentração na 

leitura de uma mensagem. 

O objetivo de transmissão do Super Centro Boqueirão foi encaminhado ao público 

enquanto ouvia a estação por qual a propaganda foi transmitida, além disso a maioria das 

pessoas que sintonizam a rádio fazem outra ação ao mesmo tempo e foram impactados por 

uma divulgação. 

 

Anúncios na TV  

O Super Centro Boqueirão escolheu a televisão como forma de anunciar suas 

propagandas em datas comemorativas, visando alcançar uma quantidade favorável de 

telespectadores e propagar a ideia elaborada. Além de ser um meio de comunicação com 

grande audiência, também faz parte da cultura brasileira estar conectado com assuntos que 

passam por esse veículo de comunicação. As suas propagandas duram cerca de 30’ e 

normalmente são campanhas em datas comemorativas, como o anúncio de 2011 da Promoção 

Super Natal no Super Centro Boqueirão.  

 

Figura 17: Anúncio Promoção Super Natal no Super Centro Boqueirão / Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO - Comunicação Integrada 
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Eventos e Feiras 

O Super Centro Boqueirão realiza eventos em datas comemorativas para promover o 

shopping e interagir com seus clientes, organizado de forma que atraia o público para dentro 

do empreendimento e forneça entretenimento e lazer, além dos eventos sua programação 

também conta com produção de feiras para divulgação de produtos e temas. 
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4.4 Demonstrativo do Sistema de Comunicação 
Tabela 2 : Demonstrativo do Sistema de Comunicação do Super Centro Boqueirão 

FORMAS DE 

COMUNICAÇÃO 
PÚBLICOS PERIOCIDADE OBJETIVOS SETOR RESPONSÁVEL ATENDE AO INTERESSE DO PÚBLICO ATINGE AOS OBJETIVOS DO CLIENTE 

Site 
Clientes e 

população em 

geral 
Constante 

Transmitir informações sobre o Super Centro 

Boqueirão Agência de comunicação 
Em partes, apesar de ter informações úteis o site não é 

utilizado Em partes, os clientes não utilizam o site 

Facebook 
Clientes e 

população em 
geral 

Constante 
Um meio de comunicação rápido e difundido, além 

de interagir de forma informal 
Agência de comunicação e 

administração 
Não atinge o interesse do público, pois não ha interação e 

pouca divulgação 

Não, já que não ha engajamento e poucos clientes tem 
conhecimento do uso da rede social 

Instagram 
Clientes e 

população em 
geral 

Esporadicamente 
Uma rede social, que os conteúdos são gerados por 
fotos e passa informações com linguagem informal 

Agência de comunicação e 
administração 

Não atinge o interesse do público, pois não ha interação Não, pois o shopping não divulga sua rede social 

E-mail 

Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários/ 
Fornecedores 

Diariamente Ferramenta utilizada para agilizar a comunicação Administração 
Sim, o e-mail otimiza a comunicação e as mensagens são 

respondidas rapidamente 
Sim, o e-mail é uma ferramenta usada com eficiência para a 

comunicação e práticas organizacionais 

Telefone 

Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários/ 
Fornecedores 

Diariamente 
Uma ferramenta usada para troca de informações 

com agilidade 
Administração Sim, é um meio de rápido para a comunicação 

Sim, apesar da comunicação on line, o telefone ainda é um 
meio com grande procura 

Caixa de 

Correspondência 

Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários/ 
Fornecedores 

Diariamente 
Espaço direcionado aos lojistas para armazenar a 

troca de informações com rapidez Administração 
Sim, todos os documentos são encaminhados para a caixa 

de correspondência 
Sim, o uso da caixa de correspondência facilita os processos da 

organização e de forma ágil parra informações aos lojistas 

Quadro para 

informações 

Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários 
Constante Transmitir informações para os clientes Administração 

Em partes, pois o quadro está localizado em uma parede 
com pouca visibilidade 

Em partes, pois os clientes não costumam olhar o quadro 

Reuniões Lojistas Esporadicamente 
Troca de informações com os lojistas e ouvir suas 

opiniões 

Administração  

Conselho consultivo /Conselho 

fiscal 

Não, porque as reuniões acontecem apenas para prestação 
de contas e eleição do corpo sindical 

Em partes, apesar do objetivo de esclarecimento financeiro e 

eleição do corpo sindical, os lojistas querem reuniões com 
outras pautas 

Papelaria de 

Identidade 

corporativa 

Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários/ 
Fornecedores 

Diariamente 
Utilizar a papelaria usada pela organização, para 

transmitir informações do Super Centro Boqueirão 
Administração 

Sim, para transmitir informações e propagar a identidade 

corporativa 
Sim, é uma forma de trabalhar a imagem da organização e 

transmitir informações 

Busdoor 
Clientes e 

população em 
geral 

Esporadicamente 
Divulgar campanhas em datas comemorativas e 

difundir a imagem da organização Agência de comunicação 
Sim, já que é um veículo de comunicação de massa, atinge 

a população 
Sim, pois é um meio de comunicação que propaga a 

informação em grandes proporções 

Outdoor 
Clientes e 

população em 
geral 

Esporadicamente 
Divulgar campanhas em datas comemorativas e 

difundir a imagem da organização 
Agência de comunicação 

Sim, já que é um veículo de comunicação de massa, atinge 
a população 

Sim, pois é um meio de comunicação que propaga a 
informação em grandes  proporções 

Anúncios em rádio 
Clientes e 

população em 

geral 
Esporadicamente 

Divulgar campanhas em datas comemorativas e 
difundir a imagem da organização 

Agência de comunicação 
Sim, já que é um veículo de comunicação de massa, atinge 

a população 
Sim, pois é um meio de comunicação que propaga a 

informação em grandes proporções 

Propaganda para 

TV 

Clientes e 

população em 
geral 

Esporadicamente 
Divulgar campanhas em datas comemorativas e 

difundir a imagem da organização 
Agência de comunicação 

Sim, já que é um veículo de comunicação de massa, atinge 
a população 

Sim, pois é um meio de comunicação que propaga a 
informação em grandes proporções 

Eventos e Feiras 
Clientes/ 
Lojistas/ 

Funcionários 
Constante 

Uma forma de comunicação aproximativa para 
interagir com os clientes Administração 

Em partes, os eventos são realizados com frequência mas 
há pouca divulgação 

Em partes, apesar de um número positivo em realização dos 
eventos e feiras, a frequência de clientes deve ser maior. 

Fonte: Info - Comunicação Integrada 
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4.5 Considerações 

 

 A partir do estudo acima, é possível entender os objetivos e expectativas dos grupos 

que se relacionam com o Super Centro Boqueirão. Destaca-se o relacionamento com os 

clientes e os frequentadores- pois o primeiro precisa se manter cultuado para continuar 

consumindo e escolher o Super Centro Boqueirão como destino. E o segundo, considerado 

um público latente, sendo possível a sua fidelização. Outros grupos que merecem atenção são: 

o corpo administrativo, que precisa se capacitar e estar preparado para desenvolver um 

trabalho eficaz, os lojistas e vendedores que precisam se motivar através de um trabalho de 

resgate da memória institucional.  

A seguir, será feita uma análise de mercado buscando compreender toda a 

segmentação e os nichos de mercado, e através do Benchmarking, identificar os principais 

concorrentes do Super Centro Boqueirão. Com o estudo desenvolvido, será mais pontual a 

elaboração do desenvolvimento de ações estratégicas que busquem melhorar o 

relacionamento do mesmo com todos os seus públicos identificados.  
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5. ANÁLISE  

ESTRATÉGICA  
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5. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

  

A análise estratégica é realizada, para identificar as ações dos ambientes externos e 

internos em relação ao Super Centro Boqueirão, com o objetivo de apontar as características e 

práticas de seus principais concorrentes, que possam ser utilizadas pelo empreendimento, e 

por meio de estratégias que o destaquem em seu segmento. Portanto, a realização desta 

análise de cenários é indispensável neste momento do trabalho, para que se possa elaborar um 

Plano de Relações Públicas a ser apresentado à organização-cliente, ao final deste projeto 

acadêmico. 

O Super Centro Boqueirão participa de um segmento econômico competitivo e 

arrojado. O seu diferencial está em sua história e tradição perante os moradores da região, que 

ao longo dos anos se tornaram clientes e frequentadores. 

A agência INFO – Comunicação Estratégica, aponta nos tópicos a seguir, os principais 

concorrentes que estão localizados na Baixada Santista e interagem no mesmo segmento que 

o nosso cliente. A partir da técnica aplicada será possível avaliar suas estratégias e métodos 

que se destacam e podem ser utilizados pelo Super Centro Boqueirão. Em uma visão 

conjuntural, a análise passa a demonstrar as caraterísticas próprias do setor de atuação. 

 

5.1 Setor de Atuação  

 

O Super Centro Boqueirão atua no setor de comércio varejista, caracterizado como 

uma entidade privada, que proporciona serviços, voltados para o comércio, através de um 

espaço direcionado ao lazer, cultura e entretenimento. Considerado um shopping, ele fornece 

conforto e comodidade, além da interação entre as pessoas.  

O empreendimento se enquadra como um de open mall, segundo a Associação 

Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL 

 

Eles são amplos, ficam a céu aberto e convidam o consumidor a uma série de 

experiências prazerosas, que vão de lazer e entretenimento à interação com a 

natureza e o ambiente. Quem já esteve nos Estados Unidos a passeio ou a trabalho e 

se propôs umas compras (o que é quase redundante), certamente se deparou ou 

ouviu falar de um espaço assim. (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 

2014, online) 
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O shopping tem seu perfil definido como open mall, pois é desenvolvido de forma 

horizontal, o Super Centro e Boqueirão traz a interação do consumidor com o meio ambiente, 

com estrutura aberta e arborizada, o que gera um espaço agradável ao público, dando a 

sensação de estar ao ar livre, mas com o conforto do shopping e menores custos de 

manutenção para a administração do local.  

O Super Centro Boqueirão está dentro dos padrões de lifestyle, pois segundo a 

Associação Brasileira de Shoppings Center - ABRASCE a definição para esse tipo de 

shopping é: 

Shopping a céu aberto, que procura imitar o comércio de rua, com praça, jardins, luz e 

ventilação naturais. Voltado para a cultura, gastronomia, lazer e moda. Apresenta 

projetos arquitetônico e paisagístico arrojados, proporcionando ambientes agradáveis e 

de bom gosto. (ABRASCE, 2016, online) 

 

Para fornecer lazer, o Super Centro e Boqueirão, proporciona para as pessoas, um 

ambiente onde estão localizadas diversas opções de lojas e de diversão, que promovem a 

interação das pessoas e formas de distração. Visa atrair o público e procura atentamente 

formas de realizar no empreendimento possíveis feiras, exposições, corais e eventos em datas 

comemorativas, além de proporcionar ações de divulgação por rádio, comerciais de televisão, 

e anúncios por outdoor e busdoor. Todas as ações se conciliam com o lazer, para o conforto 

dos frequentadores, além de deixar as portas da administração abertas para manter um 

relacionamento rápido e atento com os públicos. A maioria dos frequentadores buscam um 

lugar onde haja distração e conforto, com objetivo espairecer e que ao mesmo tempo promova 

oportunidades de realizar atividades como: compras, refeições, jogos e promoção das relações 

interpessoais. 

Em busca de proporcionar entretenimento, o Super Centro Boqueirão, promove 

eventos em datas comemorativas, fotos locais com banners para crianças, feiras de livros 

usados, praças abertas e fechadas para manter um relacionamento entre as pessoas, 

brincadeiras com crianças na páscoa; dia das crianças e natal, apresentação de coral com 

idosos, oficinas, painéis com informações de cursos, e antes da reforma no local, havia a 

criação de tartarugas, pássaros e mico leão dourado. 

Além de oferecer lazer e entretenimento, o condomínio também transmite cultura, com 

os conteúdos relevantes e impactantes, que possam acrescentar aprendizado para a população. 

O Super Centro Boqueirão promove a interação cultural com apresentações musicais, espaço 

para dança, e leitura. 
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5.2 Benchmarking 

 

 Considerado uma atividade de gestão organizacional, o benchmarking é reconhecido 

como a prática mais eficaz, que visa à comparação da organização em relação a seus 

concorrentes, assim, utiliza dos relatos colhidos, em determinada situação e faz com que seja 

possível aprimorar as atividades organizacionais. 

  

Fazer uso da ferramenta benchmarking, é essencial para a gestão organizacional, pois 

atualmente as organizações enfrentam um grande número de concorrentes, e buscam 

maneiras de serem reconhecidas por seus consumidores. Logo, essa ferramenta 

possibilita utilizar de processos organizacionais que tiveram excelência por parte de 

suas concorrentes. (ARAÚJO, 2008, p. 196) 

 

Para Araújo a prática visa a excelência competitiva e traz novas oportunidades aos 

processos organizacionais e atualizações de mercado, que venham a ser esquecidos ou não 

colocados em funcionalidade. Também aponta as vertentes de exemplos malsucedidos e falta 

de reconhecimento perante os concorrentes. 

 

5.2.1 Metodologia 

 

 A agência INFO - Comunicação Integrada, para analisar o cenário de concorrência que 

o Super Centro enfrenta, escolheu como base de estudo o benchmarking comparativo, no qual 

o estudo se dá em comparação das atividades realizadas com os outros estabelecimentos 

mercadológicos de mesma natureza,  

 A análise feita se embasou seguintes itens: tempo de atuação no mercado, localização, 

divulgação em mídias, número de comércios, eventos, ações culturais.  

 

5.2.2 Organizações Selecionadas 

 

 Para realizar o exercício de comparação a agência INFO - Comunicação Integrada 

realizou buscas na internet, nos sites: Google, Facebook e institucionais, matérias em jornais 

online e divulgação televisiva. Com essas informações foi possível identificar fortes 

concorrentes na Baixada Santista, que produzem os mesmos serviços do Super Centro 

Boqueirão, porém de forma mais atrativa ou oferecem maior conforto aos clientes. 
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 Todos os empreendimentos citados foram selecionados a partir das pesquisas da 

agência experimental, de acordo com o grau de popularidade na cultura da Baixada Santista e 

online. 

  

Concorrentes diretos: 

 

Shopping Pátio Iporanga 

 

 O último shopping inaugurado na cidade de Santos foi Shopping Pátio Iporanga, no 

ano de 2009, situado na Av. Ana Costa, 405, no bairro Gonzaga, localizado em Santos, com 

4.000 m², funciona de segunda-feira a sábado das 10 às 22 horas, já aos domingos seu horário 

é das 15 às 21 horas. O empreendimento conta com diversas opções de entretenimentos como: 

praça de alimentação, brinquedos infantis, salas de cinema, supermercado e estacionamento, 

além de 70 lojas dividas nos três andares do shopping e faz parte de um prédio residencial. O 

estabelecimento é um condomínio onde as lojas foram vendidas, assim como o Super Centro 

Boqueirão. 

 

 Principais diferenciais: 

 Faz parte de um complexo multiuso, no qual podemos encontrar apartamentos 

residenciais e salas comerciais, portanto pode ter maior número de frequentadores, por ter 

facilidade de acesso a diferentes empreendimentos e serviços. A localização é considerada 

privilegiada no coração do bairro Gonzaga, onde as pessoas frequentadoras e que residem tem 

um poder aquisitivo maior. Além disso, o shopping atrai as pessoas pelo conforto como: 

cinema, ar condicionado, ambientes de diversão para crianças e foi o último empreendimento 

comercial de grande porte inaugurado em Santos. O mesmo promove sua comunicação por 

mídias sociais como: site, twitter, facebook e propagandas, ele também realiza eventos em 

datas comemorativas e interagem principalmente com o público infantil, quando realizam 

atividades para o dia das crianças, férias e natal. Diferente dos os outros shoppings citados na 

análise comparativa, o Pátio Iporanga é o único a oferecer o dia do pet, portanto faz interação 

dos bichos de estimação com a população. 
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 Justificativa: 

 É um empreendimento reconhecido na cidade de Santos, que atrai todos os tipos de 

públicos e por oferecer múltiplos serviços, gera frequência de potenciais clientes. Além de ser 

uma organização que se preocupa com a interação entre as pessoas e fornecer lazer para 

crianças, pets e adultos. 

 

Shopping Parque Balneário 

  

  

O Shopping Parque Balneário foi o segundo shopping inaugurado em Santos, em 29 de 

novembro de 1977, na Av. Ana Costa, 549, no bairro Gonzaga em Santos, com 7.500 m² para 

locação, das 170 lojas, além disso, conta com praça de alimentação, estacionamento para 184 

vagas e espaço para exposições no piso térreo, funciona das 10 às 22 horas e aos domingos e 

feriados suas atividades se dão das 15 às 22 horas. 

