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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo desenvolver um Projeto Experimental de 

Relações Públicas. No objetivo de abordar a importância dos processos 

comunicacionais nas organizações do terceiro setor, a Trevo Comunicação propôs 

ações que visam o aprimoramento da gestão da comunicação organizacional e do 

relacionamento entre os públicos de interesse e a Associação Atlética Portuguesa, 

como também o resgate de sua memória.  

 

Palavras-chave: Relações Públicas. Comunicação. Clubes Sociorrecreativos. 

Centenário.  

 

ABSTRACT 

 

The present study has the goal of developing a Public Relations Experimental Project. 

In order to approach the importance of communication processes in third sector 

organizations, Trevo Comunicação proposed actions with the aim to improve the 

management of organization communication and the relationship between the public-

target and the Associação Atlética Portuguesa and its institutional memory rescue. 

 

Keywords: Public Relations. Communication. Social and Recreational Clubs. 

Centennial.   
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AGÊNCIA TREVO COMUNICAÇÃO 
 

Quem Somos 

A Trevo Comunicação visa consolidar vínculo e reputação de seus 

clientes perante públicos de interesse, oferecendo serviços de qualidade e de 

excelência. Por ser uma agência de comunicação situada em Santos, o 

comprometimento com os negócios da Baixada Santista, Grande São Paulo e 

ABC são pontos fortes.  

Os serviços oferecidos são vertentes de Consultorias, Gestão de 

Relacionamentos, Gestão de Crises e Captação de Recursos, por meio de uma 

comunicação estratégica, eficaz e inteligente. 

 

História institucional 

A Trevo Comunicação é uma agência que surgiu durante a 

elaboração do Projeto Experimental para o curso de Relações Públicas, na 

Universidade Católica de Santos (UniSantos). As sócias-fundadoras Isabela 

Crespo, Laís Pádua e Marcela Bonfanti, fomentaram juntas, ingressar no 

mercado profissional, a fim de atender às organizações de terceiro setor. Nosso 

objetivo é realizar projetos estratégicos, pois, ao estudarmos as realidades desse 

campo de atuação e a carência de profissionais, notamos um grande potencial 

de negócios.  

 

Somos empreendedoras, ousadas e proativas. Nosso foco é entender 

e atender às necessidades de comunicação de cada organização. 

 

Diretrizes organizacionais 

A estrutura organizacional da Trevo Comunicação foi desenvolvida 

pensando na eficiência da comunicação, fluidez das mensagens, e estimulando 

o diálogo entre os setores. O trabalho coletivo torna-se a chave para o 

desenvolvimento e o sucesso da agência. 

 

 Valorizamos a construção de um ambiente organizacional calmo e 

sadio, no intuito de estimular um clima de cumplicidade, entre todos os setores 

da nossa equipe. Nossos princípios são baseados no desenvolvimento 
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sustentável e responsabilidade social, colocando em prática a nossa missão, 

visão e valores. 

 

Missão: 

Ser a agência de comunicação referência em credibilidade e 

transparência com seus públicos, conquistando excelentes resultados com 

criatividade e inovação, que o mercado contemporâneo necessita. 

 

Visão: 

Tornar-se uma agência reconhecida e competitiva, que atue de forma 

integral no ramo da comunicação, possibilitando excelentes resultados aos seus 

clientes, por meio de propostas únicas, eficientes e éticas.   

 

Valores: 

✓ Ética,  

✓ Inovação, 

✓ Integridade, 

✓ Eficiência,  

✓ Sustentabilidade  

✓ Compromisso 

✓ Proatividade 

 

A função da agência nesse projeto experimental é estruturar um 

planejamento que contemple as necessidades da Associação Atlética 

Portuguesa.  Abordaremos desde questões históricas do Clube, até a mudança 

de hábitos da sociedade, para entendermos o motivo do baixo interesse pelos 

Clubes sociorrecreativos, por base de uma análise de comunicação 

organizacional e de pesquisas de opinião. Por fim, iremos criar ações estratégias 

para aprimorar o relacionamento do Clube, com os seus públicos de interesse, 

além de resgatar a memória institucional e tornar o Clube atrativo para novos 

associados e parceiros. 
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Marca 

Conceito: 

O Trevo de três folhas culturalmente representa prosperidade, 

esperança, sucesso e outros, por esse motivo o símbolo foi escolhido para 

representar a Agência. Além disso, cada folha é uma referência às sócias-

fundadoras da agência.  

 

O logotipo consiste em um trevo de três folhas, onde cada parte 

remete a ideia de uma proposta moderna e inovadora, suas cores diferentes 

fazem alusão à cada sócia, onde aborda a personalidade, a habilidade e 

competência de cada uma, mas a mistura das cores representa a coesão e força 

no trabalho da equipe. Já as tipologias usadas, dão idéia de um novo conceito, 

(SignPainter), principalmente na palavra “trevo” mas ao mesmo tempo de forma 

séria, expressa na “comunicação” (Rockwell). Resultando na figura abaixo. 

 

Identidade visual: 

 

Figura 1 - Logotipo da Trevo Comunicação. 
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Figura 2 - Paleta de cores do logotipo da Trevo Comunicação. 

 

 

Figura 3 - Cartões de visita da Trevo Comunicação. 

 

 

Figura 4 - Envelope ofício da Trevo Comunicação. 
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Figura 5 - Folha ofício da Trevo Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Assinatura de e-mail da Trevo Comunicação. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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INTRODUÇÃO 
 

A proposta deste Projeto Experimental é valorizar a memória 

institucional e fortalecer a identidade organizacional da Associação Atlética 

Portuguesa, que completou 100 anos de existência neste ano de 2017. Sem 

esquecer as tradições, o referido estudo aponta possíveis ações e estratégias 

para o acolhimento e satisfação dos associados, além da busca por novos, visto 

que os Clubes sociais sempre foram uma referência, não somente para as 

práticas esportivas, mas por oferecerem um espaço de lazer familiar e um ponto 

de encontro entre amigos. 

 

Com o surgimento dos shoppings center, das academias e 

investimento das áreas de lazer dos condomínios residenciais, a função social 

dos Clubes passou a ser menos valorizada, resultando na diminuição de 

associados e decadência financeira dos mesmos. 

 

A relevância deste projeto está na constatação destas dificuldades e 

no apontamento de possíveis soluções, utilizando as novas tecnologias como 

aliadas, modernizando as práticas de lazer, esportivas e sociais, adequando as 

novas necessidades dos diversos públicos. Portanto, os desafios da Trevo 

Comunicação serão transformar e aprimorar os fluxos comunicacionais, com 

finalidade de apoiar a gestão institucional e fortalecer o relacionamento com 

públicos de interesse da Associação, desenvolvendo ações para captação de 

recursos e valorização da memória institucional. 

 

O presente projeto apresenta-se divido em cinco capítulos. 

Inicialmente será abordado o embasamento teórico, apresentando 

características das organizações do terceiro setor e associativismo, a 

importância da comunicação e do profissional de Relações Públicas neste 

mesmo âmbito, além de destacar as técnicas de comunicação dirigida, com 

ênfase na comunicação dirigida digital, e a classificação de públicos para o 

desenvolvimento do plano de comunicação apresentado. 
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No segundo capítulo, a Trevo Comunicação apresenta a organização-

cliente, Associação Atlética Portuguesa, descreve o seu histórico institucional e 

briefing, apontando as características organizacionais e sua estrutura física. 

 

Mais adiante, abordaremos o estudo da análise de cenário, que é de 

extrema importância para o desenvolvimento do planejamento estratégico, por 

meio das ferramentas de avaliação: benchmarking e análise SWOT. Além do 

desenvolvimento das pesquisas de opinião realizadas junto aos associados e 

não associados do Clube, utilizando as informações obtidas como base para o 

diagnóstico de Relações Públicas. 

 

Para a elaboração do Plano de Ações, a Trevo Comunicação, baseia-

se nas informações alcançadas no diagnóstico, para então estabelecer os 

objetivos e estratégias de Relações Públicas que sustentam as propostas para 

a Associação Atlética Portuguesa. 

 

Portanto, a Trevo Comunicação pretende promover a comunicação 

eficaz e o resgate da memória institucional da Associação Atlética Portuguesa, 

por meio de planejamentos estratégicos que o referindo estudo irá exibir mais 

adiante, além de apresentar a criação do cronograma de ações e quadro de 

investimentos, a fim de obter captação de recursos financeiros para o Clube. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1. TERCEIRO SETOR E ASSOCIATIVISMO 

 

Com a chegada da chamada evolução social, foi preciso encontrar um meio 

termo entre o espaço público e o privado, para suprir as necessidades e interesses do 

homem, que não eram defendidos pelos primeiro e segundo setores. A partir disso, 

surgiu o que é denominado hoje de Terceiro Setor. (RAMPASO, 2010). 

 

O autor Rubem César Fernandes (1994), em sua obra “privado, porém 

público”, apresenta um quadro que explica exatamente como identificar o primeiro, 

segundo e terceiro setores: 

 

Quadro 1 - Identificação de primeiro, segundo e terceiro setor. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FERNANDES (2002, p. 22). 

 

No Brasil, após os anos 1970, as organizações sem fins lucrativos 

apresentaram forte crescimento, alcançando a representatividade econômica “cerca 

de cinco vezes maior do que a do setor de fabricação de automóveis, caminhões e 

ônibus”. (RAMPASO, 2010, p. 26).  

 

Segundo Bugalho (2004) e Costa Júnior (2006), as organizações de 

terceiro setor são definidas por meio de algumas características, como assegurar os 

direitos sociais e a concretização de direitos que refletem sobre um grupo de pessoas, 

que podem beneficiar ou prejudicar direta ou indiretamente, realizando procedimentos 

 

AGENTES  FINS  SETOR 

Privados para Privados = Mercado 

Públicos para Públicos = Estado 

Privados para Públicos = Terceiro Setor 
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de gestão e construção da sociedade, como organizações não governamentais, 

filantrópicas, associações civis, sociedades civis e fundações de direito privado e 

participação de voluntários para fornecer atendimento especificado a seus públicos, 

constituindo serviços e ações para o espaço público que não pertencem ao estado. 

 

As entidades de terceiro setor possuem outras designações, como 

“organizações voluntárias, organizações não governamentais, organizações sem fins 

lucrativos e setor independente”. (SILVA; AGUIAR, 2001). Possuindo todas essas 

diversas designações, as entidades podem caracterizar uma dificuldade no 

enquadramento, manifestando a ausência de um conceito, ou termo, exato. 

(COELHO, 1993). 

 

Como as organizações de terceiro setor são incumbidas a um segmento de 

ações e atividades de um grupo ou de uma pessoa, estas podem ser mantidas através 

de variadas formas, com doações de pessoas jurídicas ou físicas, repasse de verbas 

do estado, recolhimento de fundos em eventos beneficentes e o auxílio do trabalho 

voluntário. 

 

No Brasil dois tipos de entidades atuam como terceiro setor: Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - FASFIL. As mesmas são constituídas 

por meio de cinco critérios: 

 

a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho do Estado; b) sem fins 
lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes 
entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira 
de existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que 
aplicados nas atividades fins; c) institucionalizadas, isto é, legalmente 
constituídas; d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias 
atividades; e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas 
livremente por qualquer grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação 
ou de fundação da entidade é livremente decidida pelos sócios ou 
fundadores. (IBGE - FASFIL, 2012, p.13). 

 

Segundo uma pesquisa realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

em parceria com a Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - 

ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE existiam 290,7 mil 
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Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos - FASFIL no Brasil. A 

pesquisa revela as principais áreas de atuação    dessas entidades, onde a cultura e 

recreação totalizavam 36.921 mil entidades, e a concentração de entidades na região 

sudeste somava quase a metade do percentual total de entidades no país (44,2%). 

(IBGE - FASFIL, 2012, Tabelas 6 e 8). 

 

As FASFIL são distribuídas pelo território nacional da seguinte maneira: 

“Região Sudeste concentra a maior parte das instituições (44%), seguida pela Região 

Nordeste (22,9%), Sul (21,5%), Centro Oeste (6,5%), e Norte (4,9%)”. (IBGE - FASFIL, 

2010, p.29) 

 

O cliente Associação Atlética Portuguesa é uma Associação desportiva 

ligada ao esporte e ao lazer sendo classificado como uma entidade de direito privado 

e de cunho associativo. 

 

O associativismo tem como característica o movimento de um determinado 

grupo com interesses em comum e que se congregam em grupos representativos, 

visando uma maior participação entre o poder público e a sociedade. (ALMEIDA, 

2005). 

  

É constituído por duas denominações, a fundação e a Associação. A 

primeira é uma instituição de direito privado, podendo ser criada por uma pessoa ou 

pelo poder público e possui patrimônio próprio. A segunda é construída por entidades 

que podem ser constituídas por no mínimo duas ou mais pessoas, tanto físicas como 

jurídicas, com um mesmo objetivo em comum. As associações não visam lucro, 

apenas promovem melhorias e benefícios individuais ou coletivos para seus 

associados e pessoas ligadas a elas. Essas possuem patrimônios construídos por 

meio de doações, ações beneficentes, contribuição de associados, entre outras 

formas. (SZAZI, 2006). 

 

Os associados tanto das fundações quanto das associações devem ter 

direitos iguais, porém o estatuto que rege cada um deles pode estabelecer benefícios 

diferenciados para cada grupo de associados. 
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De acordo com Robert Putnam, em “comunidade e democracia” de 2002, 

as ações dos associados podem acarretar em uma série de atitudes positivas, como 

por exemplo, desenvolver o espírito da coletividade. Ele cita “hábitos de cooperação, 

solidariedade e espírito público” que são desenvolvidos no âmbito interno dos grupos, 

além do que, o autor cita também que em relação aos associados, “suas atitudes se 

tornam mais moderadas em virtude de interação grupal e das múltiplas pressões”. 

(PUTNAM, 2002, p.103). 

 

A Associação Atlética Portuguesa (AAP) se caracteriza por ser um Clube 

de lazer e esportivo, fundada por imigrantes, podendo ser comparada com outros 

Clubes da região, constituídos através de outros esportes, como por exemplo, tênis e 

patinação artística. 

 

 

1.2. RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO NO TERCEIRO SETOR 

 

A comunicação é uma ferramenta inerente à vontade do homem. Todos 

devem se comunicar para estabelecer um relacionamento e “coordenar o seu 

comportamento com as pessoas que influenciam e por quem são influenciadas”. 

(GRUNIG et al, 2011. p. 32). Essa comunicação se aplica em todos os aspectos da 

sociedade como estrutura de relacionamento e comportamento nas organizações 

familiares, sociais, educacionais, públicas e privadas. 

 

Para a sobrevivência de uma organização há necessidade de uma 

interligação de todos os elementos integrantes da mesma, onde existe uma troca de 

informações ininterruptas entre os diferentes públicos aos quais estão ligados. Para 

Kunsch (2003), o sistema comunicacional é fundamental para o processamento das 

funções administrativas internas e do relacionamento das organizações com o meio 

externo. Sabendo da importância do processo de comunicação e dos públicos de 

relacionamento que se vê necessário o profissional de Relações Públicas dentro das 

organizações.  
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Definindo Relações Públicas como a “administração da comunicação” 

responsáveis pelo gerenciamento do comportamento da organização com seus 

públicos, J. Grunig e Hunt (1984, p. 6) caracterizam a comunicação como um 

comportamento que consiste na troca de símbolos entre pessoas, grupos e 

organizações.  

 

Relações Públicas apresentam-se como uma atividade que visa 

estabelecer um bom relacionamento entre uma organização e seus públicos, 

regulamentada no Brasil pela Lei nº 5.337 (BRASIL, 2017), de 11 de dezembro de 

1967, que determina as normas técnicas para seu exercício profissional. A ABRP – 

Associação Brasileira de Relações Públicas define o conceito oficial em termos de 

“compreensão mútua entre uma instituição, pública ou privada, e os grupos de 

pessoas a que esteja ligada”. 

 

Os subsistemas de uma organização são as unidades fundamentais para 

a sua sobrevivência, sendo assim, os relações-públicas integram o subsistema 

institucional, que “está relacionado com o posicionamento público das organizações, 

com as crenças, os valores e com a filosofia e a missão organizacional” (KUNSH, 

2009. p. 197), por meio de técnicas, instrumentos e estratégias de comunicação.  

 

Devido ao desenvolvimento da sociedade civil, houve o crescimento do 

número de organizações não-governamentais e das entidades com ou sem fins 

lucrativos, bem como a valorização do terceiro setor. (KUNSCH, 2003). 

 

No terceiro setor, a gestão da comunicação institucional e o 

desenvolvimento das práticas de Relações Públicas têm características diferentes dos 

setores empresarial e governamental, como a priorização da defesa de causas 

sociais, ambientais ou ideológicas à finalidade de lucro ou de interesses políticos. 

Portanto, o processo de comunicação e relacionamento ocorrem com outros públicos, 

que é o indivíduo “inserto no contexto de uma comunidade atuante”, pois o objetivo é 

beneficiar a sociedade. (UTSUNOMIYA, p. 311, apud KUNSCH, M; KUNSCH, W, 

2007). 
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Segundo Cicilia Peruzzo (2007), o terceiro setor é reconhecido como 

importante esfera de atuação civil, embora atue em parceria com o poder público e 

com o setor privado, e tem demonstrado um grande crescimento no Brasil. Com o 

crescimento da importância das entidades do terceiro setor no passar das décadas, o 

profissional de Relações Públicas se viu necessário nos processos de comunicação e 

estratégias para desenvolvimento de ações para captação de recursos e identificação 

dos stakeholders1  dessas organizações. Com o conhecimento da área, o profissional 

é capaz de desenvolver um planejamento eficaz e conquistar os objetivos da entidade. 

 

Como em qualquer área de conhecimento, o profissional de Relações 

Públicas deve estar habilitado para exercer suas funções, Kunsh (2007) afim de que 

na dimensão comunitária, esse profissional tenha a função da criação de canais de 

diálogos, estabelecendo a política de portas abertas, conhecendo o perfil dos públicos, 

realizando pesquisa de opinião, desenvolvendo planos de ação, visando à forma 

participativa. 

 

Em uma organização associativa, a área de Relações Públicas se faz 

importante para estruturar estratégias e ações para os seus públicos, utilizando de 

técnicas e estratégias para atingir seus objetivos. O relações-públicas deve considerar 

a comunidade no entorno da organização como um de seus principais públicos de 

interesse, para estabelecer ações de bom relacionamento, assim como os 

funcionários, a imprensa e o governo. (PERUZZO, 2004). 

 

1.2.1. Comunicação Dirigida e Comunicação Dirigida Digitais  

 

A atividade de Relações Públicas tem como uma de suas principais funções 

gerenciar a comunicação com diversos públicos de interesse de uma organização. 

Assim, pela diversidade de públicos, existe a necessidade de se utilizar uma 

comunicação dirigida a cada um deles. Segundo Waldyr Fortes (2003, p. 239), a 

                                                           
1 Stakeholders: público estratégico, descreve uma pessoa ou grupo que possui interesse na 
organização, direta ou indiretamente. São os públicos de interesse da organização. 
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comunicação dirigida é “determinada, selecionada e controlada pelo emissor das 

informações, o que dá segurança ao promotor do relacionamento”.  

 

É importante ressaltar a diferença nas expressões “direcionada” e “dirigida 

para relações públicas. A primeira se refere ao tipo de encaminhamento da mensagem 

ao receptor, sem segurança de quais pessoas receberão efetivamente a mensagem. 

A segunda tem o sentido de atingir um alvo exato e por meio de estratégias garante 

que somente este objetivo aconteça. (FORTES, 2003). 

 

Segundo Margarida Kunsch (2003), os veículos de comunicação dirigida, 

assim como outros veículos de comunicação acreditam em um emissor que transmite 

a mensagem e um receptor a quem essa mensagem é direcionada, e explica: 

 

Na comunicação dirigida, o emissor, dirigindo-se a um receptor (público) 
restrito e determinado, usa, além disso, um código (linguagem) adequado a 
ele, facilmente decifrável por ele. Transmitida de forma apropriada, a 
mensagem tem também um retorno (feedback) apropriado, tornando-se 
eficiente. (KUNSCH, 2003. p. 187). 

 

Teobaldo (1993) classifica os veículos de comunicação dirigida em: 

escritos, orais, aproximativos e auxiliares. 

 

Os veículos de comunicação escritos podem ser divididos em: impressos e 

eletrônicos. Kunsch (2003, p. 187) afirma que “uma das principais preocupações 

fundamentais na elaboração desses veículos escritos diz respeito à linguagem, que 

deve ser específica a cada público”. São veículos de comunicação escrita impressos 

e eletrônicos: carta comercial, memorando, ofício, circular, requerimento, telegrama, 

e-mail (correio eletrônico), barra de “hollerith”, manual de integração, quadro de 

avisos, jornal mural, cartaz ou banner, caixa de sugestões, mala-direta, folheto, fôlder, 

panfleto/flyer/volante, teaser, press release, boletim, jornal de empresa, revista de 

empresa, newsletter (carta informativa), relatório público anual (financeiro), relatório 

social e livro de empresa. 

 

Os veículos de comunicação oral: conversas, entrevista, discurso, telefone 

fixo e móvel, alto-falante, radiocomunicadores, microfone e rádio interna, segundo 

Cesca (2009), além da finalidade de informar, fornecem a interlocução entre 



32 
 

 
 

emissores e receptores, que resulta em uma interação dos recursos humanos internos 

e de outros públicos da organização. 

 

Cesca (2009, p. 359) afirma que os veículos aproximativos são aqueles que 

“por suas características de proximidade física facilitam o contato entre a organização 

e seus públicos”. Nessa categoria estão: espaços físicos, ações de responsabilidade 

social e eventos, portas abertas. 

 

Finalmente, os veículos auxiliares “constituem-se em instrumentos 

auxiliares da comunicação com os públicos de interesse da organização” (CESCA, 

2009, p. 361), como: veículos visuais, veículos auditivos e veículos audiovisuais. 

 

Nesses veículos de comunicação dirigida, a área de Relações Públicas tem 

o instrumental para realizar as suas funções visando o bom relacionamento da 

organização com seus públicos de interesse e os objetivos da organização. 

 

Em meio à uma sociedade tecnológica, onde a troca de informações é 

constante e globalizada, Margarida Kunsch (2007, p. 40) afirma que “todas essas 

novas configurações do ambiente social global vão exigir das organizações novas 

posturas” necessitando assim de um “planejamento mais apurado da sua 

comunicação para se relacionar com os públicos, a opinião pública e a sociedade em 

geral”.  

  

De acordo com a autora Margarida Kunsch, 

 

É necessário superar uma visão da sociedade e comunidade que não dá mais 
conta de entender a complexidade contemporânea. Está superado o conceito 
reducionista de sociedade, que o restringe à população que habita 
determinado território [...]. Isto também pode-se dizer a respeito do conceito 
‘comunidade’, que hoje tem denotações e conotações bem mais amplas do 
que os que viviam até pouco tempo atrás, com a criação, por exemplo, das 
chamadas ‘comunidades virtuais’. (KUNSCH, 2007, p. 444). 
 
 

As tecnologias revolucionaram a comunicação, a interação com as mídias 

digitais é uma realidade na sociedade contemporânea. A comunicação nas 

organizações sofre os impactos provocados pela revolução digital, tendo que passar 
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por transformações no modo de produzir e veicular as mensagens organizacionais. 

(KUNSCH, 2007). 

 

Segundo Carolina Terra (2006), a internet se apresenta como mais um 

recurso de comunicação para Relações Públicas, desta forma é preciso conhecer 

suas especificidades e adaptar às características dos públicos a serem atingidos. 

 

Portanto, existe a necessidade de utilizar a comunicação dirigida descrita 

anteriormente, de usufruir dos meios de comunicação digitais e as formas como as 

mensagens são constituídas levando em consideração questões como a 

interatividade, colaboração, construção coletiva, segmentação, novas possibilidades 

de mensuração de resultados e o desenvolvimento do relacionamento da organização 

com seus públicos. (TERRA, 2006). 

 

1.2.2. Públicos para Relações Públicas 

 

Para Grunig et al (2011, p. 189), a maioria das organizações “prefere 

escolher suas próprias missões e estabelecer os seus próprios objetivos”, porém os 

públicos também têm interesses nas organizações e podem influenciar as missões e 

objetivos. As organizações necessitam de Relações Públicas porque mantêm 

relacionamento com públicos. 

 

Relacionamento com pessoas, é a essencial atividade da área de Relações 

Públicas, portanto, é necessário que os públicos da organização sejam identificados. 

As estratégias utilizadas para atingir o objetivo de uma organização nascem desses 

relacionamentos. 

 

Em relações públicas uma das conceituações de públicos mais utilizadas é 

a do autor Cândido Teobaldo de Souza Andrade (1993), que classifica públicos em 

interno, misto e externo. Fábio França, outro autor importante para a área de Relações 

Públicas, explica que essa classificação de públicos é conhecida pelo conceito 

“geográfico”, “que acabou por empobrecer a comunicação empresarial, convertendo-

-a de corporativa e global com todos os públicos em apenas geográfica, tão somente 

interna e externa”. (FRANÇA, 2009, p. 218). 
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Públicos não podem ser apenas classificados como partes isoladas de uma 

organização, mas como parceiros, que devem estar em sintonia para estabelecer uma 

relação positiva, capazes de enriquecer o relacionamento e o entendimentos das 

organizações com seus públicos. (FRANÇA et al, 2009, p. 224). 

 

Segundo França et al (2004), para analisar as redes de relacionamento de 

uma organização, é necessário o estudo das seguintes orientações: determinar os 

diferentes tipos de público; o tipo de relacionamento existente entre as partes; os 

objetivos e as expectativas desse relacionamento; o nível de dependência empresa-

públicos (essencial, não essencial); o nível de envolvimento da empresa; a natureza 

temporal da relação; a interpessoalidade da relação (individual ou coletiva); e os 

resultados esperados. 

 

No entanto, as classificações de públicos citadas anteriormente não se 

adequam no âmbito do terceiro setor. Cicilia Peruzzo (2007, p. 13) afirma que a 

definição de públicos para o terceiro setor serve para “aproximar a entidade ou 

movimento social a cada um dos públicos”, podendo contribuir para dar visibilidade 

pública, para melhorar a captação de recursos, estabelecimento de parcerias e 

apoios, para mobilizar e realizar as atividades com o devido envolvimento dos 

beneficiários, e para impedir conflitos. 

 

Portanto, para a classificação de públicos no terceiro setor, Cicilia Peruzzo 

propõe:  

 

a) Beneficiários (pessoas a quem a ação direta da organização se 
destina, ou melhor, são a razão de ser da mesma); b) Colaboradores 
(funcionários, voluntários15 e suas famílias); c) Vizinhança (‘comunidade’ 
onde estão inseridas a sede e a ação principal da organização); d) Órgãos 
públicos (aqueles que afetam diretamente a vida da organização por meio de 
políticas, legislação, órgãos de repressão, entre outros aspectos); e) 
Parceiros reais e potenciais (organizações, secretarias, universidades, entre 
outros); f) Mídia (meios de comunicação impressos, radiofônicos, televisivos 
e internet, tanto os de longo alcance como os comunitários e locais; g) 
Aliados(movimentos e organizações congêneres e aproximativas, ou seja, 
que atuam no mesmo universo mas desenvolvem atividades distintas, como, 
por exemplo, o movimento de moradia versus igreja); h) Opositores (aqueles 
que se opõe à linha político-ideológica e ao trabalho desenvolvido por ‘ódio 
de classe’). (PERUZZO, 2007, p. 13). 
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O conhecimento e mapeamento de públicos é fundamental para uma 

organização, por meio dele é possível selecionar diretrizes, desenvolver ações e 

estratégias e determinar que tipos de mensagens e veículos se tornam mais eficientes 

para atingir cada público específico. 
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2. ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PORTUGUES. 
 

2.1. HISTÓRICO 

 

Segundo o site Agência Briosa, o início da história do Clube Português deu-

se no ano de 1914. A população de Santos se agitava com as agremiações criadas 

por italianos, espanhóis e sírios que moravam na cidade. Foi assistindo a uma partida 

de futebol de Clubes já existentes que alguns “canteiros” portugueses, trabalhadores 

da pedreira do bairro Jabaquara, se entusiasmaram com a criação de sua própria 

agremiação. 

 

A ideia veio a concretizar-se somente três anos mais tarde, devido a várias 

reuniões de portugueses que se encontravam com frequência, ao final das tardes, em 

um salão de barbearia. Em uma destas reuniões, o português Lino do Carmo 

comentou aos seus conterrâneos sobre a hipótese de fundar um Clube de futebol para 

representar a colônia portuguesa em Santos. Todos concordaram e entraram em 

discussão quanto à escolha do nome do Clube. 

  

Entre diversos nomes citados, Manoel Ribeiro, um dos fundadores, sugeriu 

que o nome da nova agremiação fosse Futebol Clube de Portugal, mas foi rejeitado, 

pois não aceitaram envolver o nome do país lusitano, foi quando decidiram criar uma 

Associação portuguesa destinada a atletas. 

 

Em uma votação unânime, o novo Clube de Santos foi batizado com o 

nome “Associação Atlética Portuguesa”, conhecida também como Lusinha, Rubro-

Verde ou Briosa, sendo este último relacionado à palavra brio, devido às suas 

inúmeras vitórias, sendo assim um time digno de honra e respeito. 

 

A Associação Atlética Portuguesa, também conhecida como Portuguesa 

Santista, é um Clube brasileiro de futebol da cidade de Santos, litoral do estado de 

São Paulo. Fundada por Lino Carmo, Avelino de Carvalho, Bento Ribeiro, Antonio 

Peixoto, José de Mello, Albino Marques, Seraphim de Almeida, Maximino Campos, 

Manoel Tavares, Casimiro Leitão, Abel Rabello, Luiz Fernandes e Antonio Almeida, 
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onde assinaram a ata de fundação em vinte de novembro de 1917, segundo o estatuto 

do Clube. 

 

Com a fundação oficial da agremiação portuguesa, seus 37 associados, 

decidiram a composição do primeiro corpo diretivo, constituído da seguinte maneira: 

 

• Presidente – Lino do Carmo; 

• Vice-presidente – José de Mello; 

• 1º secretário – Antônio Peixoto; 

• 2º secretário – Bento Ribeiro; 

• 1º tesoureiro – Manoel Ribeiro; 

• 2º Albino Marques; 

• Diretores auxiliares – Luis Fernandes, Alexandre Silva Machado, 

Manoel Tavares, Antonio Ravaças e Joaquim Ferreira. 

 

Com tudo já encaminhado, faltava um detalhe importante, o uniforme dos 

jogadores, quando o Clube resolveu usar as cores vermelho, verde e branco, numa 

alusão à bandeira de Portugal e na camisa do goleiro, o escudo com as armas 

portuguesas, afirma o site Agência Briosa. 

 

O Clube também passou a ter uma sede própria, localizada na rua João 

Pessoa. A inauguração foi realizada com uma grande festa entre os presentes. 