 

 Principais diferenciais: 

 O Parque Balneário faz parte do Hotel Balneário e está localizada no Gonzaga em 

Santos próximo a praia, o que traz um grande fluxo de turistas, com uma praça de alimentação 

nova e espaço para crianças, ele atrai públicos de todas as idades. Tradicional shopping de 

Santos é conhecido, como um ambiente agradável e calmo, que conta com exposições, 

sorteios, feiras e eventos em datas comemorativas, além de não ter lojas de grande porte, ele 

se torna um lugar tranquilo, com um público objetivo, que entra nos estabelecimentos com 

uma finalidade e não apenas a passeio. Sua comunicação é feita por site e facebook, além de 

em datas comemorativas lançar propagandas televisivas e por rádio. 
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 Justificativa: 

 É o segundo shopping fundado na cidade de Santos e é considerado tradicional para a 

cidade, se mantém intacto desde a sua origem, apesar das mudanças estéticas que enfrentou ao 

longo dos anos, não perdeu o seu valor. 

 Concorrentes indiretos: 

 

Shopping Praiamar 

  

 

 O Shopping Praiamar, está localizado na Rua Alexandre Martins, 80, no bairro da 

Aparecida, na cidade de Santos, funciona de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos 

domingos o empreendimento abre às 11 horas e as lojas às 15 às 22 horas. Inaugurado em 

2000 trouxe a valorização do bairro em que está localizado, e ocupa em Santos um total de 

área construída de 130.000 m² e de área bruta construída 40mil m² onde são locáveis 220 

lojas, com quatro ancoras, o hipermercado Carrefour, 10 salas de cinema, praça de 

alimentação e um amplo estacionamento com parte abertas e fechadas que totaliza em 2300 

vagas. O espaço faz parte do portfólio do Grupo Mendes, que possui outros empreendimentos 

similares no setor de comercio e lazer.  

 

 Principais diferenciais: 

 O Shopping Praiamar foi o primeiro grande empreendimento comercial do bairro 

Aparecida em Santos, fato esse que enobreceu a área e deu maior valor aos prédios 

residenciais a sua volta. Considerado o maior shopping de Santos, ele oferece diversos 

segmentos de lojas, uma ampla praça de alimentação e quiosques de comidas, além de realizar 

exposições, desfiles e sorteios para os consumidores, o empreendimento também promove 

eventos em datas comemorativas e férias. Abriga o Cinemark
2
, que traz a facilidade de 

escolher lugares de assento, comprar ingressos online e adquirir ingresso por maquinas, além 

                                                           
2
 Considerado a maior rede de cinemas especializada em complexos multiplex do Brasil 
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dos atendentes. Com um forte nome no mercado, ele interage com seus públicos por redes 

sociais, como: site, twitter e facebook além das propagandas. 

 

 Justificativa: 

 Considerado o centro comercial mais famoso e frequentado de Santos, ele tem uma 

grande influência midiática e um nome marcante, além de ser um shopping popular, onde é 

possível encontrar lojas para todos os bolsos. 

 

 Shopping Miramar 

  

 O Shopping Miramar faz parte da história de Santos desde 1987, está localizado na 

Rua Euclides da Cunha, 21, no bairro do Gonzaga, o empreendimento ocupa 10.245m², com 

118 lojas de diversas categorias, praça de alimentação e 3 salas de cinema e funciona de 

segunda a sábado das 10 às 22 horas e domingos e feriados das 12 às 21 horas. 

 

 Principais diferenciais: 

 Identificado como um shopping antigo, ele faz parte da memória santista, 

principalmente porque em sua época de fundação, havia pouca concorrência e o bairro em que 

está localizado, o Gonzaga, já era considerado de grande influência. O Shopping Miramar 

atende múltiplas funções, pois faz parte do Hotel Miramar o que gera um grande número de 

turistas e no empreendimento é possível encontrar praça de alimentação, cinema, exposições, 

apresentações musicais e diversas lojas. O empreendimento usa mídias sociais e site para 

divulgação de seus serviços. 

  

 Justificativas: 

 O empreendimento está no cenário de Santos há anos, com sua imagem consolidada 

sua imagem e têm lojas que chamam atenção dos clientes, além da localização ele atrai 

turistas por ser perto da praia. 
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 Shopping Brisamar 

   

  

O Shopping Brisamar, localiza-se em São Vicente, na Rua Frei Gaspar, 365, no Centro 

de São Vicente, funciona das 10 às 22 horas de segunda a sábado, e das 12 às 22 horas aos 

domingos e feriados. Tem 21.000m², que abrigam 138 lojas, praça de alimentação e cinema 

são divididos pelos 4 pisos, e conta também com um estacionamento com 1.100 vagas. 

 

 Principais diferenciais: 

O primeiro centro comercial da cidade de São Vicente que se enquadra nos padrões de 

shopping foi o Brisamar, situado em uma localidade de grande fluxo, as pessoas buscam o 

lugar para almoço, lazer e compras. Ele conta com lojas âncoras, cinema e passarela de vidro 

que liga o shopping ao estacionamento, fatos que atraem a população, além de possuir escadas 

rolantes e refrigeração. Ele promove eventos comemorativos, exposições e divulga suas 

informações por meio de redes sociais e site do shopping. 

 

 Justificativa: 

A entrada de um estabelecimento desse porte na cidade faz com que as pessoas 

permaneçam em São Vicente e não se locomovam até Santos em busca do comercio e lazer 

que um shopping pode oferecer. 

 

 Shopping Litoral Plaza 

  

 O Shopping Litoral Plaza, está localizado na Av. Ayrton Senna da Silva, 1.511, Jardim 

Intermares na cidade de Praia Grande, inaugurado em dezembro de 1998, tem 57.000 m² de 

área para locação, onde estão divididas 220 lojas, ele se diferencia dos demais shoppings da 
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Baixada Santista, pois possui 3.100 vagas de estacionamento, além do espaço para jogar 

boliche, praça de alimentação e cinema.  

 

 Principais Diferenciais: 

 O Litoral Plaza é o único shopping da cidade de Praia Grande, com o diferencial de 

estabelecimento que tem o maior estacionamento da Baixada e perto de lojas com unidades 

únicas em toda a Baixada Santista, como a Decathlon. Além dos diversos segmentos, o 

espaço contém um grande portfólio de lojas, cinema e uma atração impar para a população, o 

boliche que até 2014 era o único da Baixada Santista. Assim como os outros grandes centros 

comerciais, sua comunicação acontece por meio de site, twitter e facebook, além de 

propagandas na televisão e no rádio, ele também busca interação com os públicos em datas 

comemorativas. 

 

 Justificativa: 

 Apesar de sua localização não ser privilegiada como dos demais, ele é o único em 

Praia Grande, e tem um amplo espaço para feiras e eventos. Além da sua parte de 

entretenimento, que conta com boliche, cinema e feiras de diversão, é um shopping 

lembrando, o que faz com que as pessoas se desloquem de suas cidades para frequentá-lo. 
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Tabela 3: Benchmarking 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 
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5.2.3 Avaliação Comparativa 

 

 A comparativa entre o Super Centro Boqueirão e seus concorrentes, visa avaliar as 

operações que são voltadas para a comunicação, e surte grande efeito na população, para que 

o Super Centro Boqueirão, possa se basear nessas atividades e adapta-las da melhor maneira 

que lhe traga frutos.  

 Com os dados coletados pudemos concluir que o Super Centro Boqueirão, promove de 

modo geral, projetos voltados para o lazer, entretenimento e cultura, com o mesmo perfil 

estratégico que seus concorrentes, porém, se assemelha aos empreendimentos Shopping 

Parque Balneário quando o patamar é tradição, já que são considerados parte da história 

santista, e os mais antigos centros comerciais da Baixada Santista, além de se manter intactos 

perante o crescente número de concorrentes ao longo dos anos e preserva nas pessoas a 

sensação de melhor opção. A diferença do Super Centro Boqueirão em comparação com seus 

concorrentes, está localizada na parte estrutural, já que eles trazem opções de conforto como: 

ar condicionado, todos os ambientes fechados, seguranças e adaptações tecnológicas. 

 

A Abrasce considera shopping center os empreendimentos com Área Bruta Locável 

(ABL), normalmente, superior a 5 mil m², formados por diversas unidades 

comerciais, com administração única e centralizada, que pratica aluguel fixo e 

percentual. Na maioria das vezes, dispõe de lojas âncoras e vagas de estacionamento 

compatível com a legislação da região onde está instalado. (ABRASCE, 2016, 

online) 

 

Comparando a estrutura do Super Centro Boqueirão com os empreendimentos 

identificados como concorrentes diretos, o Shopping Parque Balneário e o Shopping Pátio 

Iporanga, observamos que os três não possuem lojas âncoras, e conseguem passar a imagem 

de ambiente tranquilo e calmo, próprio para compras e passeios, sem a movimentação agitada 

de outros empreendimentos.  

 As organizações pesquisadas oferecem projetos de comunicação semelhantes, usam os 

mesmos tipos de mídias sociais, propagandas televisivas e rádio, e conta também com as 

ações aproximativas, do tipo: sorteios, concursos, eventos, exposições e interação com as 

crianças nos meses de férias. O diferencial vem pelo espaço físico que permite alguns 

empreendimentos ousarem mais que outros, além de oferecerem maior conforto. Construímos 

um quadro que possibilita visualizar a comparação de elementos que obtivemos.  
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5.3 Análise SWOT 

 

Utilizamos a ferramenta S.W.O.T (strengths, weaknesses, opportunities e threats) que 

correspondem ao estudo das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que englobam a 

organização, com objetivo de analisar o cenário em que o Super Centro Boqueirão está 

inserido. 

Com o conhecimento da análise, é possível apontar o que deve ser modificado e 

corrigido, assim a organização avança em novos caminhos que levem ao máximo de proveito 

em referência ao ambiente interno e externo. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2004, p.188) “A avaliação das informações concedidas 

na análise, faz com que seja possível traçar estratégias competitivas, que trazem visão 

abrangente das oportunidades, ameaças, fraquezas e forças. ” 

 Quando o ambiente interno é explorado, o objetivo corresponde a conhecer quem atua 

dentro do seu ambiente organizacional, faz parte do corpo da mesma, para ter controle das 

situações produtivas ou crises, que são identificadas como forças ou fraquezas. Já examinar o 

ambiente externo visa compreender o cenário voltado para ameaças e oportunidades, sendo 

quem está fora da sua organização, mas, tem influência em seu processo de funcionamento, 

tanto de forma negativa e positiva mesmo sem controle das situações externas, a organização 

pode estar preparada para futuras crises, afinal, para ter sucesso deve – se conhecer a parte de 

dentro e de fora e poder de ambas.  

A agência INFO - Comunicação Integrada realizou uma análise SWOT para o cliente 

Super Centro Boqueirão: 

 

5.3.1 Análise do Ambiente Interno 

 

Ambiente no qual é possível ter controle dos processos, a partir da análise dos pontos 

fracos e fortes, considerados o interno da organização, que regem o seu funcionamento diário. 

 

Pontos Fortes 
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Localização privilegiada  

A localização do centro comercial pode ser considerada privilegiada, pois o bairro 

Boqueirão é reconhecido como seguro e ideal para moradia, além de estar rodeado de centros 

acadêmicos e avenidas principais da cidade de Santos.   

 

Estabelecimento Tradicional 

 O estabelecimento é um marco tradicional para a cidade de Santos, considerado um 

feito histórico para a região, por ser o shopping mais antigo da Baixada Santista, além de ter 

passado por mudanças históricas e do desenvolvimento da economia e transmitir a tradição de 

ambiente tranquilo para a população.  

 

Segmentos de lojas diversificados 

 No local é possível encontrar diversos segmentos de lojas, para agradar todos os 

gostos e gêneros. Com lojas tradicionais, sendo algumas as mais antigas de Santos e primeiras 

a sair do comercio de rua para dentro de um estabelecimento. 

 

Projetos culturais 

 O Super Centro Boqueirão, tem um espaço pequeno, mas agradável para eventos e 

projetos culturais, portanto ele realiza eventos musicais, encontros para promover relações 

interpessoais, comemoração de datas especiais, e passa principalmente apoio cultural a 

crianças e idosos.  

 

Primeiro centro comercial da América Latina 

 Inaugurado em final de 1965, é dito como o primeiro centro comercial da América 

Latina, considerado um empreendimento histórico, ele traz a força da inovação.  

 

Fácil acesso a administração 

 A administração do Super Centro Boqueirão, está localizada dentro do 

empreendimento, de fácil acesso para comerciantes e visitantes, os funcionários recebem as 

pessoas de portas abertas para dar suporte. 

 

Pontos fracos 
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Exposição às Intempéries 

Na estrutura do centro comercial é possível encontrar partes do teto aberto e fechado, 

o que prejudica a circulação das pessoas em dias de chuva ou muito calor, além das praças 

abertas perderem espaço, pois não há como sentar. 

 

Não há divulgação ampla nas mídias 

As redes sociais utilizadas pelo Super Centro Boqueirão são limitadas e o controle fica 

na responsabilidade da agência publicitária, além de quase não existir propagandas 

transmitidas pela televisão e rádio. 

 

Segurança 

Não há segurança especializada para a proteção dos lojistas e frequentadores do Super 

Centros Boqueirão, são contratados os porteiros que dão suporte e permanecem atentos no 

caso de algo acontecer. 

 

            Não é visto pelos turistas 

 O Super Centro Boqueirão não é visto pelos turistas, pois não está perto da praia e 

para quem é de fora da Baixada Santista, não há reconhecimento do empreendimento. 

 

5.3.2 Análise do Ambiente Externo 

 O ambiente externo se caracteriza como fatores que estão fora da organização, mas 

suas decorrências afetam a organização, sem ter controle sobre as mudanças do ambiente 

externo. 

 

Ameaças 

Centros comerciais maiores e atrativos. 

 A concorrência de shoppings na Baixada Santista tem um número considerável alto, e 

conforme eles surgem trazem tecnologia e atrativos que superam os empreendimentos que 

não se atualizam, ou não tem espaço para as mesmas opções de entretenimento. 

 

Crise Econômica e Financeira 

 A crise econômica e financeira que o Brasil vive prejudica o bolso da população 

brasileira, o que faz com que não haja lucros no comércio, e muitas lojas fechem suas portas. 
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Lojas virtuais 

 Com o avanço da internet, muitas pessoas preferem a comodidade de adquirir 

produtos online, com a comodidade de não precisa se deslocar, portanto as lojas físicas 

perdem clientes. 

 

Falta de reconhecimento das novas gerações. 

 Conforme surgem novas gerações o tradicional Super Centro Boqueirão é esquecido 

na memória santista, e perde valor para os novos públicos, que não conhecem sua história 

empreendedora e buscam inovações. 

 

Violência Urbana. 

Ao redor da organização existe um favorável número de bares, além da violência 

urbana existir e ser preocupante para a população, também há circulação de pessoas alteradas 

por consumo de bebidas alcoólicas, por isso a segurança do shopping e de clientes devem ser 

preservadas, assim, é necessária a contratação de seguranças.  

 

Oportunidades 

 

Crescimento do turismo em Santos.  

 Santos é uma cidade conhecida como a maior cidade turística da Baixada, por ter 

maior desenvolvimento econômico e social, portanto o Super Centro Boqueirão, deve 

aproveitar o grande número de turistas nas épocas de férias. Portanto é necessário que 

divulgue suas atividades para a população de fora, que se instalam em Santos durante 

períodos em que aumentam a procura por lazer. 

 

Grande circulação de pessoas pela redondeza. 

O Super Centro Boqueirão está cercado por empreendimentos, como: universidades, 

escolas, centros médicos e academias, com isso, o número de pessoas que passam pelo local é 

grande, deve criar ações para que as pessoas as pessoas se sintam atraídas a permanecer no 

local. 
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Parcerias 

O Super Centro Boqueirão é considerado um empreendimento histórico para os 

residentes de Santos, portanto ele deve estar atualizado às tendências de mercado que 

favoreçam seus clientes, para isso o ideal é estabelecer parcerias com órgãos públicos e 

privados. 