 

O estádio de futebol da agremiação foi o primeiro da América Latina a ter 

cobertura de concreto. Inaugurado em 15 de dezembro de 1920, o recebeu o nome 

do engenheiro carioca Ulrico Mursa. Em comemoração ao dia da inauguração foi 

realizado o primeiro jogo no estádio, quando a Portuguesa enfrentou o Sírio Futebol 

Clube e venceu por 6 a 0. 

 

Em 1938 a Briosa revelou o primeiro jogador da Baixada Santista para a 

seleção brasileira de futebol. O atacante Elba de Pádua Lima, conhecido como Tim, 

foi convocado para disputar a copa do mundo na França naquele ano. 
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A Portuguesa Santista, em conjunto com Palestra Itália (atual Sociedade 

Esportiva Palmeiras), Corinthians, São Paulo Futebol Clube, Santos Futebol Clube, 

Portuguesa de Desportos, Espanha (atual Jabaquara Atlético Clube), Ypiranga e SPR 

(atual Nacional Atlético Clube) foram às equipes fundadoras da Federação Paulista 

de Futebol, em 1941. 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960, a AAT (Associação Atlética Portuguesa) 

disputou contra outros times da cidade, o Santos Futebol Clube e o atual Jabaquara 

Atlético Clube, batizado então de “clássico das praias”, onde a rivalidade e a agitação 

das torcidas eram muito presentes.  

 

A Portuguesa, desde 1959, é a detentora do título “Fita Azul”, criado para 

homenagear as equipes que após suas excursões internacionais, retornavam invictos 

ao Brasil. Essa honra já foi entregue a vários Clubes como Vasco da Gama, da 

Portuguesa de Desportos, do Santos Futebol Clube entre outros, conforme consta no 

site Portuguesa Santista. 

 

Outro episódio marcante na história do Clube aconteceu durante uma 

viagem realizada pela à África do Sul, também em 1959. Na época o regime de 

segregação que impedia negros de conviverem entre brancos, o Apartheid2, estava 

em vigor naquele país. Em uma partida na cidade do Cabo, dois de seus jogadores 

foram impedidos de entrar em campo, Nene Bota e Guilherme, por serem negros, a 

equipe santista não aceitou dar início à partida se eles não pudessem jogar. 

 

Sem sucesso, a AAP não entrou em campo, seguiram viagem para outras 

cidades do país africano e tiveram apoio do presidente brasileiro Juscelino 

Kubitschek3 por sua atitude em defesa dos seus jogadores, sendo a primeira vez que 

o país se posicionava contra ao Apartheid. O Clube Santista entrou para a história do 

esporte brasileiro após esse acontecimento e sua postura teria tido repercussão 

mundial. 

                                                           
2 Apartheid regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do 

Partido Nacional na África do Sul, no qual os direitos da maioria dos habitantes foram cerceados pelo 
governo formado pela minoria branca. 

3 Juscelino Kubitschek presidente da República de 1956 a 1961. 
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Na gestão de 1974 a 1975, com a entrega de um terreno de 20 mil m² 

próximo ao estádio, que o grande projeto teve início, a nova sede estava sendo 

construída no bairro do Jabaquara. 

 

A Portuguesa começou a ser um complexo atlético com a construção de 

piscinas olímpica e infantil, sendo a primeira piscina olímpica com dez raias da 

Baixada Santista. Além das piscinas, foram construídos ginásio, campo e minicampo 

de futebol, playground, quadras de tamboréu e tênis, a nova sede social contava 

também com restaurante, salas de conferências, teatro, biblioteca e salão de festas 

coberto.  

 

Com o passar dos anos, o complexo atlético da Portuguesa enfrentou 

diversas reformas, melhorando consideravelmente suas estruturas. Em 1995 e 1996, 

na gestão de Carlos Alberto, a arquibancada do estádio foi reformada para comportar 

até três mil torcedores. Foram construídas novas salas para a secretaria e diretoria de 

futebol, entre outras melhorias. 

 

A melhor posição que a Associação Atlética Portuguesa conquistou foi no 

Campeonato Paulista, conquistando a terceira colocação nos anos de 1936, 1937, 

1938 e 2003. Atualmente, a Portuguesa Santista disputa a segunda divisão do 

campeonato Paulista de Futebol profissional. O campeonato é disputado por mais de 

40 equipes, conforme o site oficial do Clube, a Portuguesa Santista está sendo 

apontada como uma das principais candidatas em potencial de crescimento no estado 

nos próximos anos.  

 

Segundo a diretoria da atual gestão, 2016 e 2017, uma das últimas obras 

realizadas foi a construção de uma pista de skate, com a preocupação de atender o 

público jovem e estimular a prática esportiva. 

 

De maneira geral o Clube encontra-se em condições precárias, com falta 

de investimento e melhorias em praticamente todos os espaços, tanto de lazer como 
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de esportes. Essas carências acarretam na baixa frequência dos associados e quase 

nula a procura por novas associações. 

 A Associação Atlética Portuguesa vem tentando superar as dificuldades, 

buscando alternativas para se manter, mas a falta de recursos continua ameaçando 

sua existência. 

 

 

2.2. BRIEFING 

   

A Associação Atlética Portuguesa é uma instituição da sociedade civil, do 

terceiro setor, sem fins lucrativos, religiosos ou políticos, que tem por objetivo 

incentivar as práticas de esportes em geral, promover reuniões e festas de caráter 

social, cultural e cívico e desenvolver atividades sociais, educacionais e recreativas 

junto à comunidade. 

 

Está localizada em Santos, na avenida Senador Pinheiro Machado, 240, no 

bairro do Jabaquara. Os dias de funcionamento são de segunda-feira à sexta-feira, 

08h00 às 23h00, aos sábados, das 08h00 às 00h00 e aos domingos, das 08h00 às 

21h00. Em novembro de 2017 a Portuguesa Santista completa 100 anos de 

existência. 

 

Figura 7 - Frente da Associação Atlética Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Atualmente, o Clube conta com um total de 1.100 sócios, sendo 700 não 

pagantes por serem classificados como remidos, restando 400 contribuintes e seus 

dependentes. Para se tornar um novo sócio, o interessado deve se dirigir a secretaria 

do Clube com alguns documentos solicitados e realizar o pagamento de três 

mensalidades, resultando no valor de R$180,00 reais, ou anualmente o valor de R$ 

600,00 reais, para então receber a carteirinha de sócio e usufruir das atividades do 

Clube. 

 

Por ser uma Associação muito ligada à sociedade e cultura portuguesa, o 

logotipo é um brasão constituído pela cruz de Portugal de cores vermelha e verde, o 

que remete a bandeira de Portugal. 

 

2.2.1. Políticas Institucionais 

 

A Associação Atlética Portuguesa possui um estatuto que orienta e regula 

o seu funcionamento, no entanto, não possui nenhuma política de qualidade para suas 

ações e comportamento. Não possui definidos sua missão, visão e valores e nenhum 

documento que formalize sua identidade organizacional. 

 

 A cultura organizacional é bem conservadora, explica-se, pois, os 

membros mais antigos da entidade fazem parte do Conselho Deliberativo, que detém 

o maior poder sobre todas as ações do Clube, o que causa grandes impasses nas 

propostas de novas ideias e funcionalidades.  

 

A Associação possui alguns eventos anuais que se tornaram ritos da 

instituição, como a festa de final de ano, festa da tainha e “vindima” (festa da uva). Na 

questão social, atualmente, a Portuguesa Santista desenvolve o “Skate Terapia”, uma 

ação em parceria com o NAPE (Núcleo Assistencial Paulo e Estevão). 

 

2.2.2. Estrutura organizacional e administrativa 

 



42 
 

 
 

A Diretoria exerce a administração do Clube com doze membros, com 

mandatos de dois anos e é constituída por: Presidente, Diretor Financeiro, Assessor 

para Eventos, Diretor Jurídico, Diretor de Esportes, Diretor Cultural, Diretor de 

Patrimônio, Assessor de Comunicação, Relações Públicas, Diretor de Marketing, 

Diretor Social e Diretor de Futebol. O atual presidente é Lupércio S. Conde, eleito em 

2015 para gestão de 2016-2017. 

 

A Portuguesa segue uma estrutura administrativa linear tradicional, que 

possui linhas diretas de responsabilidade entre superior e subordinado, com a 

centralização de decisões na Diretoria e Conselho. 

 

A Associação possui 24 funcionários, os quais são responsáveis pela 

portaria, recepção, administração e serviços gerais. Os professores das atividades 

oferecidas pelo Clube são terceirizados e não possuem nenhum vínculo trabalhista. 

 

2.2.3. Estrutura organizacional e administrativa 

 

A Associação Atlética Portuguesa possui sede própria com área de 12.870 

m2, sua estrutura física é composta pelo estádio de futebol Ulrico Mursa, com 

capacidade para até 15 mil pessoas, quadra de futebol society, campo de futebol de 

areia, cancha de bocha, salão de jogos, quadra de tênis, quadra de tamboréu, mini 

rampa de skate, piscina olímpica e infantil, lanchonete, restaurante, sala de troféus e 

conselho, churrasqueira, dois salões para festas, um com capacidade para até 200 

pessoas e o outro para até 700 pessoas, podendo ser alugados tanto para sócios 

quanto para não sócios. Possui também sala de departamento médico e fisioterapia, 

academia de musculação e estacionamento.  
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Figura 8 - Piscina de adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

Nos últimos anos o Clube sofre com problemas financeiros, o que afeta 

diretamente a conservação dos espaços e dependências. A AAP possui a mesma 

estrutura desde que foi fundada, passando por apenas algumas reformas. Mesmo 

com a estrutura e tudo que a compõe sendo antiga, pode-se perceber a preocupação 

com a manutenção básica. Na atual gestão, além da manutenção básica do Clube, foi 

construída uma mini rampa de skate.  

 

Figura 9 - Rampa de Skate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Trevo Comunicação 
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A composição de cores e decoração do Clube segue as cores do símbolo, 

branco, verde e vermelho. Em algumas paredes existe a aplicação do brasão do 

Clube, porém, com o passar dos anos houveram algumas mudanças nesse brasão e 

não há uma harmonia quanto a essas aplicações pois ainda existe brasões antigos 

pelo Clube. 

 

A ampla estrutura sempre foi um diferencial e atualmente uma das fontes 

de renda do Clube é com a locação das áreas da lanchonete, academia e salões de 

festas, que atualmente está passando por uma reforma. 

 

2.2.4. Faturamento 

 

A fonte de arrecadação da Associação Atlética Portuguesa é constituída 

basicamente pelo pagamento da mensalidade dos sócios, renda dos jogos de futebol, 

cotas da Federação Paulista de Futebol, placas de publicidade e aluguel dos espaços 

como academia, lanchonete e salão de festas. Em 2016, mesmo com todas as contas 

liquidadas, o Clube teve o fechamento com prejuízo de R$ 1.093.599,03 (um bilhão, 

noventa e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e três centavos) e para o ano 

de 2017 ainda não existe previsão de fechamento. 

 

2.2.5. Comunicação 

 

A Associação Atlética Portuguesa não possui um setor de comunicação 

próprio. O profissional que exerce a função de Relações Públicas no Clube, Lupércio 

Conde Junior, é formado em Administração de empresas e Educação Física, e é 

responsável pela comunicação com os públicos do Clube, bem como a organização 

de eventos, criação de novas ações sociais e projetos voltados à Associação. 

 

A comunicação interna acontece por meio de notícias e avisos dispostos 

em três murais localizados em áreas de maior acesso de associados e funcionários. 

Os eventos sociais e esportivos do Clube são divulgados por meio do site da 

Associação Atlética Portuguesa, página no Facebook, faixas e murais.  



45 
 

 
 

 

Os materiais de papelaria (papel ofício, envelopes, cartão de visitas) e 

manual de identidade visual foram produzidos por uma agência de publicidade e 

impressos internamente. Esse material possui o timbre do Clube e são utilizadas as 

cores vermelho e verde, seguindo a identidade visual do logotipo. 

 

2.2.6. Eventos e atividades 

 

Anualmente acontecem os eventos que já são uma tradição no Clube, 

como a festa da Uva (Vindimas4), Festa da Tainha - tradição Portuguesa, já citados 

anteriormente, e também quermesse, festa de final de ano e Rancho Português, onde 

são exploradas as tradições portuguesas. Todos esses eventos são abertos ao 

público e renda revertida para a Associação por meio da venda de ingressos. 

 

Atualmente o Clube conta com poucas atividades oferecidas aos sócios, 

como musculação, natação, patinação artística e escolinha de futebol de base. Além 

dessas atividades e eventos, a AAP realiza ações beneficentes e parcerias, por 

exemplo, o Corpo de Bombeiros de Santos utiliza a piscina do Clube para realizar 

seus treinamentos. 

 

 

2.3. PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

PORTUGUESA 

   

Para identificar os públicos com os quais a Associação Atlética Portuguesa 

se relaciona adotamos a classificação que mais se aplica para instituições do terceiro 

setor, proposta por Cicilia Peruzzo (2007), a qual já foi descrita no referencial teórico 

desse trabalho. 

 

                                                           
4 O mês de setembro, que marca o finzinho do verão e o início do outono, é a principal época 

das vindimas. Neste período é feita a colheita das uvas que darão origem aos vinhos do ano. 
Tradicionais no país, as vindimas sempre foram um momento de celebração e de reunião de 
familiares e amigos. 
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Com intenção da Trevo Comunicação realizar o mapeamento de públicos 

para identificar os públicos estratégicos podendo desenvolver um plano de ações de 

Relações Públicas bem direcionados.  Os públicos de relacionamento da AAP são: 

 

Beneficiários: são o motivo de existência da instituição e para quem ela 

destina suas atividades, ou seja, aqueles que tem relação direta com o Clube, como 

os sócios e torcedores da Portuguesa Santista, que contribuem financeiramente e 

desfrutam de suas ações.  

 

Colaboradores: aqueles que exercem atividade em benefício da 

Associação, são públicos altamente relevantes para que exista o bom funcionamento 

do Clube. Na AAP atualmente são 24 funcionários, dentre porteiros até a área 

administrativa, podemos classificar aqui também toda a comissão de diretoria e 

conselho do Clube, os quais trabalham em prol da Associação. 

 

Vizinhança: classifica-se aqui a comunidade onde estão localizados, 

sabendo que se situam na região da Baixada Santista, na cidade de Santos, no bairro 

do Marapé. Atualmente não é realizado nenhuma ação direta com a região além do 

projeto Skate Terapia. 

 

 Órgãos Públicos: são aqueles que afetam diretamente a vida da 

organização por meio de políticas e legislação. Podemos classificar como públicos de 

extrema importância para o Clube, porém não existe nenhum projeto ou ação de 

parceria junto a essas instituições. 

 

Parceiros reais e potenciais: os reais são aquelas organizações e/ou 

pessoas com as quais o Clube mantém parceria, atualmente na AAP os parceiros Nita 

Alimentos, Grupo Mendes e Poupafarma são voltados principalmente para o futebol. 

No projeto social Skate Terapia, contam como parceiros cinco Clubes Rotary de 

Santos e empresas como Engeterpa, Santo Protetor e Tendas e Tendas. Atualmente 

existe uma parceria da própria diretoria do Clube que realizam investimentos pessoais 

para a comunicação do Clube. Parceiros potenciais são aqueles que possam vir a 

somar a Associação, como a comunidade portuguesa da região no Centro Cultural 
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Português de Santos, Consulado Português e estabelecimentos comerciais da cultura 

portuguesa. 

 

Mídia: são os meios de comunicação que a Associação Atlética Portuguesa 

possui relacionamento, atualmente quem é responsável pela assessoria de imprensa 

e administração de redes sociais e site é o Bacharel em Comunicação Social, Walmir 

Lopes junto à Tática Assessoria.  

 

Aliados: aquelas organizações que atuam no mesmo universo, mas 

desenvolvem atividades distintas, para a Portuguesa Santista são aliados o conselho 

da comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo; outras associações 

portuguesas como a Escola Portuguesa e o Consulado Português de Santos. 

 

Opositores: são entidades que se opõe à linha político-ideológica e 

concorrem diretamente pelo trabalho oferecido. Na AAP não existe nenhuma oposição 

político-ideológica. Podemos classificar como opositores outras associações 

sociorrecreativas como Clube dos Ingleses, Clube de Regatas Vasco da Gama, Brasil 

Futebol Clube e Clube Internacional de Regatas e no âmbito do futebol, o Santos 

Futebol Clube. 
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3. CLUBE EM SANTOS 

 

Na idade média agrupamentos de pessoas já eram frequentes, 

apresentando interesses comuns que podem ser de caráter social, esportivo, 

recreativo, cultural, cientifico, político, etc. Londres no século XVIII sediou vários 

Clubes com objetivos distintos satisfazendo os mais diversos interesses. Já no século 

XIX com o apogeu dos Clubes foram fundadas agremiações com interesses 

femininos, democratizando as classes sociais e excluindo a ideia, que os Clubes 

somente eram frequentados por pessoas de classes sociais abastadas. (SILVA; 

CAMARGO, 2008). 

 

No Brasil, ainda no século XIX, os Clubes se desenvolveram nas regiões 

Sul do território nacional, onde afluíram os imigrantes em maior número, visando 

manter a identidade cultural dos mesmos. Já no século XX, os Clubes atendiam as 

necessidades de classes sociais mais elitizadas, promovendo os esportes como 

espetáculos, tais como turfe, remo e futebol. Em São Paulo houve menos seletividade 

entre as classes sociais, destacando-se como esportes populares: remo, ciclismo, 

pedestrianismo, natação e futebol. (LAMARTINE, 2005). 

 

A cidade de Santos, por possuir o maior porto da América Latina e ter 

permitido o aumento da classe operária, formou agremiações com objetivos distintos, 

divididos em Clubes recreativos, sociais, esportivos e de servir, juntamente com 

associações, sindicatos e organizações partidárias, a fim de promover atividades 

esportivas, recreativas e sociais. A primeira agremiação criada em Santos com o 

propósito recreativo social foi a Sociedade Recreativa Harmonia, em 1883, onde se 

reuniam a classe elitizada da cidade, com o objetivo de realizar saraus dançantes e 

musicais. O Clube XV foi fundado em 1869 e é considerada a mais antiga Associação 

brasileira em atividade até os dias atuais. 

 

Em 1885, surgiram os Clubes ligados a Imigrantes, o Centro Espanhol e 

o Centro Português, a Sociedade Italiana de Beneficência foi fundada em 1897, 

seguido o Clube Internacional de Regatas em 1898. O Clube Regatas Santista no 

início do século XX foi à primeira agremiação criada com finalidades esportivas, o 
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Clube Regatas Saldanha da Gama em 1903 e o Clube Regatas Vasco da Gama em 

1911. 

 

O Clube Atlético Internacional, foi o primeiro Clube de futebol local, 

fundado em 1902. O Santos Futebol Clube surgiu em 1912, no ano seguinte surgiram 

o Clube Atlético Santista e o Brasil Futebol Clube. O Jabaquara Atlético Clube, 

anteriormente denominado Clube Espanha, foi criado em 1914 e em 1917 a 

Associação Atlética Portuguesa. Em 1926 foi criado o Tênis Clube de Santos e 

também foi fundada a Associação Atlética dos Portuários. No ano de 1958 foi fundado 

o Caiçara Futebol Clube. 

 

Em meados do século XX, alguns dos Clubes da cidade construíram suas 

sedes no bairro Ponta da Praia, comportando complexos esportivos com ginásios, 

piscinas e salões para eventos, com características sociais, esportivas e recreativas. 

Ainda no início do século XX a maioria dos Clubes deixou de ser um local de encontro 

masculino, dando lugar para toda a família. (GONÇALVES, 2005). 
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4. A DECADÊNCIA DOS CLUBES 

 

Diante de um cenário tecnológico moderno e novas formas de lazer, os 

Clubes passaram a entrar em decadência, ainda mais com a crise financeira 

proporcionada pela redução de sócios pagantes o aumento dos sócios remidos 

(associados com mais de trinta anos de contribuição) que são isentos de 

mensalidades e que assim provocam sérios problemas na receita dos Clubes. 

 

Outro fator relevante foi o surgimento de prédios e condomínios projetados 

com áreas de lazer e esportes. Além do que as praias, locais públicos, são espaços 

que também proporcionam hábitos saudáveis aos santistas de forma democrática e 

sem custos financeiros aos usuários. 

 

Houve, também, a criação de parques e complexos esportivos públicos, 

como o Ginásio Rebouças localizado na Ponta da Praia, em Santos, como outro fator 

que pode ter contribuído para a decadência dos Clubes, por ser um instrumento 

recreativo público e gratuito do município de Santos. 

 

Segundo o Sindicato dos Empregados de Clubes Esportivos e em 

Federações, Confederações e Academias Esportivas no Estado de São Paulo 

(Sindesporte), atualmente existem aproximadamente 38 Clubes tradicionais e 20 

associações em Santos que enfrentam problemas financeiros com dívidas que se 

multiplicam, acarretando juros impagáveis. 

 

Algumas ações foram observadas em consequência dessa crise, o Caiçara 

Clube foi vendido em 2007, no local de sua sede foram construídos edifícios 

residenciais e o Clube comprou um espaço na Avenida Washington Luiz, nº 565 para 

dar continuidade em suas atividades. O Clube Regatas Santista, o mais antigo da 

cidade, também foi vendido e sua sede foi demolida, hoje o terreno funciona como um 

estacionamento. O Clube Regatas Vasco da Gama, vendido ao Grupo Mendes, 

praticamente sanou suas dívidas e teve uma nova sede construída e modernizada, 

sendo entregue em 2011. 
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O Clube de Regatas Saldanha da Gama, que vendeu somente uma parte de 

suas instalações, teve sua sede totalmente modernizada com reformas que duraram 

dois anos, sendo entregue em março desse ano. O Brasil Futebol Clube, foi vendido 

também ao Grupo Mendes, em 2013 foi reinaugurado após cinco anos de reformas e 

modernizações de sua sede e hoje continua em atividade, sendo um dos maiores e 

mais modernos clubes da cidade.  

 

Esses Clubes são alvos das grandes construtoras, pois ocupam áreas 

supervalorizadas da cidade de Santos, o que gera interesse no ramo imobiliário da 

cidade, que acabam se favorecendo pela falência dos Clubes. 

 

É evidente que algum espaço resta para os Clubes. Alguns deles têm 
conseguido sobreviver à crise e manter-se em atividade. Mas não há dúvida 
que as transformações sociais e econômicas, no modo de viver das pessoas, 
atingiram duramente a razão de ser e de existir dos Clubes sociais e 
esportivos. Seu futuro é, portanto, incerto e complicado. (GONÇALVES, 
2000, p. 22). 

 

Há empresários na cidade que estão investindo nas reformas e 

modernização dos Clubes com intuito de atrair os antigos e novos associados, assim 

dando continuidade à tradição santista de ter seus associados e familiares em um 

espaço social, de lazer e convivência. 
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5. A ANÁLISE DE CENÁRIO 

 

O mundo em constante mudança gera grande influência sobre os negócios, 

desafiando as empresas a se adequarem as novas realidades e mudanças, sejam 

elas no comportamento dos consumidores ou nas inconstâncias econômicas e 

governamentais, além de sua concorrência. A Análise de Cenários é um conceito 

difundido por estudos e consultorias que passaram a ser amplamente utilizados como 

ferramenta de gestão.  

 

A Associação Atlética Portuguesa precisa observar atentamente o seu 

posicionamento no cenário econômico, ser capaz de prevenir fatores negativos que 

interfiram em seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo precisa destacar seus pontos 

positivos e direcionar suas estratégias, para que tenha êxito nesses aspectos. E é 

neste ponto que a análise de cenários se faz presente, a mesma irá fundamentar 

estratégias para a empresa, por isso é de extrema importância a concepção de um 

planejamento estratégico dentro da organização. 

 

5.1. BENCHMARKING 

   

Uma das ferramentas de planejamento estratégico e de gestão de 

qualidade, utilizada para realizar uma análise de cenário, é o benchmarking, o qual 

consiste em aprender com outras empresas, sendo um trabalho de grande intensidade 

que tem como objetivo identificar e comparar os melhores desempenhos de outras 

organizações. Através de pesquisas, a fim de aperfeiçoar o sistema de decisões, 

métodos e processos, para promover vantagem competitiva e desempenho superior 

no mercado de atuação. 

 

Podemos definir benchmarking como "processo de comparação 

sistemática de produtos e serviços como os oferecidos pela concorrência ou por 

empresas consideradas excelentes em algo determinado." (MACEDO; PÓVOA Filho, 

1994). 

 



53 
 

 
 

O mesmo tem como objetivo aperfeiçoar as funções e processos de uma 

determinada organização, além de ser um importante aliado para vencer a 

concorrência, essa ferramenta analisa as estratégias e possibilita a outra empresa 

criar e ter novas ideias em cima do que já é realizado. 

 

A fim de aprimorar os processos comunicacionais da Associação Atlética 

Portuguesa, a Trevo Comunicação verificou informações de quatro associações para 

analisar seus concorrentes, através de levantamentos de dados, foram utilizados os 

seguintes critérios: localização, data de fundação, porte, esportes oferecidos, 

estrutura interna e site.  Resultando na tabela a seguir: 
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Quadro 2 - Benchmarking. 

Clubes Localização 
Data de 

Fundação 
Porte Esportes Oferecidos Estrutura Interna Site 

Associação Atlética 

Portuguesa 

Av. Senador 

Pinheiro 

Machado, 240 – 

Jabaquara, 

Santos/SP, 

11075-000 

20 de 

novembro 

de 1917 

Médio 

Escolinha de Futebol, 

Natação, Patinação Artística, 

Academia 

 

Academia de musculação, 

Piscina adulto e infantil, 

Campo de Futebol 

Society, Campo de 

Futebol de Areia, Mini 

rampa de skate, 

Churrasqueiras, Salões 

de festa, Quadra de Tênis 

e Estádio de Futebol 

 

www.portuguesasantista.

com.br 

Brasil Futebol Clube 

Rua Jurubatuba, 

80 – Aparecida, 

Santos/SP, 

11035-100 

21 de 

agosto de 

1913 

Médio à 

Grande 

Natação, Surf, Ginástica 

Artística, Zumba, Pilates, 

Futebol, Boxe e Taekwondo 

Salão de Festas, Campo 

de Society, Sala de Lutas, 

Quadra Poliesportiva e 

Campo de Futebol 

www.brasilfclube.com.br 
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Clube de Regatas 

Vasco da Gama 

Av. Almirante 

Saldanha da 

Gama, 33/35 – 

Ponta da Praia, 

Santos/SP, 

11013-590 

12 de 

fevereiro de 

1911 

Médio a 

Grande 

Zumba, Canoa Havaiana, 

Pilates, Futsal, Natação e 

Volêi 

Academia, Salão de 

Festas, Piscinas, 

Churrasqueira, Quadra de 

Poliesportiva e Campo 

Society Coberto 

www.clubevascodagama

.com.br/ 

Clube dos Ingleses & 

Caiçara ou 

Santos Atlético Clube 

Rua Santa 

Catarina, 127 – 

José Menino, 

Santos/SP, 

11065-670 

15 de 

agosto de 

1889 

Grande 

Tiro, Futebol Society, 

Badminton, Tiro com Arco, 

Tênis, Patinação Artística, 

Futebol de Salão e Boxe 

Quadras de Tênis, 

Churrasqueira, Campo de 

Futebol, Quadra de 

Badminton, Piscinas e 

Salão de Festas. 

www.clubedosingleses.c

om.br/ 

Clube Internacional 

de Regatas 

Av. Almirante 

Saldanha da 

Gama, 5 – Ponta 

da Praia, 

Santos/SP, 

11030-400 

24 de maio 

de 1898 
Grande 

Natação, Ballet, karatê, 

Basquete, Canoa 

Havaiana, Canoagem 

Olímpica, Ginastica 

Olímpica, Hóquei, 

Tamboréu, Vôlei, Tênis e 

Futsal 
 

Ginásio, Quadra 

Poliesportivo, Quadras te 

Tênis, Campo de Areia, 

Piscina e Salão de Festas 

 

www.intersantos.com.br/ 
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5.1.1. Análise comparativa da concorrência 

 

Esta análise consiste nas informações colhidas dos sites de cada 

instituição, no período de agosto a setembro de 2017, e apontadas no quadro anterior. 

 

Ao averiguar outros Clubes de Santos, a Trevo Comunicação verificou 

que o Clube dos Ingleses, Clube de Regatas Vasco da Gama, Brasil Futebol Clube e 

o Clube internacional de Regatas são Clubes que enfatizam o esporte juntamente ao 

lazer e, portanto, potenciais concorrentes da Associação Atlética Portuguesa. 

 

Cada Clube comparado nesta análise tem como as principais 

características: social, esportiva e de lazer. 

 

Considerando as informações apresentadas no quadro comparativo, o 

Brasil Futebol Clube, tem 104 anos de história e fica localizado próximo ao canal 6 em 

Santos. Sua sede de médio à grande porte passou por uma reforma em 2013, onde 

teve toda sua infraestrutura modernizada, podendo assim, oferecer várias atividades 

esportivas em seu âmbito. O site precisa ser aprimorado, pois é escasso de 

informações e desatualizado. 

 

Assim como o Brasil, o Clube de Regatas Vasco da Gama, também sofreu 

uma reconstrução recente, onde houve melhorias em toda a sede, sendo ela de médio 

a grande porte. Em 2017, o “Vasco”, como é conhecido pelos santistas, completou 

106 anos de história.  O clube ainda se localiza em uma área nobre da cidade, onde 

possui um espaço de locação para eventos muito conhecido na região. O mesmo 

ainda oferece diversas atividades para seus associados, com conforto e qualidade. O 

site do clube é bem estruturado e fácil de direcionar as buscas, mas falta atualização 

e diversas informações. 

 

O Clube dos Ingleses, dentre os concorrentes é o mais próximo a 

Portuguesa Santista, localizado no canal 1, o clube oferece um grande espaço de 

lazer e distração para seus associados. Com 128 anos de existência o Santos Atlético 

Clube, é um dos maiores clubes da região, o mesmo, também é conhecido por possuir 
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um espaço para locação de eventos na cidade. O site da instituição é repleto de 

informações e atualizações. 

 

O Clube Internacional de Regatas localiza-se na Ponta da Praia em Santos, 

sua sede oferece uma ampla estrutura de lazer e esportes para os associados e seus 

dependentes. Em seus 119 anos de história, o Clube conta com a tradição em 

campeonatos esportivos da região, o “vermelinho” como é conhecido pelos santistas, 

promove e apóia esportes em geral. O site da instituição é bom, porém apresenta 

falhas em suas atualizações. 

 

Quanto ao cliente deste planejamento de Relações Públicas, a Associação 

Atlética Portuguesa, a Trevo Comunicação constatou um grande desafio pela frente, 

pois ao compará-la com os Clubes da cidade, percebemos que muitas atividades 

ainda não são praticadas pela Portuguesa. 

   

A Briosa realiza eventos pontuais que não estão inclusos em uma 

programação ou agenda divulgada para seus associados, da mesma forma que não 

apresenta uma diversidade de eventos realizados. 

  

Diferente dos demais Clubes, a Associação Atlética Portuguesa, possui um 

time de futebol profissional, fator esse que diferencia o mesmo dos concorrentes na 

análise realizada. Algumas alternativas podem ser fomentadas como melhorias ao 

Clube, incluindo-as nas propostas do Plano de Ações, posteriormente apresentadas 

nesse projeto. 