 

 Segue Demonstrativo da Análise SWOT: 

 

Tabela 4 - Análise Swot Super Centro Boqueirão 

Ambiente Interno 

 

FORÇAS 

 

 Localização privilegiada; 

 Estabelecimento tradicional; 

 Segmento de lojas diversificadas; 

 Projetos culturais; 

 Primeiro centro comercial da América 

Latina; 

 Fácil acesso à administração. 

 

 

FRAQUEZAS 

 

 Exposição às intempéries; 

 Não há divulgação ampla nas redes 

sociais; 

 Segurança; 

 Não é visto pelos turistas. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Crescimento do turismo em Santos; 

 Aproveitas a circulação de crianças pela 

redondeza; 

 Programas culturais; 

 Parcerias; 

 Contratar seguranças. 

 

 

AMEAÇAS 

 Centros comerciais maiores e com 

melhor localização; 

 Crise econômica e financeira; 

 Lojas virtuais; 

 Falta de reconhecimento das novas 

gerações; 

 Violência urbana. 

 

Ambiente Externo 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 
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5.4 Considerações  

 

A agência INFO – Comunicação Integrada realizou uma análise de cenários ao 

abordar a área de atuação da organização-ciente, e identificou a necessidade de aplicar um 

benchmarking competitivo, para verificar situações positivas e negativas das práticas 

organizacionais, e individuais de cada concorrente que afetem o mercado de forma 

desfavorável o Super Centro Boqueirão. Após esse estudo identificamos que o shopping deve 

atualizar seus processos e utilizar casos de sucesso como inspiração para futuros planos. 

 Para aprofundar o estudo do Super Centro Boqueirão e obter maiores informações, a 

agência experimental de Relações Públicas, elaborou uma análise SWOT e sua conclusão 

gerou uma nova perspectiva do Super Centro Boqueirão, ao explorar fatores que antes não 

estavam expostos. Estudamos os cenários interno e externo com os quais se relaciona e 

apontamos as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que pairam sobre o citado. Assim, 

desenvolvemos estratégias que podem destacar nosso cliente, além de usufruir das 

oportunidades e diminuem os riscos de fraquezas.  
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6. PESQUISA EM 

RELAÇÕES PÚBLICAS 
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6. PESQUISA EM RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos as pesquisas de campo realizadas pela INFO – 

Comunicação Integrada, com o objetivo de complementar e validar os dados até aqui 

coletados pelos instrumentos constantes nos tópicos que a este antecede. Acrescente-se a isso 

a importância dada à pesquisa em relações públicas, a partir dos argumentos regidos por 

Kunsch (2003, p.277): 

 

Defendemos a importância fundamental do uso da pesquisa e de auditorias em 

relações públicas a fim de possibilitar um caráter científico para a prática de suas 

atividades. Nosso trabalho é de muita responsabilidade, pois lida com organizações 

complexas, pessoas, grupos, públicos e opinião pública. Envolve comportamento 

comportamentos atitudes, reputação, imagem, identidade corporativa, administração 

de percepções, negociações etc. Somente com uma atitude científica o profissional 

poderá construir diagnósticos e fazer prognósticos.  

 

Com a finalidade de encontrar respostas para a causa dos problemas apresentados e 

melhorar a comunicação em seus ambientes interno e externo, passamos a apresentar dois 

projetos de pesquisa com dois de seus públicos preferenciais. O primeiro destinado aos 

lojistas - sócios proprietários e locatários e o segundo, aos frequentadores composto por 

clientes e consumidores do Super Centro Boqueirão.  

 

6.1 Projeto de Pesquisa I – Lojistas – Sócios Proprietários e Locatários 

 

6.1.1 Tema 

 

Compreender como é a comunicação que o Super Centro Boqueirão exerce com os 

lojistas e como ela é vista através desse público essencial constitutivo. 
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6.1.2 Contextualização do Problema 

 

O Super Centro Boqueirão é o primeiro shopping da América Latina, fato esse que fez 

com que os seus lojistas se aproximassem e assim, mantêm entre si, uma relação de amizade, 

além de alguns terem empreendimentos com seus familiares e, com o passar dos anos, foram 

comprando ou locando mais espaços dentro do mesmo, para abrir e expandir novos segmentos 

de vendas.  

Após conversas com o corpo administrativo, o síndico e o subsíndico, percebemos a 

necessidade de analisar a comunicação do Super Centro Boqueirão com seus lojistas, para 

identificar se as relações de amizade interferem no seu processo comunicacional de forma 

positiva ou negativa. 

.  

6.1.3 Questão Problema 

 

Qual é a visão dos lojistas sobre o seu relacionamento com o Super Centro Boqueirão? 

 

6.1.4 Objetivos  

 

Geral  

Compreender a comunicação do Super Centro Boqueirão em relação aos lojistas, além 

dos fatores que influenciam esse relacionamento. 

 

Específicos  

 Descobrir os fatores que influenciam de forma negativa e positiva as opiniões dos 

lojistas nos negócios do Super Centro Boqueirão; 

 Entender como os meios de comunicação utilizados pelo Super Centro e 

Boqueirão são vistos pelos lojistas; 

 Classificar o nível de satisfação dos lojistas e proprietários com o processo 

organizacionais do Super Centro e Boqueirão. 
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6.1.5 Hipóteses  

 

Favoráveis 

 O Super Centro Boqueirão usa seus meios de comunicação de forma certeira e 

gera benefícios aos lojistas; 

 Existem poucas opiniões negativas a respeito da organização; 

 A administração leva em consideração todas as reclamações feitas e realiza 

soluções em curto prazo para todos os problemas. 

 

 

Desfavoráveis:   

 O Super Centro Boqueirão não tem como prioridade as opiniões dos lojistas; 

 O Super Centro Boqueirão não alcança as expectativas dos lojistas ao realizar 

eventos em datas comemorativas; 

 Não há comunicação de lojistas com a administração do Super Centro Boqueirão. 

 

6.1.6 Justificativa 

 

Ter um bom relacionamento é essencial dentro de um sistema organizacional, no caso 

do Super Centro Boqueirão, estudar a comunicação da administração com os lojistas é 

fundamental para o sucesso de ambos, pois as qualidades de suas atividades estão ligadas. 

Visto essa dependência entre os lojistas e a administração, a agência experimental 

INFO – Comunicação Integrada analisou o comportamento dos lojistas, o real cenário da 

comunicação do Super Centro Boqueirão e suas influências. Essa pesquisa contribui para que 

o empreendimento possa se auto conhecer e mostrar como é aceito pelos lojistas.  

  

6.1.7 Público Alvo  

 

O público alvo são os lojistas e/ou proprietários do Super Centro Boqueirão. 

 

 Universo 

 O universo dessa pesquisa é composto pelos lojistas e/ou proprietários do Super 

Centro Boqueirão. 



 

97 
 

 

Amostra  

O planejamento da amostra foi elaborado pela disponibilidade e abertura dos lojistas 

em relação ao nosso estudo. Conseguimos um total de 41 respostas.  

 O cálculo amostral foi definido a partir de uma confiabilidade de 90%.  

  

       √   
  

  
  √

      

   
     

             

Redutor por homogeneidade 35% →5,5% 

Variáveis  

 Tempo em que a loja está estabelecida no Super Centro Boqueirão. 

 Se a quem observamos for um lojista ou proprietário. 

 

6.1.8 Metodologia  

 

Para o cliente Super Centro Boqueirão a INFO – Comunicação Integrada utiliza o 

método de pesquisa qualitativa com caráter exploratório, pois tem como base uma pequena 

amostra não-representativa, para que haja a possibilidade de traduzir e mensurar a realidade 

sobre o relacionamento do Super Centro Boqueirão.  

Os resultados obtidos com a pesquisa serão analisados para a interpretação da agência 

experimental, a partir das respostas comuns da amostra escolhida, dessa maneira é possível 

identificar as opiniões dos lojistas sobre o seu relacionamento com o Super Centro Boqueirão, 

como a administração reconhece a importância dos lojistas para o seu funcionamento, qual é a 

influência da infraestrutura para os lojistas e a maneira como a comunicação externa é 

avaliada.  

 

6.1.9 Instrumento  

 

 A agência usará como instrumento um roteiro estruturado que servirá de base para o 

preenchimento da pesquisa.. Para o início da coleta de dados, os formulários foram aplicados 

aos lojistas - sócios proprietários e locatários de todos os estabelecimentos do Super Centro 

Boqueirão. 
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Somos alunas do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos e solicitamos sua atenção 

especial para responder a seguinte pesquisa que será realizada com todos os empreendimentos que estão 

estabelecidos no Super Centro Boqueirão. Essa pesquisa está sendo feita para o TCC – Trabalho de Conclusão 

de Curso e nosso objetivo é que com a análise das respostas, possamos trazer soluções para o Super Centro e 

Boqueirão. Agradecemos a sua atenção. 

Loja:____________________________________ 

1- A loja estabelecida no Super Centro 

Boqueirão é um empreendimento do 

proprietário do espaço ou de um locatário? 

_________________________________________ 

 

2- A loja está estabelecida há quanto tempo no 

Super Centro Boqueirão? 

De 1 a 4 ano (...) 

 

De 5 a 8 anos (...) 

 

De 9 a 12 anos (...) 

 

De 13 a 15 anos (...) 

 

De 16 a 19 anos (...) 

 

Acima de 20 anos (...) 

 

3- Como você classifica a administração do 

shopping? 

Excelente (...) 

Muito Boa (...) 

Satisfatória (...) 

Regular (...) 

Péssima (...) 

4- Como você avalia a infraestrutura do Super 

Centro Boqueirão? 

Excelente (...) 

Muito Boa (...) 

Satisfatória (...) 

Regular (...) 

Péssima (...) 

 

5- Quais os instrumentos de comunicação usados 

pelos lojistas para se relacionar a administração 

do Super Centro Boqueirão?  

_________________________________________ 

 

6- As solicitações feitas pelos lojistas são 

atendidas com que frequência pela 

administração ou pelos eleitos pelo conselho?  

Todas as solicitações são atendidas (...) 

Na maioria das vezes as solicitações são atendidas 

(...) 

Esporadicamente as solicitações são atendidas (...) 

As solicitações nunca são atendidas (...) 

Não há abertura para solicitações (...) 

 

7- Como você avalia a segurança que o Super 

Centro Boqueirão oferece aos lojistas? 

Excelente (...) 

 

Muito Boa (...) 

 

Satisfatória (...) 

 

Regular (...) 

 

Péssima (...) 
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8- Como você classifica as campanhas que o 

Super Centro Boqueirão faz em datas 

comemorativas? 

Excelente (...) 

Muito Boa (...) 

Satisfatória (...) 

Regular (...) 

Péssima (...) 

 

9- Qual a sua avaliação referente ao uso das 

redes sociais pelo Super Centro Boqueirão? 

Excelente (...) 

Muito Boa (...) 

Satisfatória (...) 

Regular (...) 

Péssima (...) 

 

10- Como você classifica a qualidade dos eventos 

feitos pelo Super Centro Boqueirão? 

Excelente (...) 

Muito Boa (...) 

Satisfatória (...) 

Regular (...) 

Péssima (...)

 

 

 

 

6.1.10 Área de execução  

 

A área de execução é o Super Centro Boqueirão e as pesquisas são direcionadas aos 

seus lojistas. 

 

6.1.11 Cronograma  

 

O cronograma da pesquisa foi definido pela INFO – Comunicação Integrada, para que 

todas as etapas pudessem ter o tempo necessário para a sua realização.  
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Atividades 

 

1º 

Semana 

Set. 2016 

2° 

Semana 

Set. 2016 

3º 

Semana 

Set. 2016 

4º 

Semana 

Set. 2016 

Elaboração do 

roteiro de entrevista 
 

 
   

Aplicação das 

entrevistas  
    

Análise das 

entrevistas e 

levantamento dos 

resultados  

    

 

 

6.1.12 Análise dos Resultados da Pesquisa I  

 

A agência INFO – Comunicação Integrada realizou uma pesquisa qualitativa 

respondida por um questionário com dez questões fechadas, pelos lojistas do Super Centro 

Boqueirão, para compreender os relacionamentos da administração com os lojistas e/ ou 

proprietários; o clima organizacional do ambiente interno e o posicionamento desses públicos 

frente aos processos comunicacionais. 

 As pesquisas foram distribuídas para os lojistas do Super Centro Boqueirão, durante o 

período de funcionamento do local (segunda à sábado das 10h às 20h) e respondidas durante o 

tempo solicitado, conforme a sua disponibilidade. No processo de abordagem aos lojistas para 

as respostas da pesquisa, ficou nítida a resistência da maioria em expor a sua opinião sobre a 

administração do Super Centro Boqueirão. 

A seguir, a INFO – Comunicação apresenta os resultados obtidos em cada questão, 

representados em gráficos, para uma melhor compreensão da análise. 
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A loja está estabelecida há quanto tempo? 

Gráfico 2 -  Representação da Questão 1 – Pesquisa I 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

Na primeira questão observamos que 71% das pessoas respondentes são locatárias 

enquanto 29% são proprietários.  

 

Gráfico 3 – Representação da Questão 2 – Pesquisa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

29% 

71% 

A loja é um empreendimento do proprietário do 

espaço ou de um locatário? 

Proprietário Locatário
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10% 

27% 

37% 

24% 

2% 

Como você classifica a administração? 

Excelente Muito Boa Satisfatória Regular Péssima

Em primeiro lugar, 29,3% dos respondentes mostram que as lojas estão em sua 

maioria estabelecidas há menos de 5 anos e, em segundo lugar, 26,8% aparecem aquelas 

estabelecidas há mais de 20 anos. 

 

 Gráfico 4 – Representação da Questão 3 – Pesquisa I 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

 

A administração foi classificada de maneira satisfatória. Aproximadamente 37% das 

pessoas a consideram assim, 27% a consideram muito boa e 25% a consideram regular.  
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1% 

33% 

37% 

19% 

10% 

Como você avalia a infraestrutura? 

Excelente Muito boa Satisfatória Regular Péssima

 

Gráfico 5 – Representação da Questão 4 – Pesquisa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada  

 

A quarta questão dividiu opiniões novamente sobre a infraestrutura. Cerca de 37% das 

pessoas a consideram satisfatória, enquanto que 33% a consideram muito boa.  
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Gráfico 6 - Representação da Questão 5 – Pesquisa I 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

A próxima questão era dissertativa e perguntava sobre os instrumentos de 

comunicação utilizados para se relacionar com a administração. Algumas pessoas citaram 

mais de um instrumento, mas a maioria delas (75,6%) citou que a maneira mais comum era ir 

até a sala da administração e tratar pessoalmente sobre o assunto. Informativos (26,8%), 

telefone (22%), Facebook (9.8%) e e-mail (4,9%) também foram citados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9,8 

22 

75,6 

26,8 

4,9 
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Facebook
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Pessoalmente

Informativos

E-mail

Quais os instrumentos de comunicação usados 

pelos lojistas para se relacionar a administração? 
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Gráfico 7 – Representação da Questão 6 – Pesquisa I 

 

Fonte: INFO- Comunicação Integrada 

 

 A questão 6 avaliou a maneira que a administração e os eleitos pelo Conselho de 

Administração atendem as solicitações feitas pelos lojistas. A opção ‘’na maioria das vezes as 

solicitações são atendidas’’ foi a mais cotada (47,5%). Em seguida, a opção ‘’todas as 

solicitações são atendidas’’ com 27,5% e a opção ‘’esporadicamente as solicitações são 

atendidas, com 25%. As opções ‘’as solicitações nunca são atendidas’’ e ‘’não há abertura 

para solicitações’’ não foram selecionadas nenhuma vez.   
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7% 

18% 

45% 

25% 

5% 

Como você avalia a segurança oferecida aos 

lojistas? 

Excelente Muito boa Satisfatória Regular Péssima

12% 

27% 

43% 

15% 
3% 

Como você classifica as campanhas feita em datas 

comemorativas? 

Excelente Muito boa Satisfatória Regular Péssima

 

Gráfico 8 – Representação da Questão 7 Pesquisa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

  

A questão 7 aborda a segurança do Super Centro Boqueirão. 45% das pessoas a 

consideram satisfatória; 25% regular e 18% muito boa. 

 

Gráfico 9 – Representação da Questão 8 Pesquisa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 



 

105 
 

8% 

25% 

44% 

18% 

5% 

Qual a sua avaliação referente ao uso das redes 

sociais? 

Excelente Muito boa Satisfatória Regular Péssima

 

A questão 8 considerou consideram as campanhas satisfatórias (43%). O restante se 

dividiu entre as opções muito boa (27%), regular (15%), excelente (12%) e péssima (3%). 