 

5.2. ANÁLISE SWOT 

   

Assim como a análise Benchmarking, a análise SWOT, apresenta-se 

inicialmente através de um quadro ou tabela, para uma rápida visualização e 

entendimento.  

 

A análise SWOT, também conhecida como análise FOFA, é uma 

ferramenta de marketing, utilizada por profissionais de comunicação, que auxilia no 
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estudo de cenário de mercado, baseada em análise situacional das organizações, 

listando as Forças (Stengths), as Oportunidades (Opportunities), as Fraquezas 

(Weaknesses) e as Ameaças (Threats) da organização. 

 

São características internas da empresa as Forças e as Fraquezas, elas 

representam as vantagens competitivas que nela possuem, ou não. Já as 

Oportunidades e as Ameaças são situações que ocorrem no âmbito externo da 

organização, ou seja, que a mesma não possui controle.  

 

A finalidade desta análise de cenário, dentro deste projeto experimental é 

mapear as variáveis que possam interferir as atitudes do cliente, sejam estes fatores 

internos ou externos, e, juntamente com pesquisas que serão exibidas 

posteriormente, assim apresentaremos um diagnóstico assertivo, a fim de obter um 

plano de ação funcional para o Clube.  
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Quadro 3 - Análise SWOT. 
 FORÇAS OPORTUNIDADES  

A
M

B
IE

N
TE

 IN
TE

R
N

O
 

✓ - Bem localizada e de fácil acesso; 

✓ - Caráter histórico da instituição, na sua relação com a história da Cidade; 

✓ - Sede própria; 

✓ - Estrutura física com grande potencial 

✓ - Reconhecimento da população santista aos times de futebol masculino, 

feminino e de base 

✓ - Eventos anuais 

✓ - Rapidez no atendimento aos sócios e públicos em geral 

✓ - Reputação e tradição no âmbito social 

✓ - Valorização dos esportes 

✓ - Futebol de base referência na Cidade 

✓ - Uso das redes sociais para facilitar a comunicação com seus públicos 

✓ - Reconhecimento social da marca em produtos customizados 

- Crescimento da população idosa em Santos; 

- Fortalecimento de intercâmbios culturais; 

- Campeonatos internacionais de futebol; 

- Divulgação dos produtos via redes sociais; 

- Oferta de construtora para compra do complexo, para reconstruir o 

clube, junto ao um empreendimento ainda não definido; 

- Feiras e exposições dentro dos salões do clube; 

- Valorização do esporte e saúde; 

- Cidade de Santos como território histórico de migrações 

internacionais; 

A
M

B
IEN

TE EX
TER

N
O
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 FRAQUEZAS AMEAÇAS  
A

M
B

IE
N

TE
 IN

TE
R

N
O

 

- Má divulgação dos eventos sociais e esportivos; 

- Baixa procura pelo aluguel dos salões; 

- Poucos eventos voltados ao público infantil e jovem; 

- Ausência de missão, visão e valores; 

- Inexistência de plano de comunicação organizacional; 

- Falta de inteiração com a comunidade do entorno; 

- Ausência de um Relações Públicas; 

- Recursos financeiros escassos; 

- Pouco associados; 

- Poucos parceiros/ 

Patrocinadores; 

- Falta de qualidade nos serviços; 

- Falta de investimento na sua estrutura; 

- Sofrendo sucateamento nas instalações, equipamentos esportivos e de 

lazer; 

- Poucos funcionários; 

- Muitos sócios remidos; 

- Falta de comunicação para os cidadãos sobre seus marcos; 

- Inexistência de uma loja virtual para venda seus produtos; 

- Crescimento imobiliário no bairro com alto padrão de lazer; 

- Mudanças no hábito da sociedade quanto ao associativismo; 

- Ambientes que proporcionam lazer e esporte com baixo custo; 

- Infraestrutura dos clubes concorrentes; 

- Estratégia e técnicas de comunicação utilizadas por outras 

associações de imigrantes da região; 

- Desinteresse de jovens em se filiar às associações; 

 

A
M

B
IEN

TE EX
TER

N
O

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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5.2.1. Análise aprofundada do ambiente 

 

A elaboração da análise SWOT possibilita visualizar com maior clareza as 

oportunidades, a fim de explorá-las e já ameaças, tentando reconhecê-las, assim 

como os pontos fortes e fracos a serem utilizados ou minimizados. 

 

Dentre as forças da instituição, está a localização do Clube: local de fácil 

acesso, contemplado com a facilidade das linhas de transporte público, e estabelecido 

próximo à entrada principal da cidade. Com sede própria e uma área de grandes 

proporções, assim a Trevo Comunicação observa as perspectivas de 

desenvolvimento e potencial a ser explorado dentro da organização. 

 

Outro ponto a considerar uma força, é a reputação e tradição do Clube. A 

Associação Atlética Portuguesa, tem ¬¬um caráter histórico em sua relação com o 

desenvolvimento da cidade de Santos. Esse reconhecimento também é notório, 

quando se trata do time de futebol, a valorização dos esportes é levada a sério, desde 

os times de futebol base até o profissional, bem como outras modalidades esportivas. 

 

Vale ainda ser ressaltado a rapidez e o atendimento realizado por parte dos 

funcionários, contribuindo para a realização do referindo estudo. 

 

Contam ainda com fatores externos positivos, que podem alavancar novos 

caminhos para a instituição, dentre eles estão o índice de crescimento da população 

idosa e aposentada na cidade, onde afirmam que “Santos é a melhor cidade para se 

envelhecer”, podendo assim o Clube proporcionar atividades para essa demanda.  

 

Outra oportunidade observada são as realizações de campeonatos 

internacionais de futebol, atraídos pelas boas condições que a cidade proporciona e 

a facilidade de acesso que o porto de Santos oferece aos visitantes, em uma proposta 

de valorização da saúde e esporte, nessa nova tendência fitness. 

 



62 
 

 
 

Um ponto a ser explorado pela Associação é a divulgação dos produtos da 

marca “Portuguesa Santista”, que hoje são expostos na secretaria do Clube, sem uma 

estrutura comercial adequada, sendo assim mantida na informalidade. 

 

A oportunidade de divulgar seu salão de eventos, que podem ser utilizados 

para feiras e exposições de pequeno a médio porte, ampliaria o leque de opções da 

cidade em relação a pouca oferta desse segmento, auxiliando ainda mais na captação 

de recursos do Clube.  

 

Dentre as principais fraquezas da Associação, está a má divulgação dos 

seus eventos. O Clube promove diversos eventos sociais e esportivos, no entanto, 

acaba não os divulgando adequadamente, ocasionando baixa procura e retorno 

financeiro. Os eventos podem ser uma interessante fonte de arrecadação se fossem 

melhores utilizados. Sendo assim, outro ponto observado que a instituição fraqueja, é 

a falta de eventos voltados para o público jovem, fato que poderia ser modificado 

através de outra postura estratégica, a fim de atrair futuros associados. 

 

Apesar de contar com uma boa localização, a Associação Atlética 

Portuguesa possui baixa procura pelo aluguel dos salões de festas, desperdiçando 

uma ótima fonte de arrecadação financeira. Economicamente a Portuguesa Santista, 

passa por sérias dificuldades, tendo seus recursos financeiros escassos, por 

consequência, suas instalações sofrem por falta de manutenção e sucateamento em 

seus equipamentos, gerando ainda mais carências nos serviços oferecidos. 

  

A quantidade de associados inativos, o baixo número de associados 

pagantes e o alto número de sócios remidos, fazem com que o Clube apresente mais 

dificuldades para se manter erguido. Ainda no âmbito interno, o Clube sofre com a 

carência de funcionários. Por fim, a inexistência de um setor de comunicação, e 

consequentemente, a falta de um plano de comunicação eficaz, provocam 

amadorismo nessa área tão importante para o bom funcionamento do Clube. 

 

Quanto aos itens externos, existem diversas ameaças que podem acabar 

atingindo a instituição de forma com que ela não tenha controle, como, por exemplo, 
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a construção de empreendimentos de alto padrão de lazer, chamados de 

condomínios-clube, o aumento de ambientes de lazer público ou até as mudanças de 

hábitos e costumes da população, no que diz respeito ao entretenimento, entre outros 

fatores. 

 

Cabe ainda ressaltar que, com o tempo, a sociedade sofreu transformações 

culturais quanto ao associativismo, o que representa mais uma ameaça a essas 

associações. Contudo, a falta de incentivo nesse segmento fez com que houvesse 

desinteresse por parte dos jovens em se associarem, apresentando mais uma barreira 

a ser enfrentada por essas instituições. 
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6. PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Para analisar o conhecimento acerca da Associação Atlética Portuguesa e 

a opinião a respeito do Clube, a agência Trevo realizou duas pesquisas, a primeira 

tendo como público alvo os moradores da Baixada Santista, e a segunda tendo como 

público alvo os associados do Clube.  

 

É importante ressaltar que a aplicação das pesquisas também tornou 

possível captar informações além das esperadas, por meio de observações anotadas 

durante as entrevistas, ampliamos o escopo da análise. 

 

As realizações das pesquisas possibilitaram a identificação de pontos fortes 

e fracos da Associação Atlética Portuguesa, assim como conhecer a opinião dos 

públicos estratégicos, de forma a contribuir na construção do diagnóstico de 

comunicação, que será apresentado a seguir. 

 

6.1. PESQUISA DE OPINIÃO COM NÃO ASSOCIADOS 

 

6.1.1. Público 

 

Esta pesquisa será realizada com a população das cidades que fazem 

limites com a cidade de Santos, incluindo Praia Grande.   

 

6.1.2. Justificativa 

 

Para atrair novos associados precisamos entender como a população da 

Baixada Santista enxerga a Associação Atlética Portuguesa e qual o conhecimento 

deles a respeito das atividades que o Clube desenvolve e instalações que possui. 

 

6.1.3. Problema 

 

Qual é o conhecimento dos moradores da Baixada Santista quanto as 

atividades desenvolvidas pela Associação Atlética Portuguesa e sua estrutura? 
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6.1.4. Hipóteses 

 

• Os moradores da Baixada Santista não têm conhecimento a respeito das 

atividades que o Clube desenvolve; 

• Os moradores da Baixada Santista não têm conhecimento das instalações 

do Clube; 

• Os moradores da Baixada Santista não são atraídos pela estrutura do 

Clube; 

• Os eventos e ações da comemoração do centenário do Clube não estão 

tendo o reconhecimento esperado e necessário; 

• Não existe o conhecimento de todas as atividades oferecidas pela 

Associação Atlética Portuguesa. 

 

6.1.5. Objetivo geral 

 

Avaliar o conhecimento dos não associados quanto às atividades 

desenvolvidas pela AAP e sua estrutura. 

 

6.1.6. Objetivo específicos 

 

• Avaliar o reconhecimento das atividades desenvolvidas e oferecidas pelo 

Clube; 

• Analisar possíveis ações para captação de novos associados. 

 

6.1.7. Relatório analítico 

 

De forma a avaliar o conhecimento a respeito da estrutura e atividades que 

a Associação Atlética Portuguesa desenvolve, foi realizada uma pesquisa quantitativa, 

no mês de setembro de 2017, via formulário online com 15 perguntas de múltipla 

escolha. (Apêndice A). 
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A amostra classifica-se como não probabilística por conveniência, com 

respostas de homens e mulheres moradores da Baixada Santista, totalizando 314 

respostas, o que equivale a 0,02% do universo de 1.608.754 mil habitantes da região. 

 

Por conseguinte, a predominância na pesquisa se dá por mulheres (68,8%), 

em torno de aproximadamente 21 a 35 anos (37,3%). Observa-se que 83,5% dos 

participantes não são associados a nenhum Clube sociorrecreativo, e, que, se fossem 

se associar à algum Clube, seria em busca de lazer. Diante desse resultado, para o 

Clube ser referência em lazer seria necessário um investimento nas instalações do 

Clube para torná-lo mais atrativo e aconchegante. 

 

O resultado da pesquisa revelou que 56,8% dos participantes conhecem a 

Associação Atlética Portuguesa, contra 43,2% que afirmam não conhecer. Em relação 

ao conhecimento de pessoas amigas/parentes que são associadas à AAP, 40,3% 

afirmam que não possuem ninguém ligado a eles que são sócias do Clube, contra 

33,7% que não sabem se possuem e 26% que conhecem.  

 

Podemos destacar que 84,4% das pessoas não têm conhecimento a 

respeito das atividades que o Clube oferece, o que torna o resultado alarmante, 

levando em consideração que o Clube completa 100 anos de existência nesse ano de 

2017. 

 

Em relação aos meios de comunicação da Associação, 81% não conhecem 

nem ao menos uma, o que é preocupante, pois é o canal de comunicação entre o 

Clube e os demais públicos. 

 

Ao perguntarmos qual a primeira combinação que vem à mente quando se 

lê ou escuta “Associação Atlética Portuguesa”, de fato, 53,7% associam o nome ao 

time de futebol Portuguesa Santista, contra 34,3% que dizem conhecer a existência 

do time de futebol e do Clube sociorrecreativo, seguido por 7,9% que associam 

apenas ao Clube e 4,1% que desconhece totalmente os dois. 
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Por meio do cruzamento dos dados acima foi possível observar que os 

53,7% que afirmam associar o nome ao time de futebol são homens, o que torna esse 

um ponto importante para que a agência desenvolva alguma ação sobre esse cenário. 

 

Em relação à agenda de eventos da AAP, 50% dos entrevistados afirmam 

que nunca frequentaram os eventos promovidos pela Associação, contra 27% que já 

frequentaram e 22,5% que não possuem conhecimento sobre a agenda de eventos 

do Clube. 

 

Foi analisado também que 80,3% da população entrevistada não sabe que 

no ano de 2017 a Associação Atlética Portuguesa completa 100 anos de existência. 

 

Gráfico 1 - Motivos que levam a se associar à algum Clube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

De forma a entender o que é primordial para se tornar associado de algum 

Clube, foi elaborado uma pergunta com 3 opções básicas de envolvimento: esporte, 

lazer e social. A pesquisa nos revelou que 82,8% buscam lazer como atrativo básico 

para se tornar membro de um Clube. 

 

Analisando a Associação Atlética Portuguesa, existem várias opções de 

lazer, como a piscina, churrasqueira, quadras de futebol, parquinho para crianças e 
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pista de skate, porém, no gráfico 2, é possível observar que, 84,4% dos inquiridos não 

têm conhecimento das atividades que o Clube oferece. 

 

Gráfico 2 - Você tem conhecimento das atividades oferecidas pelo Clube? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Gráfico 3 - Quando você lê Associação Atlética Portuguesa você associa a quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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Esse resultado deixa claro que o time de futebol Portuguesa Santista tem 

muito mais visibilidade que o próprio Clube, com respostas de 53,7% que associam o 

nome “Associação Atlética Portuguesa” ao time. 

 

Ao realizar o cruzamento dos dados, foi possível observar que os homens 

são totalidade nessa resposta, o que nos evidencia a cultura do futebol presente nos 

homens mais do que nas mulheres. Esse é um fato que será explorado no plano de 

estratégias de Relações Públicas que será proposto pela Trevo Comunicação. 

 

Gráfico 4 - Você sabia que no ano de 2017 a Associação Atlética Portuguesa completa cem 
anos de existência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Em novembro de 2017 a AAP completa 100 anos de existência, e de acordo 

com os resultados da pesquisa, 80,3% dos participantes não sabiam desse fato.  

 

Desde o começo do ano estão sendo desenvolvidas ações para divulgação 

do centenário do Clube, como logotipo especial, exposição da linha do tempo do Clube 

no shopping, jogos beneficentes e outras atividades. Por esse motivo é preocupante 

o baixo conhecimento do aniversário do Clube. 

 

  

19,70%

80,30%

Sim Não
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Gráfico 5 - olímpica da Baixada Santista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

 

Gráfico 6 - Você sabia que o estádio da Portuguesa foi o primeiro da América Latina a possuir 
arquibancada coberta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

 

 

14,90%

85,10%

Sim Não

7,30%

92,70%

Sim Não
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Gráfico 7 - Você sabia que a Associação Atlética Portuguesa realiza atividades sociais com 
portadores de deficiência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Alguns acontecimentos históricos (gráficos 5 e 6) foram apontados na 

pesquisa, como também, uma atividade cidadã (gráfico 7), com o objetivo de analisar 

o conhecimento da população a respeito dos mesmos. E em ambas foi constatado a 

média de 88,9% que não sabiam que a AAP possui a maior piscina olímpica da 

Baixada Santista; foi a pioneira a construir arquibancada coberta na América Latina e, 

também, realiza atividades sociais com portadores de deficiência. 

 

Esses três fatos contribuíram para agregar valor à Associação e, por isso, 

possuindo esse baixo reconhecimento, é um ponto negativo para a instituição. 

 

  

7,30%

95,60%

Sim Não
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Gráfico 8 - Você já frequentou os eventos do Clube? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Para avaliar se os eventos do Clube são de conhecimento dos 

participantes e sobretudo a eficácia da divulgação da programação de eventos, foi 

constatado que 50,5% nunca frequentaram os eventos do Clube, logo após com 27% 

já participaram de eventos e, cerca de, 22,5% não têm conhecimento da agenda de 

eventos do Clube. 

 

Ou seja, a baixa participação nos eventos tem vinculação direta com uma 

programação que possivelmente não agrada aos associados e, ainda por cima, não é 

bem divulgada. 

 

Portanto, a aplicação da pesquisa conseguiu mostrar à Trevo 

Comunicação que a Associação Atlética Portuguesa mesmo com os cem anos de 

tradição e existência, ainda existem pessoas da Baixada Santista que desconhecem 

o Clube e a sua finalidade, e os que conhecem, em sua maioria, associam o Clube 

apenas ao time de futebol Portuguesa Santista. 

 

A Associação não possui eficácia em sua divulgação e promoção, e 

também, fragilidade com que se programa a agenda de eventos, possuindo 

dificuldade em agradar os diferentes públicos. 

  



73 
 

 
 

Constatando o amplo trabalho que a agência Trevo Comunicação possui 

pela frente, com a missão de captar recursos e gerir a comunicação do Clube, a 

pesquisa apresentada esclarece caminhos para que a Associação possa pôr em 

prática a razão pela qual existe a 100 anos. 

 

 

6.2. GRUPO FOCAL 

 

O método de entrevista em grupo de foco ou grupo focal tem 

relação direta com o encontro ou entrevista de um grupo de pessoas com 

um tema específico a ser discutido, ou seja, o objetivo é fazer com que os 

participantes reunidos debatam entre si o assunto em questão, moderados 

por um moderador que terá como principal função impedir que alguns 

participantes dominem a entrevista e também est imular que todos 

participem da discussão. (FLICK, 2004).  

 

Com relação ao tempo de duração e a proporção do grupo focal, 

autores aconselham que a duração da sessão seja de 30 minutos à 2 horas, 

e que a quantidade de participantes seja entre seis e quinze, t odavia 

explicam que, de oito à dez membros formam um grupo ideal. (DALL’AGNO ; 

TRENCH, 1999; FLICK, 2004). 

 

6.2.1. Público 

 

Esta pesquisa será realizada com os associados, considerados um dos 

principais públicos de interesse do Clube, classificados como beneficiários. 

 

6.2.2. Justificativa 

 

Para a Portuguesa Santista os associados são um público de extrema 

importância, são uma das fontes de renda do Clube e também para quem exercem 

suas atividades. Sendo assim, é necessário entender sua percepção e expectativas 
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perante a Associação Atlética Portuguesa para o melhor diagnóstico e 

desenvolvimento de ações. 

 

6.2.3. Problema 

 

Qual a opinião dos associados sobre as atividades desenvolvidas pela 

Associação Atlética Portuguesa, sua gestão e estrutura? 

 

6.2.4. Hipótese 

 

• Os associados não se sentem motivados a frequentar a Portuguesa 

Santista; 

• Os canais de comunicação não são suficientes para alcançar os 

associados; 

• Os associados não são atraídos pela estrutura do Clube; 

• Os eventos não possuem retorno dos associados; 

• Os eventos e ações da comemoração do centenário do Clube não estão 

tendo o reconhecimento esperado e necessário; 

• Associados acreditam que uma nova estrutura de Clube atrairia novos 

sócios; 

• O custo-benefício para ser associado não é adequado ao que o Clube 

oferece; 

• Não existe o conhecimento de todas as atividades oferecidas pela 

Associação Atlética Portuguesa. 

 

6.2.5. Objetivo geral 

 

Entender a opinião dos associados quanto às atividades desenvolvidas 

pela AAP e sua gestão e estrutura.  



75 
 

 
 

6.2.6. Objetivo específico 

 

• Identificar os reais problemas do Clube na visão dos associados; 

• Avaliar o reconhecimento das atividades desenvolvidas e oferecidas 

pelo Clube; 

• Analisar possíveis ações para resgatar a importância do Clube para a 

região da Baixada Santista. 

 

6.2.7. Relatório Analítico 

 

No dia 12 de setembro, às 10h, foi realizado uma pesquisa de grupo focal 

na Associação Atlética Portuguesa com os associados que estavam presentes neste 

dia no Clube. 

  

Reunimos 13 pessoas no salão do Conselho Deliberativo da Associação a 

fim de captar e investigar as impressões a respeito do Clube, sendo eles, atendimento, 

melhorias, estrutura e reconhecimento das atividades oferecidas. A quantidade de 

pessoas ideal para um grupo focal é aquela que possibilita a participação real dos 

integrantes e a discussão apropriada dos temas. (PIZZOL, 2004). 

 

De maneira geral, o grupo focal ocorreu em um clima agradável e amistoso 

podendo captar informações além das mencionadas anteriormente, que puderam 

acrescentar e enriquecer a nossa pesquisa como um todo. 

 

No dia da sua realização foi reservado o salão do Conselho Deliberativo, 

onde ocorre as reuniões do Conselho da AAP, por ser um ambiente com grande 

espaço, protegida de ruídos e interrupções externas, que pudesse atrapalhar o 

andamento da conversa. Os participantes foram organizados em cadeiras 

disponibilizadas em forma circular. 

 

Em relação aos equipamentos utilizados no dia, o uso de gravador foi 

imprescindível para auxiliar na união das informações reveladas. Vale ressaltar que a 

utilização desta ferramenta foi de expressa permissão dos participantes. Para a 
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completa captação das referências também foi importante tomar nota das falas e 

comentários, através de anotações manuais. 

 

A mediadora do grupo foi Laís Pádua, responsável por mediar e conduzir a 

dinâmica do grupo focal. As coordenadoras da atividade foram Isabela Crespo e 

Marcela Bonfanti, que possuíram como função principal a relatoria e suporte no 

decorrer da discussão, que durou em média 40 minutos. 

 

O roteiro da discussão foi estabelecido previamente (APÊNDICE B) para 

dar suporte e nortear o decorrer da dinâmica. 

 

A composição dos integrantes foi formada por 8 homens e 5 mulheres, não 

propositalmente, considerando que no dia da realização do grupo focal era uma 

manhã de jogo da Portuguesa Santista, o que resultou nesta amostra. 

 

A idade dos participantes era em média de 30 a 60 anos.  

 

Inicialmente os participantes estavam levemente tímidos, porém, ao partir 

do primeiro ponto de discussão, a mediadora Laís, conseguiu deixá-los à vontade para 

expressar a sua opinião, conquistando resultados consideráveis. 

 

O ponto de partida foi em relação aos motivos que os levaram a se associar 

ao Clube, e, 9 participantes responderam que são associados por conta dos 

familiares, revelando tradição familiar. Os demais integrantes afirmaram que 

acompanham o time de futebol Portuguesa Santista e, por isso, resolveram se 

associar ao Clube. 

 

Em relação a frequência em que utilizam o Clube, o grupo foi direto e 

afirmaram que a estrutura do Clube é precária, não sendo mais atrativa para lazer. 

Declararam que só vão ao Clube quando tem jogo do time, pois já estão ali, e utilizam 

apenas a cantina e banheiros. 
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Os componentes alegam que a taxa de mensalidade é alta para o que o 

Clube oferece, sendo 4 dos participantes presentes, remidos, ou seja, contribuíram 

durante 25 anos e agora são isentos da mensalidade. 

 

A respeito dos meios de comunicação da AAP, apenas 2 participantes 

disseram que acompanham o facebook do Clube, os demais não acompanham 

nenhuma rede. Esse ponto é problemático, analisando que a Associação está no 

facebook, twitter, possui site e canal no youtube (TV Briosa), sendo o meio digital o 

maior canal de comunicação entre o Clube e os associados/públicos de interesse.  

 

Quando mencionado sobre os eventos que o Clube realiza, 4 sócios foram 

categóricos ao dizer que os eventos são impecáveis, contra 2 que afirmam que o preço 

é acima do ideal e 7 que nunca frequentaram. Todos os integrantes do grupo focal 

confessam que deveria haver uma maior divulgação dos eventos. 

 

Todos os sócios presentes na discussão do grupo focal têm conhecimento 

que em 2017 o Clube completa 100 anos de existência, porém não estão a par das 

ações que estão sendo realizadas no decorrer desse ano, como por exemplo, 

exposição da linha do tempo do Clube no shopping, livro que será lançado sobre o 

centenário e jogos amistosos. Essa revelação demonstra que mesmo com algumas 

ações pontuais ainda falta divulgação do Clube a respeito do Centenário. 

 

A mediadora Laís, quando abordou o tema comunicação com os 

funcionários do Clube trouxe à tona um ponto interessante para a nossa pesquisa. 

Eles alegam que quando precisam de alguma informação sempre procuram a 

secretária da AAP para qualquer assunto que seja, pois não sabem para quem mais 

poderiam solicitar. Esse aspecto é interessante para nós, pois demonstra que os 

próprios sócios não conhecem as pessoas que fazem parte da administração do 

Clube, muito menos quem participa do Conselho e Diretoria, como eles admitiram no 

decorrer da conversa. 

 

Em referência aos pontos de melhoria, a estrutura do Clube foi a mais 

citada considerando a situação precária em que se encontra, o que torna o Clube 



78 
 

 
 

pouco atrativo. Como também, alegam que deveria ser realizado mais eventos no 

Clube, como era antigamente, inclusive os bailes de carnaval que eram referência na 

Baixada Santista no auge do Clube. 

 

Com o grupo focal foi possível captar as emoções que os associados 

presentes possuem com o Clube e o time de futebol, pois acompanham desde a 

infância e apresentam forte respeito e carinho.  

 

Com o resultado dessa pesquisa pudemos observar alguns aspectos que 

irão auxiliar no planejamento do plano de ações para a Associação Atlética 

Portuguesa, como a divulgação, comunicação interna, comunicação entre os públicos 

e eventos.  



79 
 

 
 

7. DIAGNÓSTICO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Para a construção do diagnóstico deste Projeto Experimental de Relações 

Públicas, para a Associação Atlética Portuguesa, a agência Trevo Comunicação 

considerou as informações levantadas por meio da entrevista com os não associados, 

realizada via google docs, e com os associados, por meio do grupo focal, como 

também, os apontamentos da análise de cenário interno e externo. Além disso, as 

pesquisas bibliográficas, as visitas periódicas e a observação participante das 

integrantes da Trevo Comunicação foram essenciais para o desdobramento do plano 

de comunicação que será apresentado.  

 

Com base nos dados apontados nos relatórios das pesquisas, foi possível 

constatar que existem algumas falhas comunicacionais que prejudicam o Clube de 

alguma maneira. Atrelado a isso, a AAP, apesar de possuir 100 anos de existência, 

não é corretamente valorizada e preservada. O seu histórico não é reconhecido na 

proporção em que deveria. 

 

Existem três principais problemas a serem solucionados, os quais podem 

ser responsabilizados por desencadear outros déficits que afetam, diretamente, a 

comunicação institucional da Associação.  

 

A primeira deficiência diz respeito à administração da Associação. A falta 

de um bom processo de transição entre as diretorias, que deixam e assumem a gestão 

do Clube, prejudica em grande parte a administração do mesmo. Cada nova diretoria 

introduz uma cultura organizacional e prioridades diferentes, o que tem como 

consequência falta de sincronia e de ferramentas básicas de gestão, afetando o 

desenvolvimento geral da Associação e transparecendo desorganização. Tal 

desorganização, aliada à falta de recursos, ocasiona na carência da manutenção de 

suas instalações e o sucateamento de seus equipamentos, fatores determinantes para 

a atratividade do Clube.  
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A segunda vulnerabilidade tem relação à situação financeira atual da 

organização. O grande número de remidos e a escassez de novos sócios impacta de 

modo direto na gestão do Clube. 

 

A terceira fragilidade refere-se à comunicação especificamente. Percebe-

se que a Associação não possui um planejamento, tão pouco um setor ou algum 

profissional da área para dar o suporte necessário.  

 

O triunfo de uma organização está profundamente ligado ao modo que ela 

se comunica com seus públicos de interesse, e, para isso, é extremamente necessário 

um plano que proporcione esse fluxo. Nesse sentido, a determinação das diretrizes 

institucionais são, com certeza, o ponto de partida. Com referência à AAP, essas 

diretrizes sequer estão estabelecidas formalmente e alinhadas com a Associação, 

com o devido planejamento em suas ações rotineiras. 

 

Em relação ao relacionamento entre a instituição com os seus públicos 

estratégicos, verificamos que os canais de comunicação não são utilizados em seu 

completo potencial, não tendo o alcance necessário. Esse déficit tem como 

consequência ações e eventos mal divulgados, como também falta de 

reconhecimento da história e atividades que o Clube oferece.  

 

A quarta fragilidade, não menos importante, da AAP é em relação à 

Associação que o público não associado, abordado na pesquisa realizada, faz quando 

escuta ou lê Associação Atlética Portuguesa, sempre associando ao time de futebol e 

não ao Clube sociorrecreativo. 

 

A Trevo Comunicação considera, com base nas informações colhidas e 

apresentadas, perceptível necessidade em desenvolver junto à Associação Atlética 

Portuguesa um plano de comunicação e relacionamento que contemple todas as 

necessidades identificadas.  
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8. OBJETIVOS 

 

8.1. OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver os relacionamentos da Associação Atlética Portuguesa com 

seus públicos de interesse, a fim de estabelecer o resgate de sua reputação e o 

fortalecimento da gestão administrativa e comunicacional. 

 

8.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Aperfeiçoar os processos de comunicação na AAP, tanto nos fluxos e 

transmissão de informações internas, quanto na interação entre o Clube 

e seus diferentes públicos de interesse; 

• Padronizar a identidade visual e formas de divulgação com o intuito de 

harmonizar e dinamizar a comunicação; 

• Aprimorar laços com os associados de forma a enaltecer a importância 

desse público para a AAP; 

• Valorizar a Memória Institucional da Associação, com base na história 

do centenário do Clube; 

  



82 
 

 
 

9. ESTRATÉGIA GERAL 

 

Para atingir os objetivos geral e específicos, descritos anteriormente, a 

Trevo Comunicação desenvolverá um plano de comunicação e relacionamento 

amparado pelo referencial teórico, pesquisas de opinião e observação, diagnóstico 

desenvolvido e conhecimento das práticas de comunicação e Relações Públicas. 