 

Gráfico 10 - Representação da Questão 9 – Pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

  

A maioria dos entrevistados (44%) consideram as redes sociais satisfatórias. O restante 

se dividiu entre as opções muito boa (25%), regular (18%), excelente (8%) e péssima (5%). 
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12% 

25% 

42% 

18% 

3% 

Como você classifica a qualidade dos eventos 

feitos? 

Excelente Muito boa Satisfatória Regular Péssima

 

Gráfico 11 – Representação da Questão 10 – Pesquisa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO- Comunicação Integrada 

 

A última questão classificou os eventos em sua maioria satisfatórios (42%), muito 

bons (25%) e regulares (18%). 

 

6.1.13 Considerações – Pesquisa I 

 

Com a análise das respostas obtidas pela pesquisa a agência identificou que os lojistas 

do Super Centro Boqueirão, fizeram pontuações relevantes, sobre o seu relacionamento com a 

administração e a comunicação do Super Centro Boqueirão. A principal reclamação foi sobre 

o relacionamento que o Super Centro Boqueirão exerce com os lojistas, por favorecer lojas 

que atuam no local há mais tempo e esquecem-se de fornecer atenção aos lojistas mais novos, 

além disso, destacam as lojas mais antigas como as principais e que tem maior poder na sua 

opinião perante a administração. Esse favoritismo por parte do estabelecimento perante certos 

empreendimentos gera o sentimento de menosprezo para quem recebe menos atenção, e por 

isso não sentem liberdade para expor sua opinião sobre o local, que apesar de ser um 

empreendimento pequeno, não recebem a devida atenção igualitária aos locatórios.  
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 Outro ponto destacado pela pesquisa resulta na insatisfação dos lojistas pela falha 

comunicação do Super Centro Boqueirão, pois além de não divulgar as ações de 

comunicação, eventos, também não há interação nas redes sociais com os públicos e isso gera 

menos frequência ao shoppping, o que prejudica o funcionamento das lojas. Os lojistas 

também apontaram que os eventos não são favorecíeis a todos, e sim aos que tem 

empreendimentos no local há mais tempo.  

A agência INFO – Comunicação Integrada identificou falhas na comunicação entre a 

administração, os lojistas – sócios proprietários e locatários e os vendedores do Super Centro 

Boqueirão, pois não há ações que visem a integração entre os públicos, o que gera barreiras 

nos relacionamentos, que podem ser sanados com o pool de ações propostas no Capítulo 8. 

 

 

6.2 Projeto de Pesquisa II - Clientes e Frequentadores  

 

6.2.1 Tema 

 

Identificar o perfil socioeconômico dos clientes e frequentadores do Super Centro 

Boqueirão, para compreender seus critérios de escolha e as variáveis que influenciam esse 

processo.  

 

6.2.2 Contextualização do Problema 

 

A agência INFO - Comunicação Integrada identificou a necessidade de conhecer o 

perfil dos consumidores e clientes que frequentam o Super Centro Boqueirão, apesar da 

tradição e a reputação que viabilizam a sua permanência no mercado até os dias atuais. Desta 

forma, ao mesmo tempo em que se pretende explanar sobre as variáveis que influenciam os 

clientes e consumidores, busca-se a ciência da organização-cliente sobre o seu público 

frequentador.  

 

 

 

 



 

108 
 

  6.2.3 Questão Problema 

 

 Quais são os principais fatores que influenciam a frequência dos cliente e 

frequentadores no Super Centro Boqueirão? 

 

6.2.4 Objetivos 

 

Geral 

Delinear o perfil de clientes/consumidores do Super Centro Boqueirão e identificar os 

motivos da escolha do local para sua visita e possível consumo. 

 

Específicos 

 Identificar se a comunicação do Super Centro Boqueirão é eficaz para os clientes e 

frequentadores além dos fatores que influenciam esse relacionamento; 

 Entender como é o relacionamento dos clientes e frequentadores com o Super 

Centro Boqueirão.; 

 Apontar quem são os principais clientes e frequentadores do Super Centro 

Boqueirão. 

 

6.2.5  Hipóteses  

 

Favoráveis 

 O Super Centro Boqueirão fideliza seus clientes e frequentadores por manter um 

bom relacionamento com eles; 

 A maioria dos clientes e frequentadores tem conhecimento das campanhas 

realizadas pelo Super Centro Boqueirão; 

 Os clientes e frequentadores do Super Centro Boqueirão tem alta frequência ao 

empreendimento. 

 

Desfavoráveis 

  O Super Centro Boqueirão só é procurado por seus clientes e frequentadores em 

última opção de compra e diversão; 

 O Super Centro Boqueirão não fideliza clientes e frequentadores; 
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 Os clientes e frequentadores não tem conhecimento dos eventos que o Super 

Centro Boqueirão realiza. 

 

 

6.2.6 Justificativa  

 

A pesquisa realizada com os clientes/consumidores visa entender o perfil 

socioeconômico do Super Centro Boqueirão, para analisar os fatores que influenciam sua 

frequência ao estabelecimento. Elaborada pela agência INFO - Comunicação Integrada. A 

pesquisa tem como objetivo compreender o comportamento dos clientes/consumidores, para 

traçar estratégias que alcancem esse público.  

 

  6.2.7 Público Alvo  

 

O público alvo são os clientes e consumidores do Super Centro Boqueirão. 

 

Universo 

O universo dessa pesquisa é constituído pelos clientes e consumidores do Super 

Centro Boqueirão. 

 

Amostra  

O planejamento da amostra foi elaborado pela agência, para realizar a pesquisa com 

um total de 200 pessoas entrevistadas. 

 

O cálculo amostral foi definido a partir de uma confiabilidade de 90%. 

       √   
  

   
      

 

Variáveis  

 Idade; 

 Finalidade na procura do Super Centro Boqueirão; 

 Faixa etária; 

 Faixa de renda. 
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6.2.8 Metodologia  

 

Com intuito de compreender o perfil das pessoas que frequentam Super Centro 

Boqueirão e as variáveis que influenciam no processo de escolha, a agência experimental 

elaborou uma pesquisa exploratória que contém dez perguntas quantitativas, direcionadas aos 

clientes e frequentadores. 

Além das questões apontadas, a agência INFO – Comunicação Integrada visa 

compreender como o Super Centro Boqueirão se comunica com seus clientes e 

frequentadores, a partir das respostas obtidas e com isso, criar ações para estreitar esse 

relacionamento.  

 

6.2.9 Instrumento 

 

A agência usará como instrumento um roteiro estruturado que servirá de base para o 

preenchimento da pesquisa, com objetivo de aplicar uma pesquisa quantitativa, assim é 

possível avaliar e explorar os tópicos identificados. Para o início da coleta de dados, os 

formulários foram aplicados aos clientes presenciais do shopping e disparada pelo canal de 

comunicação facebook, para entender as variáveis que influenciam a presença do perfil 

cliente.   
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Somos alunas do curso de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos e solicitamos sua atenção 

especial para responder a seguinte pesquisa que será realizada com os clientes e consumidores que frequentam o 

Super Centro Boqueirão. Essa pesquisa está sendo feita para o TCC – Trabalho de Conclusão de Curso e nosso 

objetivo que com a análise das respostas, possamos trazer soluções para o Super Centro e Boqueirão. 

Agradecemos a sua atenção. 

1- Qual gênero você se identifica?  

Feminino (...) 

Masculino (...) 

 

2- Qual a sua faixa etária?  

De 15 a 25 anos (...) 

De 26 a 35 anos (...) 

De 36 a 45 anos (...) 

De 46 a 55 anos (...) 

De 56 a 65 anos (...) 

 

3- Qual a sua renda familiar? 

Menos de 880,00 reais (...) 

De 880,00 a 3.880,00 reais (...) 

De 3.880,00 a 6.880,00 (...) 

De 6.880,00 a 9.880,00 (...) 

De 9.880,00 a 12.880,00 (...) 

Mais de 12.880,00 (...) 

 

4- Qual o seu estado civil? 

Solteiro(a) (...) 

Casado(a) (...) 

Divorciado(a) (...) 

Viúvo(a) (...) 

5- Qual a cidade que você reside?  

Santos (...) 

São Vicente (...) 

Guarujá (...) 

Praia Grande (...) 

Cubatão (...) 

Outro:____________________ 

 

6- Você tem conhecimento dos eventos que o 

Super Centro Boqueirão organiza?  

Não sabia que o Super Centro Boqueirão organiza 

eventos (...) 

Eu tenho conhecimento de alguns eventos (...) 

Eu tenho conhecimento, mas nunca frequentei 

nenhum (...) 

Eu tenho conhecimento e já frequentei alguns (...) 

Eu tenho conhecimento e frequento a maioria deles 

(...) 

 

7- Qual o seu critério de escolha para frequentar 

o Super Centro Boqueirão?  

Proximidade (...) 

Busca por um comércio especifico (...) 

Opções de lazer (...) 
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Entretenimento (...) 

De acordo com a sua necessidade no momento (...) 

Nunca escolho ir ao Super Centro Boqueirão (...) 

8- Com que frequência mensal você frequenta o 

Super Centro Boqueirão?  

Diariamente (...) 

1 vez por semana (...) 

De 2 a 4 vezes por semana (...) 

De 15 em 15 dias (...) 

1 vez por mês (...) 

Não frequento o Super Centro Boqueirão (...) 

 

9- O que você costuma fazer no Super Centro 

Boqueirão?  

Participar dos eventos que eles promovem (...) 

Vou em busca de alimentação (...) 

Vou para fazer compras (...) 

Vou para olhar vitrines (...) 

Na maioria das vezes estou de passagem (...) 

Eu não vou ao Super Centro (...) 

 

10- Você conhece os meios de comunicação que o 

Super Centro Boqueirão utiliza? * 

Propagandas pela televisão (...) 

Redes Sociais (...) 

Site (...) 

Rádio (...) 

Panfletos (...) 

Não conheço (...) 

 

11- Qual é o shopping que mais te agrada na 

Baixada Santista?  

_________________________________________ 

12- Se você já visitou o Super Centro Boqueirão, 

dê uma nota para a sua experiência: * 

0 - Muito Ruim (...) 

1 – Ruim (...) 

2 -Razoável (...) 

3- Bom (...) 

4- Muito Bom (...) 

5- Excelente (...) 

 

13- Qual melhoria você sugere para o Super 

Centro Boqueirão? * 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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6.2.10 Área de execução  

 

A área de execução é o Super Centro Boqueirão e a pesquisa é direcionada aos seus 

clientes e consumidores. 

 

6.2.11 Cronograma  

 

O cronograma da pesquisa foi definido pela agência INFO - Comunicação Integrada 

baseado no período estipulado, para que todas as etapas levem o tempo necessário de sua 

realização.  

 

Atividades 

 

1º 

Semana  

Set. 2016 

2° 

Semana 

Set. 2016 

3º 

Semana 

Set. 2016 

4º 

Semana 

Set. 2016 

Elaboração do roteiro 

de entrevista   
 

 
   

Aplicação das 

entrevistas  
    

Análise das entrevistas 

e levantamento dos 

resultados  

    

 

 

6.2.12 Análise dos Resultados da Pesquisa II 

 

 Com objetivo de compreender o perfil do cliente que frequenta o Super Centro 

Boqueirão, a agência INFO - Comunicação Integrada realizou uma pesquisa quali- 

quantitativa dividida em um questionário com treze questões para os clientes presenciais do 

shopping, e disparada pelo canal de comunicação facebook, para entender as variáveis que 

influenciam a presença do perfil cliente, cujos resultados obtidos são apresentados a seguir: 
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64% 11% 

8% 

9% 
8% 

Qual a sua faixa etária? 

15-25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos 56-65 anos

Masculino  
28% 

Feminino 
72% 

Qual gênero você se identifica?  

Masculino Feminino

 

Gráfico 12 – Representação da Questão 1 – Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

 A primeira questão questionava o gênero dos entrevistados. 72% se identificam com o 

gênero feminino e 28% com o gênero masculino.  

 

Gráfico 13 – Representação da Questão 2 – Pesquisa II 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 
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2% 

26% 

22% 
17% 

11% 

22% 

Qual a sua renda familiar? 

menos de R$880,00 R$880,00 - 3880,00 R$ 3880,00 - 6880,00

R$6880,00 - 9880,00 R$9880,00 - 12880,00 acima de R$12880,00

 A questão 2 aborda a faixa etária dos clientes e frequentadores. A maioria possui entre 

15 e 25 anos (64%), em segundo lugar, com 11% foram identificadas pessoas entre 26 e 35 

anos, em terceiro com 9% dos entrevistados entre 46 e 55 anos. E após, com 8% cada as 

pessoas entre 36 e 45 anos e 56 e 65 anos. 

 

Gráfico 14 – Representação da Questão 3 – Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

 A questão 3 nos permitiu identificar a renda familiar dos entrevistados. 26% deles se 

enquadram na opção de R$880,00-3880,00; 22% na opção R$3880,00-6880,00 e acima de 

R$12880,0; 17% na opção R$6880,00-9880,00 e por fim 2% com menos de R$880,00.  
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Gráfico 15– Representação da Questão 4 Pesquisa – Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

 A questão relativa ao estado civil obteve como resposta 77,8% das pessoas solteiras, 

18,2% casadas, 3% divorciados e 1% viúvos.  

 

Gráfico 16 – Representação da Questão 5 Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 
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64% 

20% 

12% 
3% 1% 

Você tem conhecimento dos eventos que o Super 

Centro Boqueirão organiza? 

 

Não sabia que o Super Centro Boqueirão organiza eventos

Eu tenho conhecimento de alguns eventos

Eu tenho conhecimento mas nunca frequentei nenhum

Eu tenho conhecimento e já frequentei alguns

Eu tenho conhecimento e frequento a maioria deles

 A maioria das pessoas reside na cidade de Santos (78,3%). As outras pessoas moram 

em São Vicente (10,1%), Cubatão (3%), Praia Grande (2,5%), Guarujá (2%) e em outras 

cidades como São Paulo e São Bernardo do Campo (4%).  

 

Gráfico 17 – Representação da Questão 6 Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

A questão 6 definiu o conhecimento dos eventos que são organizados pelo Super 

Centro Boqueirão. A maioria das pessoas não sabia que a organização-cliente produz eventos 

(64%). Algumas têm conhecimento dos eventos (20%), outras têm conhecimento, mas nunca 
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frequentaram algum (12%). Apenas 3% já frequentaram alguns eventos e 1% frequentam a 

maioria deles.  

 

Gráfico 18 – Representação da Questão  7 Pesquisa II 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

 A questão 7 abordou o critério de escolha para frequentar a organização. 

Aproximadamente 30% das pessoas escolheu a opção ‘’de acordo com a sua necessidade no 

momento’’, 27% buscam por um comércio específico e 21% nunca escolhem ir ao 

estabelecimento. 
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Super Centro Boqueirão? 

Gráfico 19 – Representação da Questão 8 Pesquisa II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

A frequência mensal dos entrevistados é muito baixa. Quase 40% dos mesmos não 

frequenta o Super Centro Boqueirão e 40% frequenta 1 vez por mês. 10,6% frequentam 1 vez 

por semana e 5% frequentam de 15 em 15 dias.  
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Gráfico 20 – Representação da Questão  9 Pesquisa II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

 Na questão 9, os clientes e frequentadores poderiam responder o que eles costumam 

fazer no Super Centro Boqueirão. Cerca de 29% das pessoas afirmaram que vão para fazer 

compras. Aproximadamente 25% estão de passagem, 20% não vão ao Super Centro. 13% vão 

a busca de alimentação, 8% vão para olhar as vitrines e apenas 0,5% vão participar dos 

eventos que eles promovem.  
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Gráfico 21 – Representação da Questão 10 Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 

 

A questão 10 foi primordial para responder uma das hipóteses desfavoráveis do 

projeto de pesquisa 2, a qual afirmava que os meios de comunicação que o Super Centro 

utiliza são desconhecidos. Cerca de 78% dos entrevistados comprovaram essa hipótese.  

 

Gráfico 22 – Representação da Questão 11 Pesquisa II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada 
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2 

3 

15,2 

51 

19,7 

9,1 

0 10 20 30 40 50 60

Se você já visitou o Super Centro Boqueirão, dê 

uma nota para a sua experiência: 

5- Excelente 4- Muito Bom 3- Bom 2 -Razoável 1 - Ruim 0 - Muito Ruim

 O shopping que mais agrada na baixada santista é sem dúvidas o Praiamar. Cerca de 

59,6% dos entrevistados acredita que ele é a melhor opção. Em seguida o Parque Balneário 

possui 14,7% e o Miramar 9%. O Super Centro Boqueirão e o Litoral Plaza empataram com 

5% dos votos. Uma curiosidade foi que 3,1% das pessoas não escolheu nenhum shopping para 

se representar.  