 

Os aspectos que serão trabalhados no plano de comunicação proposto 

visam o aprimoramento da gestão da comunicação organizacional, a consolidação do 

relacionamento da Associação Atlética Portuguesa com os principais públicos de 

interesse e a promoção da memória institucional, aproveitando os 100 anos completos 

em 2017. 

 

Para o aprimoramento da comunicação organizacional serão utilizadas 

técnicas de comunicação e comunicação dirigida, com o intuito de aprimorar o fluxo 

de informações com todos os públicos da Portuguesa Santista. Além de ações 

desenvolvidas para o enriquecimento dos laços com os públicos que já interagem com 

a entidade. 

 

Quanto ao resgate da memória institucional da Associação a Trevo 

Comunicação considerará a conquista do centenário do Clube e ações já realizadas 

pelo Clube no ano vigente, com o apelo em sua história na região da Baixada Santista. 

 

Por sua vez, sabendo das condições financeiras atuais da Associação 

Atlética Portuguesa Santista, serão propostas ações de captação e desenvolvimento 

de recursos alinhadas às propostas de revitalização da estrutura física do Clube. 

 

A Trevo Comunicação tem como meta executar o plano de ação de janeiro 

de 2018 a novembro de 2019 junto à nova diretoria do Clube, compreendendo o 

planejamento, realização e mensuração e podendo ser estendido conforme 

necessidade do cliente 
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10. PLANO DE AÇÕES 

 

10.1. CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

Para desenvolver o plano de ações, a primeira etapa é possuir 

responsáveis pela comunicação, sendo assim, a criação de uma Diretoria de 

Comunicação estruturada para que exista o acompanhamento e mensuração das 

ações junto à Trevo Comunicação. 

 

10.1.1. Objetivos  

 

• Segmentar as demandas da comunicação social da AAP; 

• Auxiliar na mensuração das ações propostas pela Trevo Comunicação; 

• Padronizar e dar continuidade aos processos comunicacionais; 

• Auxiliar a Diretoria Executiva em todo o âmbito comunicacional. 

 

10.1.2. Justificativa 

 

Conforme constatado pelo diagnóstico do projeto de Relações Públicas 

proposto pela Trevo Comunicação, atualmente não existe um setor de comunicação 

estruturado da Associação Atlética Portuguesa, a maior parte das ações 

desenvolvidas pelo apoio da assessoria de imprensa são voltadas ao do futebol do 

Clube. 

 

A falta dos processos comunicacionais do ambiente interno e divulgação 

das ações voltada para área social do Clube, afeta, diretamente, suas diretrizes 

institucionais, reputação e relacionamento com seus públicos, o que confirma a 

necessidade da criação da Diretoria de Comunicação. 

 

10.1.3. Estratégias 

 

• Nomear um membro da Associação capacitado para a Diretoria de 

Comunicação; 
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• Desenvolver parceria com o setor de Relações Públicas da Universidade 

Católica de Santos; 

• Acompanhar e mediar a contratação de estagiários de Relações 

Públicas; 

• Integração da Diretoria pela Trevo Comunicação. 

 

10.1.4. Públicos 

 

• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

• Funcionários 

• Associados 

 

10.1.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Nomeação de um membro para Diretoria de Comunicação 

 

A primeira etapa será realizada junto à Presidência da gestão vigente, da 

Diretoria Executiva e a Trevo Comunicação, para avaliar conjuntamente o membro 

adequado para exercer a função de Diretor de Comunicação.  

 

Serão levados em consideração apenas membros da Associação com 

habilitação em Comunicação Social e conforme o estatuto da AAP será realizado 

votação em Assembleia no Conselho Deliberativo. 

 

Fase 2 – Realizar divulgação da vaga de estágio de Relações Públicas 

 

Após a instituição de um profissional de comunicação, será desenvolvido 

pela Trevo Comunicação todo o processo de divulgação da vaga de estágio de 

Relações Públicas, estabelecendo contato direto com as universidades da região, 

para que exista a possibilidade da contratação de um estagiário para compor o setor 

de comunicação. 
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O processo de contratação do estagiário será realizado juntamente à 

Diretoria Executiva e Diretor de Comunicação. 

 

Fase 3 – Integração da Diretoria 

 

Para finalizar a criação da Diretoria de Comunicação, será realizado pela 

Trevo Comunicação um treinamento para toda a Diretoria Executiva e membros da 

Associação, que sejam influentes nas tomadas de decisão, sobre a importância dos 

processos comunicacionais e as ações a serem desenvolvidas pela Associação 

Atlética Portuguesa a fim de capacitar, principalmente, o Diretor de Comunicação a 

desenvolver o trabalho e orientar o estagiário. 

 

10.1.6. Mensuração 

 

Será de responsabilidade da Trevo Comunicação analisar os resultados 

e mensurar as ações desenvolvidas pela comunicação do Clube e avaliar o trabalho 

do estagiário junto à Diretoria de Comunicação 

 

 

10.2. APOIO A GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

Para iniciar o trabalho do relacionamento da Associação Atlética 

Portuguesa com seus públicos de interesse, a Trevo Comunicação desenvolverá a 

redefinição das diretrizes institucionais e criação do organograma do Clube, utilizando 

os conhecimentos da comunicação e das técnicas de comunicação dirigida, visando 

a solidificação da identidade e cultura organizacional do Clube. 

 

10.2.1. Redefinição das Diretrizes Institucionais 

 

Toda e qualquer ação deve ser norteada pela identidade institucional e 

objetivos da organização, definindo assim sua missão, visão e valores. 

 

10.2.1.1. Objetivos 
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• Criar a missão, que expressa a razão de ser da Portuguesa Santista, 

explicitando seus propósitos; 

• Criar a visão, que define o estado de futuro, onde a AAP quer chegar, 

por um período de tempo; 

• Criar os valores, que são princípios os quais norteiam e servem de guia 

para os comportamentos, atitudes e decisões; 

 

10.2.1.2. Justificativa 

 

As diretrizes institucionais são consideradas os aspectos que orientam a 

organização a identificar seus propósitos e a razão de sua existência. 

 

Com o intuito de fortalecer a identidade institucional da Associação Atlética 

Portuguesa, é imprescindível que todos aqueles que a compõe saibam claramente 

quais são os seus objetivos e quais os princípios que a norteiam. 

 

10.2.1.3. Estratégias 

 

• Criar a identidade institucional (missão, visão e valores) 

• Divulgar por meio dos murais fixados pelo Clube e site 

• Desenvolver pesquisas de mensuração 

 

10.2.1.4. Públicos 

 

• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

• Funcionários 

• Associados 

• Parceiros reais e potenciais 

 

10.2.1.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Criação da missão, visão e valores 
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A missão expressa a razão de ser e o papel que a organização exerce na 

sociedade, orientando e delimitando as ações e seu campo de atuação. Sendo assim, 

a Trevo Comunicação propõe como missão: 

 

Desenvolver as práticas sociais, esportivas e de entretenimento, 

valorizando a cultura portuguesa e bem-estar de seus associados, em um ambiente 

tranquilo e familiar.  

 

Enquanto a missão expressa a razão de ser, a visão está relacionada ao 

futuro, onde a organização quer chegar e que meios utilizará para isso. A Trevo 

Comunicação sugere como visão: 

 

Ser um Clube referência na região, oferecendo serviços de qualidade e 

excelência no relacionamento com seus públicos. 

 

Por fim, são os valores que norteiam os comportamentos, atitudes e 

decisões de uma organização para que a organização exerça sua missão e busque 

alcançar sua visão. Portanto, a Trevo Comunicação apresenta: 

 

• Satisfação 

• Ética 

• Respeito 

• Comprometimento 

• Valorização da cultura portuguesa 

• Solidariedade 

• Comunicação 

 

Fase 2 – Divulgação 

 

A Trevo Comunicação irá desenvolver um cartaz em formato A3 que serão 

afixados nos murais nas dependências do Clube em locais estratégicos. 
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Serão distribuídos 5 cartazes da seguinte maneira: um cartaz no mural da 

entrada do Clube, pois é um local de passagem obrigatória por todos que entram na 

AAP; um cartaz no mural dentro da secretária, para atender aos funcionários daquela 

área; um cartaz no mural próximo as áreas de lazer do Clube; um cartaz no mural 

dentro da sala do conselho deliberativo; e por fim, um mural dentro da sala dos 

funcionários. 

 

Além dos cartazes, será divulgado também no site do Clube. 

 

10.2.1.6. Mensuração 

 

Para avaliar os resultados desta ação, serão realizadas duas pesquisas 

quantitativas, uma com os associados e outras com os funcionários da Associação 

Atlética Portuguesa, no final da implantação do plano de ações. 

 

Figura 10 - Cartaz de divulgação missão, visão e valores. 

Fonte: Trevo Comunicação 
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10.2.2. Criação do Organograma 

 

O organograma é uma ferramenta de gestão utilizada de forma a estruturar 

os níveis hierárquicos, representando de maneira gráfica a disposição de cargos e 

responsabilidades, a fim de tornar a estrutura organizacional transparente. 

 

10.2.2.1 Objetivos 

 

• Desenvolver uma representação gráfica da estrutura organizacional da 

Associação Atlética Portuguesa; 

• Tornar transparente os níveis de relacionamento organizacional do 

Clube. 

 

10.2.2.2 Justificativa 

 

Para a melhoria dos processos comunicacionais e credibilidade, a Trevo 

Comunicação viu a necessidade da AAP desenvolver um organograma para que 

sejam mapeados os cargos e funções de toda a gestão do Clube. 

 

10.2.2.3 Estratégias 

 

• Desenvolver um organograma horizontal estruturado 

• Apresentar aos associados e Conselheiros, a fim de tornar transparente 

toda da AAP. 

 

10.2.2.4. Públicos 

 

• Associados 

• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

• Funcionários 

 

10.2.2.5. Desenvolvimento 
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Fase 1 – Criação do organograma 

 

Conforme o estatuto que rege a Associação Atlética Portuguesa, a Diretoria 

Executiva é composta por: Presidente, Vice-Presidente, Diretor de Administração e 

Patrimônio, Diretor de Esporte, Diretor de Secretaria, Diretor de Finanças, Diretor de 

Social e Cultura, Diretor de Assuntos Jurídicos, Diretor de Relações Públicas e 

Marketing. Porém, como constatado no decorrer do trabalho, nem todas os cargos 

são exercidos.  

 

Sendo assim, a Trevo Comunicação sugere algumas mudanças nos 

cargos da Diretoria Executiva, sendo então composta por: Presidente, Vice-

Presidente, Diretoria de Administração e Patrimônio, Diretoria de Esporte, Diretoria de 

Secretaria, Diretoria de Finanças, Diretoria Social e Cultural, Diretoria Jurídica, 

Diretoria de Comunicação, junto a esses cargos, serão instituídos no organograma o 

estagiário de comunicação que responde diretamente à Diretoria de Comunicação e 

também o Vice-Diretor Social e Cultural, com intuito de fortalecer o âmbito social da 

AAP. 

 

Fase 2 – Divulgação 

 

Para a divulgação do organograma, serão inclusos os nomes de cada 

membro da Diretoria e serão desenvolvidos dois cartazes à serem afixados no mural 

interno da secretaria e dentro da sala do Conselho Deliberativo. Além da divulgação 

no site da Portuguesa Santista. 

 

10.2.2.6. Mensuração 

 

A Diretoria de Comunicação ficará responsável de realizar pesquisas a fim 

de mensurar se os cargos da Diretoria Executiva estão sendo reconhecidos pelos 

públicos a quem esta ação é direcionada. 
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Figura 11 - Organograma proposto para Associação Atlética Portuguesa. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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10.3. DESENVOLVIMENTO DE MAILING 

 

Para desenvolver a comunicação com os públicos da Associação Atlética 

Portuguesa, a Trevo Comunicação realizará a gestão de contatos, sendo então 

necessário a criação do mailing do Clube. 

 

10.3.1. Objetivos 

 

• Desenvolver o mailing listda AAP a fim de atualizar a lista de contatos; 

• Auxiliar na gestão do relacionamento da AAP com seus públicos, a fim 

de divulgar as atividades e ações realizadas pelo Clube. 

 

10.3.2. Justificativa 

 

Conforme constatamos no decorrer do trabalho, os processos 

comunicacionais da AAP possuem algumas falhas, sendo assim, com o intuito de 

desenvolver os relacionamentos do Clube com seus públicos, realizando a divulgação 

de suas atividades, festas e eventos, a Trevo Comunicação percebeu a importância 

da criação de um método de atualização de contatos da AAP, que torna mais eficaz a 

forma de contato com os associados, diretorias e conselho. 

 

10.3.3. Estratégias 

 

• Reunir dados existentes e organizar planilhas de contatos com filtros de 

classificação de públicos; 

• Desenvolver métodos de atualização e captação de mailing. 

 

10.3.4. Públicos 

 

• Associados 

• Funcionários 

• Parceiros reais e potenciais 

• Mídia 
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• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

• Autoridades 

 

10.3.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Reunir dados existentes 

 

A Trevo Comunicação será responsável de reunir todos os dados já 

existentes da Associação Atlética Portuguesa, realizando assim planilhas divididas por 

públicos de interesse, facilitando os processos de comunicação. Nessas planilhas 

serão incluídas as seguintes informações: nome, telefone, endereço, e-mail, data de 

Associação ao Clube e data de aniversário. 

 

Fase 2 – Métodos de atualização do mailing 

 

Com o intuito de manter atualizada a lista de mailing, a Trevo 

Comunicação, junto a Diretoria de Comunicação do Clube, orientará o estagiário de 

comunicação para desenvolver a atualização dos contatos de associados, imprensa, 

autoridades, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e parceiros, por meio de 

arquivos, telefone, e-mail, sites, além de informativos pelo Clube sobre a realização 

da atualização de contatos na secretaria. 

 

A Trevo Comunicação irá instruir a Diretoria de Comunicação a 

desenvolver um treinamento para os funcionários responsáveis pelo atendimento na 

secretária sobre a atualização do mailing por meio do telefone, e-mail recebidos e 

contatos pessoalmente, desenvolvendo uma ficha para o preenchimento das 

informações necessárias. 

 

10.3.6. Mensuração 

 

Será de responsabilidade da Diretoria de Comunicação acompanhar o 

trabalho desenvolvido pelo estagiário de comunicação e do atendimento da 
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Associação, realizando análise de contatos existentes e novos contatos a cada dois 

meses. 

 

10.4. FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE VISUAL 

 

A identidade visual de uma organização é a representação gráfica da 

identidade organizacional, após a ser estabelecida passa ser a base de toda a 

identidade do negócio. A Associação Atlética Portuguesa possui um manual de 

identidade visual, porém não existe a aplicação desse material na comunicação do 

Clube. 

 

10.4.1. Objetivos 

 

• Fortalecer a identidade visual da Portuguesa Santista, a fim de 

harmonizar a comunicação 

• Desenvolver a credibilidade por meio da solidificação da identidade 

visual 

 

10.4.2. Justificativas 

 

Nas visitas ao Clube podemos perceber que não existe uma harmonização 

na aplicação do logotipo da Portuguesa e nem a padronização das placas de 

sinalização. Os comunicados internos são desenvolvidos e impressos pela secretaria 

do Clube, os quais não possuem um padrão. 

 

Sendo assim, a Trevo Comunicação junto à Diretoria de Comunicação 

realizará a padronização da identidade visual da AAP, fortalecendo assim a identidade 

visual da marca. 