 

Gráfico 23 – Representação da Questão 12 -  II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INFO – Comunicação Integrada. 

 

A questão 12 colocou a experiência da visita dos clientes e frequentadores em uma 

escala que vai de 5 a 0 de maneira decrescente (5- Excelente, 4- Muito bom, 3- Bom, 2- 

Razoável, 1- Ruim e 0 Muito ruim). Cerca de metade dos entrevistados classificou como bom, 

20% classificaram como muito bom e 15% como razoável. 

 

 A questão 13 era aberta e perguntava sobre as melhorias sugeridas para o Super Centro 

Boqueirão. Por serem 198 respostas, citaremos as cinco que mais aparecem e se destacam: 

 

 Mapeamento 



                                                       
 

123 

 Divulgação 

 Modernização 

 Alimentação saudável 

 

6.2.13 Considerações – Pesquisa II 

 

Os resultados da pesquisa apontam que o maior público de clientes do Super Centro 

Boqueirão é o feminino, com 72,2% de presença em relação aos homens que ficam com 

27,8% do resultado. Dessa divisão 77,8% são solteiros e 18,2% são casados, com a faixa 

etária predominante do shopping direcionada de 15 a 25 anos, ocupando 64,1% do espaço e a 

menor faixa etária está entre 56 e 65 anos, a segunda faixa etária está de 36 a 45 anos onde 

estão em 11,1% referentes ao público total são os maiores frequentadores do Super Centro 

Boqueirão, que em sua maioria com 78,3% são residentes de Santos. 

Portanto, a frequência do Super Centro ocorre na maioria por mulheres residentes de 

Santos, que buscam um serviço especifico no local, de acordo com a sua necessidade no 

momento, como aponta na pesquisa que 30,3% escolhem o shopping de acordo com sua 

necessidade e 27,3% procura um serviço ou loja especifica, na frequência de uma vez por mês 

até uma por semana. 

 Dos entrevistados o objetivo de frequentar o shopping tem como foco principal as 

compras, prova disso é que 28,8% dos entrevistados buscam por um comércio do local, e 

24,7% estão de passagem pelos empreendimentos ao redor do Super Centro Boqueirão e vão 

para o local, com um número de 10,6% que são clientes uma vez por semana, o que gera um 

fluxo de movimentação favorável de 39,9% uma vez por mês. Para entender o perfil 

socioeconômico dos frequentadores do Super Centro Boqueirão foram obtidas as seguintes 

respostas: 26,3% estipulam sua renda familiar de R$ 880,00 a R$ 3.880,00 e a segunda renda 

em destaque foi resultada em empate com 22,2% para pessoas com renda familiar maior de 

R$12.000,00 e 22,2% para os entrevistados com renda de R$3.880,00 a R$6.880,00. 

 Além de entender o perfil consumidor do Super Centro Boqueirão analisamos também 

a comunicação entre e seus clientes, o que resultou em resultados desfavoráveis, pois 63,6% 

dos entrevistados dizem não ter conhecimento sobre os eventos produzidos, já 19,9% dos 

entrevistados sabem que o Super Centro Boqueirão realiza eventos e 12,6% nunca frequentou 
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nenhum evento. Outra vertente ressaltada na pesquisa é o relacionamento da organização com 

os clientes que acontece por intermédio dos veículos de comunicação, e com os resultados 

obtidos fica explicito a ineficiência das redes sociais, porque 78,3% das respostas por não 

conhecer os meios de comunicação que o Super Centro Boqueirão utiliza, já 11,6% 

acompanham as divulgações por redes sociais e 7,6% já obteve notícias por campanhas 

televisivas. 

 Com a análise dos resultados a agência INFO- Comunicação Integrada concluiu que o 

Super Centro Boqueirão, tem um forte potencial histórico e tradicional perante os moradores 

da cidade de Santos, mas precisa atrair uma maior quantidade de clientes e criar campanhas 

que sejam exploradas de forma ampla e atrativas. 

 Com o desenvolvimento deste capítulo, foi possível compreender o relacionamento do 

Super Centro Boqueirão com os lojistas e com os clientes, analisando o contexto de 

funcionalidade e as variáveis que influenciam a imagem do estabelecimento perante os seus 

públicos. 

 A partir das pesquisas elaboradas pela agência INFO- Comunicação Integrada, foi 

concluído que muitas práticas devem ser mudadas e melhoradas no relacionamento e nos 

processos comunicacionais direcionados entre aos clientes e os lojistas. Pois os processos de 

relacionamento, não são executados de forma estratégica e não alcançam os objetivos 

traçados.  

  

6.3 Considerações Gerais 

 

Com os resultados apontados em ambas as pesquisas ficaram claras as exigências de 

uma modificação na comunicação praticada que transforme as ações em resultados positivos 

obtidos a partir de uma comunicação integrada e estratégica, além de estar adequada a história 

de tradição do Super Centro Boqueirão e transmitir seus valores. 
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7. DIAGNÓSTICO 
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7. DIAGNÓSTICO 

 

 

Neste momento, com o intuito de delinear o Plano de Comunicação em Relações 

Públicas, acompanhado de suas respectivas campanhas e ações destinadas ao resgate e 

fortalecimento da imagem institucional da organização-cliente, o Super Centro Boqueirão, a 

INFO - Comunicação Integrada passa a apresentar um diagnóstico destacando-se os positivos, 

para fazê-los permanentes, e suas fragilidades onde houver, para saná-las, dando-se assim, 

introdução para a elaboração dessa proposta. 

 

O diagnóstico facilita justamente a análise e o tratamento adequado. Não adianta ter 

uma bateira de dados, se não lhes forem dadas a interpretação e a apreciação devidas. 

É a transformação dos dados em informações utilizáveis, analisados a partir de 

referências estabelecidas como verdadeiras e consistentes (KUNSCH (2003, p. 

334). 

  

Para conseguir um bom resultado neste diagnóstico, utilizamos todas as informações 

adquiridas até a presente situação. A realização do briefing e levantamento da história, a 

estrutura organizacional, administrativa, hierárquica, física e de comunicação, bem como os 

recursos humanos, a cultura e o clima organizacional e a identidade corporativa visual, todos 

estes tópicos encontram-se presentes e ajudaram a delinear o perfil da organização cliente.  

O levantamento e mapeamento dos públicos prioritários e o do sistema de 

comunicação, a análise estratégica composta de um benchmarking comparativo e a análise 

SWOT, bem como a aplicação de duas pesquisas, uma de caráter -qualitativo, junto aos 

lojistas- sócios proprietários e locatários; e a segunda, de caráter quantitativo, aplicada junto 

aos clientes e frequentadores, contribuíram para a estrutura do trabalho e a partir dos dados 

obtidos neste levantamento, juntamente a este diagnóstico, serviram como o apoio necessário 

na construção  da comunicação estratégica e o reposicionamento da organização-cliente 

perante seus públicos prioritários. 

De acordo com o preconizado por Kunsch (2009), adotamos a visão estratégica das 

Relações Públicas, ao identificar o composto da comunicação organizacional presente no 

Super Center Boqueirão. A partir da proposta pela autora, tratamos então, para a fase de se 

identificar as áreas e ações que se enquadram como sendo a comunicação interna e 
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 Ambiente familiar,  
pequeno e 
tradicional que 
disponibiliza 
liberdade para todos 
os funcionários.  

  

É bastante falha pois 
existem ruidos de 
comunicação e 
barreiras que 
impossibilitam sua 
modernização. 

Reflete uma imagem 
tradicional e de 
reputação, devido a sua 
estrutura diferenciada, 
e quantidade de 
serviços oferecidos. É 
um ambiente calmo e 
familiar.  

É necessário investir 
em ações institucionais 
para consolidar o Super 
Centro Boqueirão, e 
novamente vir a ser 
uma ótima opção de 
compra e lazer. 

 É um local bastante 
acessível e possui uma 
imagem positiva e uma 
estrutura diferenciada 
que poderia ser melhor 
explorada.  

Não se destaca perante 
seus concorrentes 
diretos. Seus eventos 
são pouco visados e 
sua participação em 
ações promocionais 
igualmente.  

administrativa; a comunicação institucional e a comunicação mercadológica, até então em 

andamento. 

A seguir, criamos uma matriz de pontos positivos e pontos a desenvolver, que serão 

levados em conta para construir a análise geral da organização e posteriormente as Propostas 

de Relações Públicas. 

7.1 Matriz de Pontos Positivos e a Pontos a Desenvolver 

 

Tabela 4: Matriz de Pontos Positivos e Pontos a Desenvolver 
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7.2 Análise Geral da Organização  

 

O Super Centro Boqueirão é um shopping diferenciado e tradicional. Seu ambiente 

organizacional é informal e apesar da tradição, ele é inconsonante às novas facilidades 

adquiridas, principalmente após os anos 90, tornando-se desatualizado. A falta de sinalização 

também foi diagnosticada, sendo assim um ambiente confuso e suscetível a criar 

desorientação espacial naqueles que por ele transitam. Apesar da grande liberdade 

disponibilizada para os seus funcionários, existem ruídos de comunicação que dificultam o 

relacionamento entre eles.  

  O uso e incentivo tecnológico são inexistentes, o que acaba impossibilitando a 

modernização dos meios e veículos. Percebemos também que em algumas localidades do 

shopping, o fluxo de clientes e frequentadores se torna maior. Isso faz com que os lojistas- 

sócios proprietários e locatários e vendedores das áreas menos populares sejam prejudicados, 

pois além do fluxo desfavorável nessas lojas, o corpo administrativo de forma direta ou 

indiretamente favorece as que estão localizadas em destaque, pois organizam eventos sempre 

nessas regiões, excluindo os demais. Em relação a esses eventos, apesar de ocorrerem sempre 

em todas as datas comemorativas, a divulgação é falha e os clientes deixam de frequentar e 

notar, refletindo na sua imagem organizacional.  

A maneira utilizada pelos lojistas e vendedores para se relacionar com a administração 

é presencial, o que muitas vezes se torna ineficaz, apesar do livre acesso para se reportar à 

administração, a interação entre os funcionários e a mesma se torna falha. A comunicação 

interna e administrativa quando bem estruturada eleva o ambiente organizacional, o que 

reflete no ambiente externo, e resulta num melhor atendimento aos frequentadores do centro 

comercial, melhora sua imagem, equipara com a concorrência e resgata a memória 

institucional que já está esquecida.  

Se tratando da comunicação institucional percebemos a falha relacionada a assessoria 

de imprensa e reformulação da sua rede social e divulgação de seus serviços. É baixa a 

percepção da importância desses itens para a melhoria da organização e deve ocorrer um 

grande investimento que traga essa percepção por parte da administração para os seus 

funcionários.  
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Uma das maiores falhas percebida na pesquisa com os clientes foi em relação à 

alimentação. Portanto uma ação que busca agradar é a implantação de biketrucks alimentícios 

nas praças desocupadas, para trazer melhores opções alimentícias e a interação com as lojas 

que se sentem abandonadas por não possuírem uma localização privilegiada.  

Por fim, a comunicação mercadológica necessita de um maior diálogo promocional 

com os seus clientes, bem como a melhora dos conteúdos das oficinas e ações inclusivas que 

englobem idosos, crianças e de forma ampla, todos os segmentos da sociedade em que está 

inserida.  

 

7.3 Considerações 

 

 Em suma, este diagnóstico busca aperfeiçoar todas as frentes comunicacionais do 

Super Centro Boqueirão, ao explorar as técnicas presentes na gestão estratégica da 

comunicação integrada. Ao final, concluímos que o espaço corre risco de cair no 

esquecimento pela nova geração que está em busca constante de inovações, e também existe 

carência na comunicação com os demais públicos estratégico e a não-presença em novos 

meios de comunicação. Soma-se a isso, ausência de engajamento em tendências relativas ao 

meio ambiente e à sustentabilidade. 

Portanto, é essencial que se estruture um planejamento estratégico organizacional em 

Relações Públicas para a implantação da comunicação integrada, com estratégias voltadas 

para, além de seus negócios, ou seja, para imagem institucional e resgate da reputação do 

estabelecimento, em proveito das oportunidades destacadas.  
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8. PLANO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

 

8.1 Apresentação  

 

Ao longo do projeto, relacionamos e diagnosticamos a relação entre o Super Centro 

Boqueirão e os seus públicos. Descobrimos os pontos fortes e os que precisavam ser 

aprimorados, e com esse estudo criamos um Plano de Relações Públicas. A agência INFO - 

Comunicação Integrada dividiu em três áreas que compõem da comunicação integrada 

(KUNSCH, 2003) para aplicar as campanhas e as suas respectivas ações. 

A primeira, a Comunicação Interna e Administrativa, ganhou o nome de Campanha 

Super. Ela valoriza os funcionários e personagens que movem a organização através do seu 

trabalho diário. A segunda, a Comunicação Institucional, nomeou-se Campanha Centro. Por 

acreditarmos que essa centraliza e situa-se justamente entre a relação do lojista – sócio 

proprietário e locatário com seus clientes e frequentadores. Por fim, nomeamos a terceira 

campanha que se refere a comunicação mercadológica como Campanha Boqueirão, pois a 

organização situa-se nesse bairro e é muito conhecida por sua localização perante a sociedade. 

A autora Myrian Veras Baptista defende que (apud Kunsch, 2003, p. 367): 

O plano delineia as decisões de caráter geral do sistema, suas grandes linhas 

políticas, suas estratégias, suas diretrizes e precisa responsabilidades. Deve ser 

formulado de forma clara e simples, a fim de nortear os demais níveis da proposta. É 

tomado como um marco de referência para os estudos setoriais e/ou regionais, com 

vistas à elaboração de programas e projetos específicos, dentro de uma perspectiva 

de coerência interna da organização e externa em relação ao contexto no qual ele se 

insere. 

 Deste modo, por meio de campanhas elaboradas para atender à cada uma das áreas da 

comunicação integrada, foram desenvolvidas campanhas que em sua apresentação já delineia 

estratégia e objetivos gerais e específicos, públicos-alvo e justificativa, para atender às 

diversas demandas encontradas nos capítulos que a este antecede. Estas Campanhas por sua 

vez, desencadearam ações específicas que são apresentadas individualmente e cada uma delas 
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constam, seus objetivos, públicos estratégicos, descrição, recursos necessários e avaliações. 

  

8.1.2 Quadro resumo do Plano de Relações Públicas 

 

 

 

8.2  Campanha 1 "Super" - Comunicação Interna e Administrativa 

 

Apresentação  

Essa campanha visa a melhoria da comunicação interna e administrativa quer possui 

alguns problemas identificados através da pesquisa com os lojistas – sócios proprietários e 

lojistas – locatários. O relacionamento entre eles se torna distante, pois o shopping possui uma 

• Reunião semestral 

• Caixa de sugestões  

• Foursquare 

• Palestras Mídias Sociais 

Campanha SUPER -  Comunicação Interna e 
Administrativa 

• Reformulação do site 

• Inclusão de redes sociais 

• Assessoria de imprensa 

• Livro de Memória Institucional 

• Painel Institucional 

• Desenvolver aplicativo 

• Sinalização virtual e física 

• Projeto Arquitetônico -Jardins 

Campanha CENTRO - Comunicação 
Institucional 

 

• Desfile de Modas 

• Alimentícia- Biketruck 

• Bem estar: promover grupos da terceira idade 

• Calendário Promocional 

Campanha BOQUEIRÃO - Comunicação 
Mercadológica 
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extensão significativa e as reuniões são anuais, o que pode dificultar o contato entre os 

mesmos. Em relação ao corpo administrativo identificamos uma abertura para solução de 

problemas dos lojistas – sócios proprietários e locatários, porém o sistema hoje utilizado para 

esses fins é feito individualmente e pessoalmente, não englobando os demais que fazem parte 

do universo organizacional.  

 

Objetivo Geral 

Melhorar o relacionamento entre os funcionários do Super Centro Boqueirão. 

 

Específicos  

 Agregar valor às relações entre o corpo administrativo e os lojistas – sócios 

proprietários e lojistas – locatários; 

 Tornar o clima organizacional melhor; 

 Dar oportunidade de imersão no mundo virtual através do incentivo e treinamento. 

 

Público-Alvo 

Corpo administrativo, síndico e subsíndico, lojistas – sócios proprietários, lojistas – 

locatários e vendedores.  

 

Justificativa 

Até o presente momento, a Agência INFO - Comunicação Integrada identificou a falta 

de interação entre os funcionários da organização-cliente entre si. A campanha promove a 

consolidação da comunicação interna buscando a melhora do clima organizacional e a 

reflexão de melhores resultados com todos os públicos que se envolvem com o Super Centro 

Boqueirão. Muitos lojistas – sócios locatários e proprietários não se incluem na modernização 

das mídias digitais. São necessários o incentivo e a conscientização, pois esses meios trazem 
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benefícios para suas lojas, aumentando a visibilidade que elas possuem e cativando os seus 

clientes de uma maneira prática e atual.   

 

 

Quadro Síntese – Campanha Comunicação Interna e Administrativa 

Campanha 1 – "Super" 

Objetivos 

 Melhorar o relacionamento entre os funcionários; 

 Tornar o clima organizacional melhor; 

 Dar oportunidade de imersão no mundo virtual através do 

incentivo e treinamento; 

Públicos Corpo administrativo, lojistas – sócios proprietários e lojistas – 

locatários 

Meta Através das ações contamos com o retorno de 65% dos 

colaboradores 

Ações  1. Reunião semestral 

 2. Caixa de sugestões  

 3. Foursquare 

 4. Palestra Mídias Sociais 

 

8.2.1 Ação 1 – Reunião Semestral 

 

Apresentação 

O Super Centro Boqueirão realiza apenas uma reunião anual que se intercala entre a 

eleição do síndico e subsíndico e a prestação de contas. Após análise de dados obtidos ao 

longo do trabalho, é perceptível a carência do contato entre os lojistas – sócios proprietários e 

locatários entre si e com o corpo administrativo.  

Buscando uma interação, um espaço para solução de problemas, dúvidas, sugestões e 

melhora no relacionamento daqueles que trabalham na organização-cliente sugerimos a 

implementação da reunião semestral. 
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Público-Alvo 

Corpo administrativo, síndico e subsíndico, lojistas – sócios proprietários, lojistas – 

locatários e vendedores.  

 

Descrição da ação 

A reunião semestral ocorrerá no último domingo de janeiro e agosto do ano de 2017. 

Ela contará com a presença de todos aqueles que buscam conhecer e debater sobre as questões 

do Super Centro Boqueirão. 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Coffee Break Médio  2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee mensal 
12 R$ 100,00 

R$ 

1.200,00 

TOTAL   
R$ 

1.600,00 

 

Cronograma de Execução 

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

Elaboração             

Apresentação             

Reestruturação             

Implantação             

Avaliação             

 

 

 

 



                                                       
 

136 

Avaliação 

Após toda reunião, será distribuída uma pesquisa que avaliará a opinião de cada 

participante da reunião podendo estudar a evolução e progresso. 

 

8.2.2 Ação 2 – Caixa de Sugestão 

 

Apresentação 

Em nossa pesquisa, verificamos que o meio mais utilizado para solucionar as questões 

entre os lojistas – sócios proprietários e locatários, os vendedores, o corpo administrativo e o 

síndico e subsíndico é através de diálogos. Apesar da grande abertura, comprovamos também 

através da pesquisa que esse meio é muitas vezes ineficaz.  

Através da implantação da caixa de sugestões, muitos lojistas e vendedores que se 

sentem desconfortáveis ao falar pessoalmente ou acreditam que essa não é a melhor maneira, 

podem iniciar sua participação. Outro fator importante é a melhora da organização por ser 

uma solução escrita. Uma instrução seria a administração reportar nas reuniões semestrais os 

assuntos abordados através dessa ação e a providência tomada a partir dela.  

 

Público-Alvo 

Corpo administrativo, síndico e subsíndico, lojistas – sócios proprietários, lojistas – 

locatários e vendedores.  

 

Descrição da ação 

Após a confecção da caixa, ela será posicionada na porta do corredor administrativo, 

onde todos possuem fácil acesso e conhecimento e mantendo a discrição por não entrar em 

contato direto com o corpo administrativo e sua sala.   

 

 



                                                       
 

137 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Caixa de Sugestões Média  1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee mensal 
12 R$ 200,00 

R$ 

2.400,00 

TOTAL   
R$ 

2.500,00 

 

Cronograma de Execução 

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

Elaboração             

Apresentação             

Reestruturação             

Implantação             

Avaliação             

 

Avaliação 

A avaliação será constante a partir do momento que a caixa for implantada. Ela 

ocorrerá através da pesquisa das reuniões semestrais que abordarão os assuntos colocados ao 

longo dos meses de maio a dezembro de 2017. 
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8.2.3 Ação 3 – Foursquare  

 

Apresentação 

O foursquare é uma ferramenta de busca que aproxima o comércio da vizinhança com 

os frequentadores. Ao filtrar na pesquisa sua escolha, as opções que possuem a melhor 

avaliação e estão mais próximas aparecerão na ordem acima mencionada.  

Todos os comércios do Super Centro Boqueirão devem ser cadastrados a fim de 

possibilitar o encontro de frequentadores que utilizarem essa ferramenta.  

 

Público-Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas – locatários e vendedores. 

.  

Descrição da ação 

Ocorrerá uma oficina nas instalações da agência que irá instruir todos os lojistas - 

sócios proprietários e locatários a usarem o foursquare e cadastrarem seus respectivos 

negócios. Essa oficina ocorrerá em cinco dias para que todos os lojistas possam obter atenção 

necessária e sanem suas dúvidas. 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Custo Geral 

Treinamento Foursquare 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee  
5 R$ 400,00 R$ 2.000,00 

TOTAL   R$3.500,00 
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Cronograma de Execução 

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

Elaboração             

Apresentação             

Reestruturação             

Implantação             

Avaliação             

 

Avaliação 

A avaliação será feita através do foursquare, pois ele é um site que permite que os 

usuários deixem suas opiniões. No tocante ao treinamento realizado pelo profissional junto 

aos lojistas, posteriormente haverá uma pesquisa de satisfação anônima que será entregue a 

todos que participarem da oficina.  

 

8.2.4 Ação 4 – Palestra Mídias Sociais 

 

Apresentação 

Os clientes priorizam as suas escolhas através das mídias sociais. Para tanto, elas 

precisam ser atualizadas diariamente, alimentadas com conteúdos que engajem e cativem os 

visitantes e mantenha-os em interação e a par das novidades e promoções. 

 

Público-Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas – locatários e corpo administrativo. 

.  
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Descrição da ação 

As palestras ocorrerão em três dias nas instalações da agência, por um profissional da 

área que explicará as importâncias, exemplificará os sucessos de outros comerciantes, 

apontará erros e acertos e fará sugestões a serem seguidas pelos convidados.  

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Palestrante  3 R$ 800,00 
R$ 

2.400,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee 
3 R$ 1.200,00 

R$ 

3.600,00 

TOTAL   R$6.000,00 

 

 

Cronograma de Execução 

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

Elaboração             

Apresentação             

Reestruturação             

Implantação             

Avaliação             

 

Avaliação 

A avaliação será feita através do painel de satisfação que a INFO - Comunicação 

Integrada possui em suas instalações. As escalas são: ótimo, bom, regular e ruim.  
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8.3 Campanha 2 "Centro" - Comunicação Institucional 

 

Apresentação 

Esta campanha foi elaborada com ações direcionadas aos lojistas e clientes do Super 

Centro Boqueirão, com o objetivo de melhorar a comunicação de forma estratégica, para que 

o relacionamento seja feito de forma acessível e transparente. Assim, sugerimos a 

implementação e mudanças que aprimorem o fluxo da comunicação e produza novas 

vertentes. 

Objetivo Geral 

Melhorar a comunicação do Super Centro Boqueirão com os lojistas- sócios 

proprietários e lojistas – locatários, vendedores, clientes e frequentadores. 

 

Específicos  

 Melhorar a imagem do Super Centro Boqueirão, por ações estratégicas de 

comunicação; 

 Interagir com os lojistas e clientes; 

 Transmitir os valores e suas práticas. 

 

Público-Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas - locatários, vendedores, clientes e 

frequentadores. 

 

Justificativa 

Após as análises dos capítulos anteriores, a agência experimental, identificou a 

necessidade de aprimorar e otimizar as práticas que visam melhoria para a imagem da 

organização, com objetivo de valorizar o Super Centro Boqueirão e excluir ruídos na 

comunicação e deturpação de imagem.  
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Quadro Síntese - Campanha Institucional 

Campanha 2 – "Centro" 

Objetivos 

 Melhorar a imagem do Super Centro Boqueirão, por ações 

estratégicas de comunicação;  
 Interagir com os lojistas e clientes;  
 Transmitir os valores e suas práticas; 
 Evitar ruídos na comunicação e deturpação de imagem. 

 

Públicos Funcionários e clientes 

Meta 

Com reestruturação da imagem do Super Centro Boqueirão, 

alterar a sua percepção para que ele seja reconhecido com 

opiniões favoráveis pelos lojistas e clientes e aumentar o 

faturamento em 20% ano final de 2017. 

Ações 

 1. Reformulação do Site; 

 2. Inclusão de Redes Sociais; 

 3. Assessoria de Imprensa. 

 4. Livro de Memória Institucional 

 5. Painel Institucional 

 6. Desenvolver Aplicativo 

 7. Sinalização Virtual e Física 

 8. Projeto Arquitetônico - Jardins 

  

 

8.3.1 Ação 1 - Reformulação do site  

 

Apresentação 

Com objetivo de transmitir uma imagem aprimorada do empreendimento e 

proporcionar um site de fácil utilização e entendimento, é necessário reestruturá-lo, para 

melhorar o acesso e atrair novos visitantes que gerem conversão de contato e transmitir 

informações rápidas que facilitem os processos de comunicação.  

O site utilizado pelo Super Centro Boqueirão não é responsivo, portanto não se adéqua 

a todas as plataformas, a navegação é demorada, além de ser repetitivo com elementos 

desnecessários que perdem o foco do cliente, por isso, criaremos uma nova aba chamada 

“ouvidoria” que terá como função estreitar o relacionamento com o cliente, outra questão a 
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ser trabalhada é alimentar o conteúdo com métricas de SEO, pois o site não tem engajamento 

e posição destacada no Google. 

 

Público Alvo 

Todos os públicos do Super Centro Boqueirão, especificamente os que utilizam o site 

para busca de uma informação ou serviço específico. 

 

Descrição da ação 

A reestruturação do site do Super Cento Boqueirão, consiste em melhorar a navegação 

do usuário e os layouts de construção. Portanto, a agência INFO - Comunicação Integrada 

contratara um designer para desenvolver o novo site e implementá-lo na plataforma. 

O monitoramento será feito pela agência junto à administração do shopping, para um 

controle de acessos e influência. 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Designer 1 R$ 2.500,00 
R$ 

2.500,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee mensal 
12 R$ 400,00 

R$ 

4.800,00 

TOTAL   
R$ 

7.300,00 
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Cronograma de Execução 

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

Elaboração             

Apresentação             

Reestruturação             

Implantação             

Avaliação             

 

Avaliação 

Com uso de ferramentas especificas que são voltadas para a mensuração de metas, 

acessos e desempenho dos sites, a agência INFO – Comunicação Integrada irá avaliar a 

desenvoltura durante os próximos seis meses e com relatórios mensais poderá estudar a 

evolução e progresso.  

 

8.3.2 Ação 2 - Inclusão nas redes sociais 

 

Apresentação 

Após estudos aprofundados sobre o Super Centro Boqueirão, com análises de 

pesquisas e explorar o mercado de inserção, a agência INFO – Comunicação Integrada 

percebeu que há deficiência na comunicação dos lojistas com os clientes, pois existe um 

considerável número de senhores que não são familiarizados com o uso de redes sociais. 

A ação visa a interação dos lojistas que não tem conhecimento sobre a administração 

de redes sociais, além de propagar aprendizado, estimular o lado intelectual e de tendências. 

Outra vertente da oficina é a interação entre os lojistas. 

 

Público Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas – locatários e vendedores que estiverem 

dispostos a aprender sobre redes sociais. 
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Descrição da ação 

A ação será realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, que promove 

aulas sobre internet para a terceira idade, portanto irá ceder o espaço, computadores e o Super 

Centro Boqueirão fica encarregado de remunerar os professores, que junto com a 

administração do shopping promoverá as aulas. 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Custo Geral 

Parceria com a Prefeitura-Professores 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Remuneração da Agência INFO – Comunicação 

Integrada fee mensal 
12 R$ 200,00 R$ 2.400,00 

TOTAL   R$ 2.600,00 

 

 

Cronograma de Execução 

Roteiro / 2017 Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Fechar parceria 

com a Prefeitura 

Municipal de 

Santos  

            

Persuadir os 

lojistas 

            

Aulas             

Implementação 

de redes sociais 

para lojistas 

            

Avaliação             
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Avaliação 

A parceria com a Prefeitura Municipal de Santos, será fechada por intermédio do 

Super Centro Boqueirão com auxílio da agência INFO – Comunicação Integrada, após 

estabelecer a parceria, a próxima etapa será persuadir os lojistas a participarem da integração 

com as redes sociais. Após a divisão de alunos por aulas distribuídas em sete meses, as 

avaliações ficam a cargo da agência que analisará os conteúdos postados e seu engajamento.  

 

8.3.3 Ação 3 - Assessoria de Imprensa 

 

Apresentação 

Para administrar a imagem do Super Centro Boqueirão, será iniciada o trabalho de 

assessoria de imprensa, que fará contato com os veículos de comunicação em busca de 

prosperar os aspectos positivos do shopping que devem ser ressaltados. 

Com objetivo de evitar deturpações para a imagem da organização cliente, a agência 

INFO – Comunicação Integrada, irá trabalhar de forma estratégica as referências propagadas e 

a opinião pública, visando o bom relacionamento baseado em transparência.  

 

Público Alvo 

Mídia, clientes e frequentadores do Super Centro Boqueirão. 

 

Descrição da ação 

A agência experimental será a ponte pelo contato entre a imprensa e o Super Centro 

Boqueirão, traçando objetivos para as informações divulgadas, e assim, a imagem do 

shopping começa a ser exposta para que forneça frutos positivos. 

A assessoria de imprensa visa expor as realizações do Super Centro Boqueirão e 

tradição do shopping, para que as pessoas tenham conhecimento de sua história e realizações 

que as pessoas apoiam. 
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Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Planejamento de Assessoria 1 R$ 1.500,00 
R$ 

1.500,00 

Remuneração da agência INFO – Comunicação 

Integrada fee mensal 
12 R$ 200,00 

R$ 

2.400,00 

TOTAL   
R$ 

3.900,00 

 

 

Cronograma de Execução 

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

Elaboração das 

estratégias 

            

Contato com a 

imprensa  

            

Apresentação da 

assessorial 

            

Início das 

estratégias 

            

Avaliação             

 

Avaliação 

A avaliação será feita pela agência INFO – Comunicação Integrada, com clippings 

para a análise dos conteúdos divulgados pela imprensa e opinião pública, além de comparar a 

mudança de percepção sobre a imagem pela exposição na mídia, com relatórios e tabelas que 

apontam os erros e acertos mensais.  

 

8.3.4 Ação 4 – Livro de Memória Institucional 
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Apresentação 

O livro "Memória Institucional" tem objetivo de valorizar os dez lojistas mais antigos 

do Super Centro Boqueirão, e transmitir a sua importância para o desenvolvimento do local. 

O livro será composto por: História do Super Centro Boqueirão; Linha do Tempo; 

Reformulação Estrutural; Desenvolvimento Socioeconômico; Curiosidades; Depoimentos dos 

dez lojistas mais antigas e a história individual de cada loja. 

A escolha de presentear os dez lojistas mais antigos no shopping foi criteriosa, pois o 

objetivo é valorizar quem fez parte da história do Super Centro Boqueirão, e acompanhou 

suas mudanças além de se orgulhar por fazer parte dessa conquista.   

 

 

Público Alvo 

Os dez lojistas – sócios proprietários e lojistas - locatários, mais antigos do Super 

Centro Boqueirão. 

 

Descrição da ação 

A agência INFO - Comunicação Integrada fará uma pesquisa sobre a história da 

organização cliente com os dez lojistas selecionados, administradores, jornais importantes da 

cidade e um levantamento de fotos antigas para compor o livro de "Memória Institucional". O 

layout desse material será preparado por um designer contratado e montado pela agência 

INFO – Comunicação Integrada, para ser impresso em uma gráfica que temos parceria. 

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Designer 1 R$ 2.500,00 
R$ 

2.500,00 

Gráfica 10 R$ 300,00 
R$ 

3.000,00 

Remuneração da agência INFO - Comunicação 

Integrada fee 
 R$ 1500,00 

R$ 

3.500,00 

TOTAL   
R$ 

9.000,00 
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Cronograma de Execução 

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

Levantamento 

Histórico 

            

Entrevistas com 

os lojistas 

            

Produção             

Entrega             

Avaliação             

 

 

Avaliação 

Após a entrega dos livros, a agência Info irá conversar com cada um dos dez lojistas 

de forma individual, para mensurar o nível de satisfação através de uma pesquisa qualitativa, 

e com os resultados irá comparar as opiniões negativas e positivas, para expor os resultados a 

administração.  

 

8.3.5 Ação 5 – Painel Institucional 

 

Apresentação 

O "Painel Institucional" tem como finalidade transmitir a história do Super Centro 

Boqueirão, para a todos os públicos, sendo composto por recortes de jornais e fotos que 

explanam as mudanças que o shopping sofreu ao decorrer dos anos, visando acompanhar 

tendências e estar apto para atender seus clientes, além de transpor os valores e objetivos 

alcançados. 

 Direcionado a interação com os públicos de clientes e frequentadores, e também 

reconhecimento dos lojistas que atuam em seus espaços aos longos dos anos, outro objetivo 

do "Painel Institucional" é transmitir a ideologia de um shopping humanizado, que reconhece 

a importância de seus parceiros para o sucesso.  
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Público Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas - locatários, vendedores, clientes e 

frequentadores. 

 

Descrição da ação 

A agência INFO - Comunicação Integrada, fica responsável por recolher as fontes e 

dados a serem divulgados, além de organizar o painel de forma cronológica e objetiva. O 

painel será comprado em uma empresa direcionada a esse tipo de serviço e alimentado pela 

agência a partir dos dados coletados e fornecidos.   

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 
Custo Geral 

Painel 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

Caixa de sugestões 1 R$ 100,00 R$ 100,00 

Remuneração da agência INFO - Comunicação 

Integrada fee 
 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

TOTAL   R$ 2.600,00 

 

Cronograma de Execução 

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

Levantamento 

Histórico 

            

Escolha do painel             

Produção             

Entrega             

Avaliação             
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Avaliação 

A avaliação será feita por intermédio das mensagens deixadas na da caixa de 

sugestões, que estará localizada embaixo do painel. Assim, o Super Centro Boqueirão tem 

controle sobre os temas e a opinião pública, que mensura o efeito do painel para as pessoas. 

 

8.3.6 Ação 6 – Desenvolver Aplicativo 

 

Atualmente o uso de ferramentas por mobile tem um número maior que pelo desktop, 

além da praticidade de interagir com a informação no momento desejado, recebe o conteúdo 

reduzido. O aplicativo será desenvolvido para proporcionar conteúdo diferente do site e que 

seja adicional ao cotidiano doo usuário, por isso, suas principais funções serão designadas a 

oferecer um mapa interativo do Super Centro Boqueirão, novidades, curiosidades, lojas, 

divulgação sobre promoções e eventos. 

 

Público Alvo 

Clientes e frequentadores 

 

Descrição da ação 

O aplicativo será desenvolvido por uma empresa especializada, e divulgado através de 

redes sociais, com posts impulsionados para mostrar a nova ferramenta do Super Centro 

Boqueirão e ter um número difundido de alcance. 
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Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Aplicativo 1 R$ 7.000,00 
R$ 

7.000,00 

Divulgação - Redes Sociais 3 R$ 300,00  R$ 300,00 

Remuneração da agência INFO - Comunicação 

Integrada fee 
12 R$ 200,00 

R$ 

2.400,00 

TOTAL   
R$ 

9.700,00 

 

 

Cronograma de Execução 

Roteiro / 2017 Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Definição dp 

Aplicativo 

            

Produção             

Entrega             

Divulgação             

Avaliação             

 

 

Avaliação 

O aplicativo será avaliado pela quantidade de pessoas que baixam e integrarem com as 

suas funções, além da análise mensal fornecida pela empresa que desenvolve. 

  

8.3.7 Ação 7 – Sinalização Física e Virtual 

 

Apresentação 

A proposta de implementar sinalização no Super Centro Boqueirão, tem como 

objetivo auxiliar a locomoção no shopping, indicar o caminho para chegar a um 
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estabelecimento especifico, além de proporcionar acessibilidade e inclusão para todos os dos 

clientes e frequentadores. 

As sinalizações serão físicas e eletrônicas, para trazer tecnologia alinhado a 

atendimento ao cliente, e promover informações dinâmicas e com layouts que trabalhem a 

identidade visual da organização cliente. 

 

Público Alvo 

Lojistas – sócios proprietários, lojistas - locatários, vendedores, clientes e 

frequentadores. 

 

Descrição da ação 

A escolha da sinalização física e eletrônica, está como responsabilidade da agência 

INFO - Comunicação Integrada, para orçamentos e implementação no Super Centro 

Boqueirão tanto física que contém as informações básicas de localização como: entradas e 

saídas, praças, lugares de utilidade pública e informações de segurança. Já a sinalização 

eletrônica será realizada através de uma televisão na praça principal com conteúdo do mapa 

do shopping, informações de locomoção e dos empreendimentos do Super Centro Boqueirão.  

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Placas de sinalização 
Pequenas: 15 

Grandes : 10 

 R$ 25,00 

R$ 200,00 

R$ 

2.375,00 

Televisão de sinalização 
1 TV Led 40’’ 

Samsung 
R$ 1.566,00 

R$ 

1.566,00 

Remuneração da agência INFO - Comunicação 

Integrada fee 
12 R$ 200,00 

R$ 

2.400,00 

TOTAL   
R$ 

6.341,00 
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Cronograma de Execução 

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

Definições de 

conteúdo para 

sinalização 

            

Orçamento             

Produção             

Implementação             

Avaliação             

 

Avaliação 

A avaliação será feita pela administração que realizara rondas para analisar o 

comportamento das pessoas e as informações transmitidas para a agência INFO – 

Comunicação Integrada, serão analisadas para feedback positivo ou negativo por meio de 

relatório mensal, de junho a dezembro. 

 

8.3.8 Ação 8 – Projeto Arquitetônico do Jardim 

 

Apresentação 

 

Buscando implementar uma relação com a situação socioambiental, O Super Centro 

Boqueirão irá reestruturar os jardins com plantas e árvores maiores, para combater o 

aquecimento global e aprimorar o visual do shopping.  

Um jardim que está organizado, constantemente cuidado e suas árvores são plantadas 

com frequência, proporciona um visual humanizado e agradável para a permanência no local, 

além de chamar atenção por sua beleza única e diferenciada. 

 

 

 

 

Público Alvo 
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Faculdade de Arquitetura da Baixada Santista, corpo administrativo, lojistas - sócios 

proprietários e locatários, profissionais e professores arquitetos, Poder Público.  

 

Descrição da ação 

Buscando manter uma parceria com as Faculdades de Arquitetura da Baixada Santista, 

iremos criar um Concurso Público Arquitetônico para que os grupos de estudantes criem um 

projeto arquitetônico, o que for escolhido pelo júri especializado de profissionais e 

professores arquitetos será implantado e além do reconhecimento, o projeto vencedor ganhará 

R$500,00 em compras no Super Centro Boqueirão. O projeto contará com a parceria do Poder 

Público, possuindo um valor máximo a ser definido.  

A Agência INFO – Comunicação Integrada será responsável pela organização da 

reestruturação do jardim, orçando o material necessário e estabelecendo contato com a 

imprensa para captar os momentos importantes realizados nesse dia. Já a administração fica 

encarregada de distribuir ofícios aos lojistas solicitando a presença de todos nesse dia 

importante, e a manutenção será feita por uma empresa de jardinagem.  

 

Recursos Necessários 

Descrição Quantidade 
Custo 

Unitário 

Custo 

Geral 

Projeto escolhido 1 - - 

Prêmio ao vencedor 1 R$500,00 R$500,00 

Firma de jardinagem para manutenção 1 por mês R$ 400,00 
R$ 

4.800,00 

Remuneração da Agência INFO - Comunicação 

Integrada fee 
12 R$ 160,00 

R$ 

1.920,00 

TOTAL MÍNIMO   
R$ 

7.220,00 
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Cronograma de Execução 

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

Estruturação do 

concurso 

            

Fechar parcerias              

Divulgação             

Escolha do 

projeto 

            

Implantação do 

projeto 

            

Avaliação             

 

 

Avaliação 

A avaliação será feita pela agencia INFO- Comunicação Integrada, que através de seu 

contato com a imprensa irá mensurar o impacto da ação por meio de divulgações em mídias 

espontâneas, com feedback positivo ou negativo. 

 

8.4  Campanha 3 "Boqueirão" - Mercadológica 

  

Apresentação  

 

A campanha mercadológica visa a integração dos públicos lojistas - sócios 

proprietários, lojistas - locatórios e vendedores com os clientes e frequentadores, para que isso 

aconteça a agência INFO - Comunicação Integrada preparou um plano estratégico de ações 

mercadológicas. O plano elaborado tem foco na promoção do Super Centro e Boqueirão e de 

suas lojas, com o uso de técnicas que aliam o Marketing às Relações Públicas, e assim 

promoverá conceitos que fidelizem os clientes e frequentadores e proporcione benefícios aos 

lojistas - sócios proprietários, lojistas – locatários e vendedores.   
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Objetivo Geral  

 

Promover os estabelecimentos do Super Centro Boqueirão, de modo que os clientes e 

frequentadores também sejam beneficiados.  

 

Específicos   

 Agregar as lojas do shopping;  

 Garantir que o número de clientes e frequentadores é favorável para os lojistas – 

sócios proprietários, lojistas – locatórios e vendedores;  

 Promover ações de Marketing aliadas à Relações Públicas.  

 Garantir que os frequentadores passem a ser clientes 

  

Público-Alvo  

Clientes e frequentadores 

 

  

Justificativa  

Com a realização do trabalho, a Agência INFO- Comunicação Integrada identificou a 

falta de interação com o mercado de vendas e promoção do estabelecimento. Isso faz com que 

o movimento no Super Centro Boqueirão não seja reconhecido como um número bom, e não 

abre chances para realizar as vendas por parte dos lojistas. Portanto o objetivo dessa ação é 

trazer um número máximo de possíveis clientes e frequentadores 
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Quadro Síntese - Campanha Mercadológica 

Campanha 3 – "Boqueirão" 

 

Objetivos 

Promover os estabelecimentos do Super Centro Boqueirão, 

de modo que os clientes e frequentadores também sejam 

beneficiados.  

Públicos Clientes e frequentadores 

Meta 

Trabalhar com a reestruturação da imagem do Super 

Centro Boqueirão para que ele possa se equiparar com os 

demais concorrentes e atraia clientes  

 

Ações 

 1. Desfile de Modas 

 2. Alimentícia: Biketruck 

 3. Bem-estar: promover grupos da terceira idade 

4. Calendário Promocional 

 

8.4.1 Ação 1 - Desfile de Modas 

 

Apresentação  

Para chamar a atenção de clientes e frequentadores, o Super Centro Boqueirão deve 

transmitir atratividade, através de ações que promovam da melhor forma seus recursos e 

empreendimento. Além de ser uma proposta que visa interações para fidelizar seus públicos, 

também proporciona que os lojistas - sócios proprietários, locatórios e vendedores, venda seu 

material com qualidade na exposição   

Além de visar o aumento o número de vendas das lojas e trazer pessoas ao shopping, o 

desfile de modas também possibilita o entretenimento e lazer para quem está assistindo. 

Atualmente muitos empreendimentos do mesmo ramo, realizam desfiles que demonstram 

potencial do shopping e seja atrativo a população. 

 

 Público Estratégico  

Todos os públicos do Super Centro Boqueirão.  
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 Descrição da ação  

O desfile será organizado pela agência INFO - Comunicação Integrada, que ficara 

responsável por conversar com as lojas e verificar quais tem interesse de participar, assim o 

segundo passo será entrar em contato com uma agência de modelos de Santos, para fechar 

uma parceria, na qual as modelos desfilem e em troca disso o nome da agência de modelos 

seja divulgado junto. Além disso também estará com a responsabilidade de comandar os 

eventos A divulgação do desfile será feita pela internet por meio das redes sociais, e-mail 

marketing e também as lojas convidaram os clientes e frequentadores 

As modelos devem vir com cabelo e maquiagem como desejar, e as trocas de roupas 

serão feitas na loja que ela está representando. O desfile acontece no período da tarde, na 

praça principal e após sua realização em cada praça será servido um bolo para encerramento 

da programação.   

  

 
Recursos Necessários  

 

Descrição  Quantidade  Custo Unitário  Custo Geral  

Parceria com agência de 

modelos 

Conforme o número de 

lojas participantes 

Parceria – R$0  0  

Roupas Fornecidas 

pelos lojistas 

Uma roupa emprestada a 

cada modelo 
 Parceria – R$0 0 

Bolos 4 R$ 100,00 R$ 400,00  

Remuneração da 

agência INFO - 

Comunicação Integrada 

fee 

 R$ 700,00 R$ 700,00 

TOTAL   R$ 1.100,00 
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Cronograma de Execução  

 

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

Parcerias              

Divulgação             

Organização              

Desfile              

Avaliação              

  

 

Avaliação  

A avaliação será feita pela agência INFO - Comunicação Integrada, durante o evento e 

após, conversando com as pessoas de formal informal e com cada loja participante para saber 

o que deve ser melhorado no próximo e suas considerações. 

 

8.4.2 Ação 2 - Alimentícia: Biketruck  

 

Apresentação  

Hoje em dia está em alta o conceito da facilidade e acessibilidade para o ramo 

alimentício, e em busca de proporcionar opções diversificadas para os clientes e 

frequentadores do Super Centro Boqueirão, a agência INFO - Comunicação Integrada 

mostrou para os responsáveis do shopping, como o conceito de biketruck está crescendo e 

deve ser utilizado para a comunicação mercadológica.  

Esse ramo alimentício não será visto como concorrente dos empreendimentos de 

mesmo segmento do Super Centro Boquerião, mas sim para proporcionar novas ideias ao 

local, e atrair clientes e frequentadores, além de promover a tendência na área de alimentação 

urbana. 
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 Público Estratégico 

Todos os públicos do Super Centro Boqueirão.  

 

 Descrição da ação  

A ação conta com a entrada de biketrucks no Super Centro Boqueirão, para venderem 

seus produtos toda quarta – feira do mês das 14 horas até o horário de fechamento do 

estabelecimento, ou dando a atividade por encerrada por decisão do vendedor. A agência 

INFO - Comunicação Integrada fara a divulgação por redes sociais e cartazes espalhados pelo 

Super Cetro Boqueirão, convidando as pessoas a viram com seus biketrucks ao Super Centro 

Boqueirão, para ficarem com eles nas praças e fazerem suas vendas. Quem estiver 

interessado, deve se inscrever entrando em contato com a agência, pois só será permitida uma 

biketruck por praça. Caso o número de inscrição será maior do que o número de praças, as 

pessoas entram para a próxima semana. 

  

 

Recursos Necessários  

 

Descrição  Quantidade  Custo Unitário  Custo Geral  

Divulgação - Cartazes 10  R$5,00  R$ 50,00  

Divulgação - Redes 

Sociais (Impulsionar) 

2 R$ 20,00 R$ 40,00 

Remuneração da 

agência INFO - 

Comunicação Integrada 

fee 

12 R$ 400,00 R$ 4.800,00 

TOTAL   R$ 4.890,00 
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Cronograma de Execução  

 

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

Divulgação             

Organização              

Biketruck             

Avaliação              

 

 

 

Avaliação  

A avaliação será feita pela agência INFO - Comunicação Integrada, conversando com 

o responsável pelo biketruck, para compreender como estão as vendas dele e por publicações 

nas redes sociais pedindo a opinião das pessoas. 

 

8.4.3 Ação 3 – Bem-estar: Promover Grupo da Terceira Idade  

 

Apresentação  

Como a cidade de Santos tem um grande número de idosos, além de serem um público 

que possui bastante frequência para o Super Centro Boqueirão, a agência INFO - 

Comunicação Integrada pretende promover o conforto, bem-estar, integração e estimular suas 

vidas, a partir de aulas de artesanato e dança.  

 

 Público Alvo  

Os clientes e frequentadores do Super Centro Boqueirão que tenham mais de 60 anos.  

 

Descrição da ação  

A agência INFO - Comunicação Integrada irá divulgar as aulas de artesanatos e de 

danças. Com avisos no mural do Super Centro Boqueirão e redes sociais, mesmo que não 

usada por essa faixa-etária, os familiares podem conferir a novidade e avisar. Os idosos que 

não tiverem conhecimento e quiserem participar porque passaram pelo lugar no momento 

também podem participar. As aulas de artesanato acontecem toda terça-feira às 15 horas e as 

de danças será direcionada para a quinta- feiras às 15 horas, todas acontecerão na praça 
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principal. Para as aulas de artesanato será necessário que o aluno leve o material reciclável 

recomendado pelo professor. 

 

 

 

Recursos Necessários  

 

Descrição  Quantidade  Custo Unitário  Custo Geral  

Professor de artesanato 1 por aula/mês 
R$ 30,00 cada terça-

feira 
R$ 120,00 

Professor de dança 1 por aula/mês 
R$ 30,00 cada quinta - 

feira 
R$ 120,00 

Divulgação no mural R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  

Divulgação redes 

sociais 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Remuneração da 

agência INFO 
12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 

TOTAL   R$ 1.440,00 

  

 

Cronograma de Execução  

 

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

Contratação dos 

Professores 
            

Divulgação             

Aulas             

Avaliação              

  

 

 

Avaliação  

A avaliação será feita pela agência INFO - Comunicação Integrada, conforme a 

frequência de aulas, para entender o interesse dos alunos e se o capital investido vale o 

feedback. 
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8.4.4 Ação 4 – Calendário Promocional  

 

Apresentação  

O consumidor leva em conta os preços que o estabelecimento possui. Com a crise 

econômica que afeta o Brasil, a maioria das pessoas busca as promoções como refúgio. 

Promoveremos assim um calendário promocional em busca do bem estar dos clientes e 

frequentadores. 

 

 Público Alvo  

Os clientes e frequentadores, lojistas - sócios proprietários e locatários. 

 

Descrição da ação  

A agência INFO - Comunicação Integrada irá divulgar o calendário promocional ao 

longo do ano. Os valores dos descontos ocorrerão de acordo com o que for decidido pelo 

lojista. As promoções ocorrerão ao final das estações por conta das trocas de coleções. 

 

 

  

Recursos Necessários  

 

Descrição  Quantidade  Custo Unitário  Custo Geral  

Divulgação redes 

sociais 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Remuneração da 

agência INFO 
12 R$ 50,00 R$ 600,00 

TOTAL   R$ 600,00 
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Cronograma de Execução  

 

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

Parceria com 

lojas 
            

Divulgação             

Implementação             

Avaliação                 

  

 

Avaliação  

A avaliação será feita pela agência INFO - Comunicação Integrada, conforme o 

interesse dos clientes e frequentadores nas redes sociais e a frequência deles quando 

ocorrerem as promoções. 
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 8.5 Tabela Orçamento Geral do Plano de Relações Públicas 

 

Campanhas Ações Orçamento (R$) 

 

Campanha 

SUPER 

Comunicação 

Interna 

Reunião Semestral R$ 1.600,00 

Caixa de Sugestões R$ 2.500,00 

Foursquare R$ 3.500,00 

Palestra Mídias Sociais R$ 6.000,00 

Campanha 

CENTRO 

Comunicação 

Institucional 

Reformulação do Site R$7.300,00 

Inclusão de Redes Sociais R$2.600,00 

Assessoria de Imprensa R$3.900,00 

Livro de Memória Institucional R$9.000,00 

Painel Institucional R$2.600,00 

Desenvolver Aplicativo R$9.700,00 

Sinalização Virtual e Física R$6341,00 

Projeto Arquitetônico - Jardim R$7.220,00 

Campanha 

BOQUEIRÃO 

Comunicação 

Mercadológica 

Desfile de Modas R$1.100,00 

Alimentícia: Biketruck R$4.890,00 

Bem-estar: Promover Grupos da Terceira 

Idade 

R$1440,00 

Calendário Promocional R$600,00 

Total Geral das Campanhas: R$70.291,00 
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CRONOGRAMA GERAL 
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C
E

N
T
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Inclusão de 

Redes 

Sociais 
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Institucional 
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Institucional 
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U
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Desfile de 

Modas 

            

Alimentícia 

Biketruck 
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Promocional 
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CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi produzido pela agência INFO – 

Comunicação Integrada, construída por alunas do 8º semestre do curso de Relações Públicas. 

O Projeto Experimental foi desenvolvido para aplicar as práticas de Relações Públicas, a 

partir de uma organização-cliente real, e com esta experiência pudemos aplicar as técnicas 

que nos foram apresentadas durante os quatro anos de graduação. 

 A realização deste trabalho acadêmico foi de imenso aprendizado, pois fizemos uso de 

todas as técnicas de Relações Públicas, de modo que um capítulo complementasse o outro e 

de forma essencial trouxeram um objetivo específico para as construções do Plano de 

Relações Públicas. A escolha da organização-cliente foi feita, pois identificamos as 

necessidades de melhoria na comunicação do estabelecimento e na promoção da imagem 

institucional, como clientes e futuras Relações Públicas. Além desses fatores, a organização-

cliente nos cativou pela sua abertura e disposição em auxiliar com todas as informações 

utilizadas para a construção do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 Para elaborar este trabalho estudamos profundamente a organização-cliente e o seu 

mercado de inserção, de forma que todos os seus detalhes fossem ressaltados. Dentro da 

realidade do Super Centro Boqueirão, aplicamos os conceitos de Relações Públicas, que 

visam a construção de cenários com objetivo de desenvolver a imagem institucional de forma 

consolidada, chegarem a excelência nos seus relacionamentos e processos internos, além de 

promoverem a organização-cliente, para gerar benefícios. 

 Finalizamos o Projeto Experimental, com o cliente Super Centro boqueirão, 

ressaltando a influência e relevância que profissional de Relações Públicas exercer na 

comunicação e no relacionamento da organização, com os públicos de interesse. 

 Por fim, elaborar esse projeto proporcionou uma visão abrangente e real do mercado 

de trabalho, pois aplicamos todos os conhecimentos obtidos no curso de Relações Públicas 

durante os quatro anos de formação. Os resultados obtidos na finalização do projeto são 

fatores importantes para a construção acadêmica e profissional. 
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APÊNDICE A)  

 

A AGÊNCIA EXPERIMENTAL  
 

 Quem Somos 

 

 Somos uma agência de comunicação integrada diferenciada, com ideias arrojadas e 

visão de futuro. Um time inquieto, sedento por inovação e a disposição da realização de 

sonhos. 

 

Histórico 

 

 A INFO - Comunicação Integrada surgiu a partir da necessidade de captação de um 

cliente real para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no formato de um 

Projeto Experimental em Relações Públicas, para o curso de Comunicação Social oferecido 

pela Universidade Católica de Santos. 

Sendo assim, as alunas do 7ª. Semestre, Geovana Aragão Ferreira e Nayara Mattar 

Lobato Silva, que compartilham de conhecimentos mútuos desde o início do Curso, partiram 

do pressuposto de que a atualização no sistema e funcionamento comunicacional das 

organizações é fundamental para o desenvolvimento e destaque no mercado e, portanto 

através da conclusão desse trabalho, buscamos evidenciar a importância de se tornar visível as 

ações voltadas para a comunicação de qualquer organização, de qualquer setor ou porte. 

 

Diretrizes Organizacionais 

 

 A INFO - Comunicação Integrada tem como base em suas diretrizes organizacionais, 

o compromisso em dar atendimento aos seus clientes com soluções estratégicas e resultados 

mensuráveis, ao oferecer tempo e dedicação ao planejamento e execução das soluções 

propostas, com foco na individualidade e expertise de cada cliente.  
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Missão 

Atender de forma personalizada cada cliente conforme suas necessidades de 

comunicação, superando as expectativas de forma assertiva e pontual, e criando soluções 

modernas.  

Visão 

Ser uma referência em qualidade, assertividade e atendimento no planejamento e na 

execução das soluções propostas, a partir da Baixada Santista, Região da Grande São Paulo e 

nos próximos cinco anos consolidar-se no mercado de comunicação integrada.  

 

Valores 

 Agilidade na execução de planos
3
; 

 Comprometimento com a responsabilidade social; em ações sociais e de 

responsabilidade sócio ambiental. 

 Inovação através do acompanhamento de tecnologias avançadas; 

 

Identidade Corporativa 

 

 A INFO - Comunicação Integrada possui como um de seus conceitos o nome INFO, 

que é um diminutivo
4
 da palavra informação. Buscamos assim, transmitir uma ideia afetiva e 

delicada, sem deixar de lado o espírito da marca.  

 

Conceito do Nome e da Marca 

 

 A palavra informação segundo o dicionário Michaelis (2009): 
 

 

sf (lat informatione) 1 Ato ou efeito de informar. 2 Transmissão de notícias. 3 

Comunicação. 4 Ação de informar-se. 5 Instrução, ensinamento. 6 Transmissão de 

conhecimentos. 7 Indagação. 8 Opinião sobre o procedimento de alguém. 9 Parecer 

técnico dado por uma repartição ou funcionário. 10 Investigação. 11 Inquérito. 12 

                                                           
3
''Corresponde a um documento formal que se constitui na consolidação das informações e atividades 

desenvolvidas no processo de planejamento; '' Valendo-se da teoria de Farias, Luiz Alberto (2011 p.53) 

completa: ''Uma decisão em que a relação custo versus benefício deve ser observada. 
4
 O dicionário Michaelis define a palavra diminutivo como adj (lat diminutivu) 1 Que diminui. 2 Gram Diz-se 

da palavra que indica um grau inferior, em grandeza ou importância, da ideia representada por outra, da qual 

deriva (animálculo, florzinha, riacho etc.). sm 1 Gram Palavra ou desinência diminutiva. 2 Objeto semelhante a 

outro, mas em ponto menor; miniatura. 
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Miner Presença de quartzo hialino e outros satélites denunciadores do diamante. I. 

privilegiada: informação que não é tornada pública, mas é utilizada por pessoas que 

a conhecem, para negociar na bolsa, a fim de obter vantagens. 

 

 A marca se formou a partir de duas convicções. A primeira é a palavra informação, em 

que através da comunicação iremos transmitir nossos conceitos e captar as necessidades dos 

nossos parceiros, em uma via de mão dupla que busca se suprir. 

A palavra formação segundo o dicionário Michaelis (2009): 

sf (lat formatione) 1 Ato ou efeito de formar ou formar-se. 2 Modo por que uma 

coisa se forma. 3 Disposição ordenada. 4 A formatura das tropas. 5 Bot Coabitação 

botânica, individualizada pela forma biológica que nela domina. 6 Gram Maneira 

por que se formou uma palavra. 7 Modo como se constitui um caráter ou uma 

mentalidade. 8 Av Disposição das aeronaves de uma esquadrilha em voo. 9 Geol 

Qualquer rocha ígnea, sedimentária ou metamórfica representada como unidade nos 

mapas geológicos. 10 Geol Estrato ou sequência de estratos sedimentários 

suficientemente homogêneos ou distintos para serem considerados como unidade 

geológica: Formação basáltica. F. da culpa, Dir: fase do processo criminal em que 

se determinam a existência, natureza e circunstâncias do crime; sumário de culpa. 

   

A segunda é a expressão in formation, que traduzida significa em formação. 

Nossa equipe está constituída de maneira ordenada em prol dos nossos objetivos e 

valores. 

  Esse jogo de palavras que engloba o conceito de informação e em formação, 

integrou-se na expressão INFO. Sucinta e pontual, essa é a INFO - Comunicação 

Integrada.  
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 SIGNIFICADOS 

Pontualidade, Assertividade e Modernidade. 

 

Formas, Traços e Tipografia 

 

  Fundo amarelo, remete ao grifado de uma marca texto, e destaca a 

INFO Comunicação Integrada. 

     Letra O em formato de alvo, caracteriza os nossos objetivos. 

 Check Mark amarelo no fim da palavra INFO, simboliza os 

nossos resultados alcançados. 

 

 A fonte escolhida representa a modernidade e a assertividade da agência. 
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Cores 

 

 
 

  

Amarelo (C 0 M 0 Y 100 K 0): Cor quente. Remete a marca texto, sendo, portanto, 

pontual, atenta para os nossos serviços. Além dessas sensações, a cor costuma transparecer 

poder - pois remete ao ouro e energia.  

 

 Preto (C 0 M 0 Y 0 K 100): Cor neutra. Cor da elegância, concentração e reflexão.  

 

 Junção: Eles formaram uma imagem bastante concomitante, aliada ao check mark 

igualmente amarelo (um símbolo assertivo e positivo). 

 

Estudo de Aplicação da Logomarca 

 

 Original 
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 Alternativa 

 
 

 Escala de Cinza 

 
 

 Preto e branco 

  
 

 

Mercado de Atuação 

 Trabalhamos com o mercado corporativo. Nossos clientes são empresas de todos os 

portes que abrangem a Baixada Santista. Estamos direcionados a gerar resultados mantendo o 

alto nível de excelência e superar as expectativas, pois o sucesso de nossos parceiros 

corresponde ao nosso. 
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Serviços Oferecidos 

 

 Núcleo Identidade 

 ✓Comunicação Interna: Carro-chefe de nossas ações, buscaremos o alinhamento e 

integração do púbico interno e do fluxo de comunicação, através de ações estratégicas e 

processos comunicacionais.  

 ✓Cultura Organizacional: Verificamos se a imagem transmitida pela empresa, e o seu 

relacionamento com o público interno e externo, estão de acordo com a cultura apresentada 

em seu cotidiano.  

 

 Núcleo Relações 

 ✓Assessoria de Imprensa: Direcionaremos da melhor forma nossos clientes para uma 

boa relação com a imprensa, criaremos press-realises, coletivas de imprensas, pautas, 

entrevistas e melhoria do perfil público e profissional.   

 ✓Planejamento de Eventos: Executaremos todas as três partes do evento: pré, pós e o 

transevento. Com um bom planejamento, todos os prazos e objetivos aproximativos serão 

atingidos.  

 

 Núcleo Treinamento 

 ✓Media Training: Treinaremos que auxiliam a organização-cliente a ter um preparo 

para ter um bom relacionamento com a imprensa, referente a situações de exposição pública. 

 ✓Gerenciamento de Crises: Aplicaremos um plano, através de eficazes estratégias, 

que almejam minimizar os danos internos e externos causados por uma crise de imagem que 

pode atingir a qualquer momento uma empresa. 

 

 Núcleo Planejamento 

 ✓Pesquisas de Opinião: Realizaremos pesquisas através da segmentação de públicos, 

coletas de dados e análise de resultados em busca de avaliações que fortaleçam os 

relacionamentos dos nossos clientes. 
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 ✓Auditoria de Imagem: Avaliamos todas as ações comunicativas direcionadas aos 

públicos que envolvem a organização, mensuraremos seus efeitos, e buscaremos melhorias 

nos resultados, reconstruindo sua imagem e identidade se necessário. 

 

Estrutura Operacional 

 A INFO - Comunicação Integrada possui uma estrutura flexível e funcional, que 

indica as responsabilidades de cada integrante, de forma clara e direta. O fluxograma abaixo 

estabelece a descrição de Cargos e Serviços oferecidos pela agência: 

 

 

Figura 1- Estrutura Operacional da Agência INFO- Comunicação Integrada. 

 

Fonte:INFO - Comunicação Integrada 
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Papelaria 

 

 ✓ Cartão de visitas 
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✓ Papel timbrado 
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Perfil 

 

 

Geovana Aragão Ferreira, 21 anos, é estudante 

de Relações Públicas na Universidade Católica de 

Santos, trabalhou por três meses em Orlando - 

Flórida no Disney International College Program 

em 2014-2015. Também tem experiência junto à 

Refinaria Presidente Bernardes, (Petrobrás) quando 

prestou estágio durante seis meses como Relações 

em 2015. Atualmente, é estagiária na Agência 

Oficina de Ideias no setor de Mídias Digitais. 

 

 

 

 

Nayara Mattar Lobato Silva, 23 anos, é 

estudante de Relações Públicas na Universidade 

Católica de Santos, estagiou um ano na Prefeitura 

Municipal de São Vicente, na Secretaria de 

Imprensa e Comunicação e atualmente na Agência 

Summer Comunicação, no setor de atendimento e 

prospecção. 

 

 

 