 

10.4.3. Estratégias 

 

• Aprimorar os murais dispostos pelo espaço do Clube; 

• Padronizar os uniformes dos funcionários; 
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• Harmonizar a aplicação do logotipo da AAP nos espaços do Clube; 

• Desenvolver placas de sinalização de espaços da Associação; 

• Aprimorar o site da Portuguesa Santista criando um espaço apenas para 

a parte social. 

 

10.4.4. Públicos 

 

• Associados 

• Funcionários 

• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

 

10.4.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Aprimorar os murais 

 

A primeira etapa desta ação está no desenvolvimento do layout dos murais 

dispostos pela Associação, atualmente na Associação Atlética Portuguesa existem 

quatro murais, um na parte externa da secretaria, na sala do conselho deliberativo, na 

área da piscina, na parte externa do restaurante. A Trevo Comunicação propõe o 

aprimoramento dos três murais existentes e a colocação de mais dois murais, um 

dentro da sala dos funcionários, um dentro da secretaria. 

 

Figura 12 - Proposta de padronização dos murais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Trevo Comunicação 
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Fase 2 – Padronizar o uniforme dos funcionários 

 

A uniformização dos funcionários é considerada o cartão de visita da 

empresa, além de facilitar a identificação dos funcionários e comunicação, 

transparecendo, confiança, profissionalismo, organização e responsabilidade. Além 

de padronizar o ambiente e construir uma boa imagem para os negócios. Sendo 

assim, a Trevo Comunicação, percebendo a falta de uso de uniformes dos 

funcionários do Clube, propõe a confecção de dois tipos: o primeiro, uma camisa polo 

personalizada para uso dos funcionários responsáveis pela parte administrativa e 

atendimento, e o segundo, uma camiseta para uso dos funcionários responsáveis pela 

limpeza e manutenção dos espaços. 

 

Figura 13 - Proposta de uniforme funcionários administrativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Trevo Comunicação 
 

Figura 14 - Proposta de uniforme funcionários de manutenção. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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Fase 3 – Harmonizar a aplicação do logotipo da AAP nos espaços do Clube 

 

Nas visitas realizadas ao Clube para o processo de desenvolvimento do 

projeto, a Trevo Comunicação pode perceber a falha na aplicação dos logos nos 

espaços físicos do Clube. Com isso, será desenvolvido junto à Diretoria de 

Comunicação o levantamento de todas as áreas de existem a aplicação do logo, para 

então realizar a cobertura dos mesmos e assim efetivar a aplicação correta nas áreas 

determinas junto à Diretoria Executiva da Associação Atlética Portuguesa. 

 

Fase 4 - Desenvolver placas de sinalização de espaços da Associação 

 

Conforme analisado nas visitas ao Clube, percebemos que as placas de 

sinalização não possuem uma padronização, algumas são escritas a tinta na parede, 

outras são de metal e algumas de madeira. Portanto, com o intuito de fortalecer a 

identidade visual, a Trevo Comunicação propõe a padronização da sinalização 

interna do Clube. 

 

Desenvolveremos os layouts das placas de sinalização que serão 

substituídos pelas placas atuais junto à Diretoria de Comunicação, a fim de definir qual 

será o melhor custo-benefício na escolha de materiais e design. 

 

Figura 15 - Proposta de placas de sinalização. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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Fase 5 - Aprimorar o site da Portuguesa Santista criando um espaço apenas para a 

parte social 

 

Atualmente a internet é utilizada como principal fonte de informação, 

levando isto em consideração, a Trevo Comunicação pode perceber algumas falhas 

no site da Portuguesa Santista. O principal ponto é a falta de informações do âmbito 

social da Associação, não existindo nenhum espaço no site onde aborde apenas as 

atividades e notícias direcionadas à essa área.  

Com isso, será realizado a reformulação do site junto à Diretoria de Comunicação, 

que ficará responsável para o levantamento das informações necessárias tanto para 

o âmbito esportivo, vinculado ao time de futebol Portuguesa Santista, quanto da área 

social do Clube, incluindo as diretrizes institucionais, organograma entre outros dados 

que serão necessários, além da incorporação da loja virtual que será proposto adiante. 

 

Figura 16 - Proposta de reformulação do site. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

10.4.5. Mensuração 
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Será de responsabilidade da Diretoria de Comunicação da Associação 

Atlética Portuguesa a mensuração desta ação, realizando o acompanhamento mensal 

de todas as etapas a fim de avaliar o processo contínuo de desenvolvimento. 

 

 

10.5. CRIAÇÃO DO JORNAL MURAL 

 

Para o aprimoramento da comunicação da Associação Atlética Portuguesa 

com seus públicos, a Trevo Comunicação identificou a necessidade de um veículo 

que possa fornecer as informações e atualizações de acontecem no Clube.  

 

10.5.1. Objetivos  

 

• Desenvolver um veículo informativo da AAP com seus públicos 

• Estimular a comunicação na Associação Portuguesa 

• Divulgar as ações a atividades realizadas pelo Clube 

 

10.5.2. Jutificativa 

 

Como identificado nas pesquisas realizadas, existe a falta de conhecimento 

perante aos públicos do Clube sobre as atividades oferecidas e ações que são 

realizadas. 

 

Portanto, a Trevo Comunicação propõe o desenvolvimento de um jornal 

mural veiculado por meio dos murais localizados nos espaços do Cube, com o objetivo 

de desenvolver a comunicação e divulgar as atividades da AAP. 

 

10.5.3. Estratégias 

 

• Reunir informações contínuas para veiculação mensal do jornal mural 

• Desenvolver um layout modelo para o jornal mural; 

• Distribuir nos murais Comunica Briosa, a fim de atingir os públicos que 

frequentam o Clube; 
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• Disponibilizar para a divulgação no site e redes sociais da Portuguesa 

Santista. 

 

10.5.4. Públicos 

 

• Associados 

• Funcionários 

• Diretoria Executiva 

• Conselho Deliberativo 

• Não associados 

• Parceiros reais e potenciais 

 

10.5.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Reunir informações para a criação do jornal mural 

 

Para que a forma de comunicação seja eficaz será necessário a 

periodicidade do jornal mural, a Trevo Comunicação ficará responsável junto a 

Diretoria de Comunicação a reunir as informações, e desenvolver o conteúdo 

abordando todas as ações e atividades que o Clube oferece e alterações 

administrativas. 

 

Fase 2 – Criação do layout 

 

Para a divulgação do jornal mural, a Trevo Comunicação propõe um 

layout moderno e simples. O veículo será impresso em tamanho A3, facilitando a 

visualização das informações. 
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Figura 17 - Jornal Mural da Portuguesa Santista. 
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Fonte: Trevo Comunicação 

Fase 3 – Divulgação 

 

Para que seja atingido por todos os públicos propostos, a Trevo 

Comunicação orientará a divulgação do jornal mural por meio dos murais Comunica 

Briosa dispostos nos espaços do Clube, atingindo os associados e funcionários, além 

de disponibilizar para o site e Facebook e enviar via mala-direta utilizando o mailing já 

proposto neste plano de ações. 

 

10.5.6. Mensuração 

 

Para avaliar a funcionalidade desta ação, a Diretoria de Comunicação ficará 

responsável de desenvolver um relatório mensal colhendo as informações 

necessárias para a implementação do jornal mural do mês seguinte. A Trevo 

Comunicação irá avaliar mensalmente as informações coletadas e autorizará a 

veiculação do jornal mural. 

 

10.6. DA BRIOSA PARA VOCÊ! 

 

Para fortalecer o relacionamento com os associados e, também, captar 

recursos financeiros, a ação “da Briosa para você!” consiste em oferecer descontos 

para os associados na locação dos salões de festas ou espaços com churrasqueira, 

no mês de seu aniversário. 

 

10.6.1. Objetivos 

 

• Incentivar o aproveitamento dos salões de festas que estão ociosos 

• Captar recursos financeiros 

• Promover visibilidade para o Clube 

• Fortalecer o relacionamento com os associados 

• Motivar os associados à frequentarem o Clube  
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10.6.2. Justificativa 

 

Como uma forma de captação de recursos financeiros, reaproximação dos 

associados de volta ao Clube e aproveitamento dos locais para locação (dois espaços 

com churrasqueira e dois salões para eventos recém-reformados) que estão ociosos. 

A ação “da Briosa para você!” oferece os seus espaços de festas para que o 

associado, no mês de seu aniversário, obtenha desconto de 30% para a locação de 

uma das dependências para festa do Clube.  

 

Esta ação também se justifica para dar visibilidade ao Clube, uma vez que, 

quando realizada a festa do associado, os convidados possam conhecer a entidade e 

se interessar. 

 

10.6.3. Estratégias 

 

• Envio de mala direta para a residência do associado 

• Postagem no facebook do Clube 

 

10.6.3. Públicos 

 

• Associados 

• Convidados dos associados 

 

10.6.4. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – criação do banco de dados 

 

Para esta ação, será necessário a criação de um banco de dados para cada 

etapa, com a finalidade de organizar e acompanhar o avanço deste planejamento. 

 

Planilha dos aniversariantes: deverá conter o nome, endereço, telefone e 

data de aniversário de cada associado. 
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Agenda eletrônica: para a reserva das datas das comemorações. 

Planilha de feedback: deverá conter o nome do sócio e o campo “feedback”, 

para que, ao realizar as ligações de verificação de interesse, seja preenchido o retorno 

recebido. 

 

Fase 2 – envio da mala direta 

 

Após o mapeamento dos dados dos associados, o estagiário ficará 

responsável por encaminhar a mala direta (MD) via correio para a residência de cada 

um.  

 

Todo evento precisa de planejamento, pensando nisso, a MD será enviada 

com dois meses de antecedência da data do aniversário. 

 

A criação do layout ficará a cargo da Trevo Comunicação. 

 

Fase 3 – feedback e agendamento 

 

O responsável por esta ação deverá entrar em contato com os associados 

que receberam a mala direta após 15 dias, para obter o feedback. 

 

Caso o sócio tenha interesse em utilizar uma das instalações disponíveis, 

deverá ser realizado o agendamento por agenda eletrônica. 

 

Caso o sócio não tenha interesse, deverá ser preenchida a planilha de 

feedback com o motivo para análise. 

 

Fase 4 – divulgação 

 

A arte da mala direta será adaptada para publicação nas redes sociais. 
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10.6.5. Mensuração 

 

A mensuração fica a cargo da Trevo Comunicação e a ferramenta 

utilizada será a planilha de feedback e a agenda eletrônica. Os dados serão 

analisados a cada dois meses e, se necessário, aprimorar a divulgação da ação. 

 

Figura 18 - Layout de divulgação da Briosa Para Você. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

 

10.7. CAMPANHA PARA ATRAIR NOVOS ASSOCIADOS 

 

Com o objetivo de ampliar a visibilidade do Clube, e, como consequência, 

captar novos associados, a Trevo Comunicação propõe a confecção de panfletos 

para a divulgação da AAP, a fim de tornar as atividades do Clube reconhecidas para 

a comunidade. 

 

10.7.1. Objetivos 

 

• Atrair novos associados 
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• Aumentar a visibilidade para o Clube 

• Captar recursos 

10.7.2. Justificativa 

 

Baseado na pesquisa realizada com os não associados da Associação se 

constatou que mais da metade dos moradores da baixada santista não têm 

conhecimento a respeito das atividades que o Clube oferece e nem das instalações 

que possui.  

 

Pensando nisso, a Trevo acredita que seja necessária a elaboração e 

distribuição de um material específico de divulgação para a comunidade no entorno. 

 

10.7.3. Estratégias 

 

• Criação de um modelo de panfleto institucional com textos e fotos 

atrativas 

• Distribuição dos panfletos na comunidade no entorno da AAP 

 

10.7.4. Criação 

 

• Munícipes de santos, priorizando o entorno 

 

10.7.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – criação do panfleto institucional 

 

A Trevo Comunicação confeccionará o panfleto em papel sulfite, tamanho 

A1, nele constarão foto da piscina olímpica, pista de skate, foto do estádio e da quadra 

poliesportiva, uma breve descrição da Associação e uma chamada para se tornar 

sócio, junto com os dados de contato. 

 

Fase 2 – divulgação 
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Os folders serão distribuídos por dois promotores que ficarão em lugares 

estratégicos no entorno da AAP, durante duas semanas, de quinta à sábado, no 

período das 7 às 17 horas, cada dia em um ponto diferente, sem repetição, para 

atender um público maior. 

 

Será na seguinte escala: 

DIA DA SEMANA HORÁRIO PÚBLICO 

Quinta, sexta e sábado  7 às 10 horas Automóveis 

Intervalo 10 horas às 10h30 - 

Quinta, sexta e sábado  10h30 às 13h30 Automóveis 

Intervalo 13h30 às 14 horas - 

Quinta, sexta e sábado  14 às 17 horas Pedestres 

 

Também serão feitas postagens no facebook e no site com essa arte 

adaptada. 

 

Fase 3 – criação da planilha de feedback 

 

Será criada uma planilha para acompanhamento do retorno da divulgação, 

onde deverá ser atualizada a cada procura de pessoas interessadas, via telefone ou 

presencialmente. 

 

10.7.6. Mensuração 

 

A secretária ficará responsável em preencher a planilha de feedback. A 

Trevo Comunicação, com o suporte do estagiário, analisará os resultados do 

engajamento dessa campanha e a cada três meses gerará um relatório. 
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Figura 19 - Layout de Divulgação da Campanha para novos associados. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

 

10.8. AULÃO DA BRIOSA 

 

Como uma forma de criar vínculos com universidades de Santos e dar 

visibilidade para a AAP, o “aulão da Briosa” consiste em oferecer aulas de funcional 
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e hidroginástica para os sócios gratuitamente e para não associados à baixo custo, 

com o objetivo de atraí-los. 

 

10.8.1. Objetivos 

• Fortalecer o relacionamento com os associados 

• Motivar os sócios à frequentarem o Clube 

• Captar novos membros 

• Dar visibilidade ao Clube 

 

10.8.2. Justificativa 

 

De acordo com o resultado da pesquisa de grupo focal realizada com os 

sócios, constatou-se a insatisfação dos mesmos em relação a falta de atividades que 

o Clube oferece.  

 

10.8.3. Estratégias 

 

• Convênios com universidades da cidade de Santos 

• Aulas gratuitas para os associados 

• Aulas à preços acessíveis para não associados 

 

10.8.4. Públicos 

 

• Associados 

• Comunidade no entorno 

• Alunos das universidades conveniadas 

• Familiares dos alunos das universidades conveniadas 

 

10.8.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – convênio com universidades da cidade de Santos 
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Para esta ação será necessário propor parcerias para as universidades de 

Santos, que possuam o curso de Educação física ou fisioterapia, para oferecer estágio 

não remunerado. 

 

Fase 2 – contratação de um profissional de educação física ou fisioterapia 

 

É essencial a contratação de um profissional de Educação Física para 

ministrar as aulas que serão oferecidas pela Associação e acompanhar os estagiários 

do curso que darão suporte nas aulas. 

 

Fase 3 – divulgação 

 

Será criado um cartaz do “aulão da Briosa” para ser divulgado nos murais 

da AAP e instituições parceiras, como também, será adaptado para postagem nas 

redes sociais. 

  

10.8.6. Mensuração 

 

O estagiário da AAP ficará responsável em mensurar a procura e 

quantidade de inscrições no Programa e, a partir dos resultados, verificar a 

necessidade de intensificação da divulgação, sendo positivo, acionar a Trevo 

Comunicação para a tal. 

 

 

10.9. FUTEBOL PARA TODOS 

 

A diretoria de comunicação junto a diretoria de esportes da Associação, 

desenvolverão o “Futebol para Todos”, que consiste em oferecer atividades sociais 

unindo o time Portuguesa Santista e o Clube sociorrecreativo. 

 

10.9.1. Objetivos 
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• Fortalecer  

• Captar novos membros 

 

10.9.2. Justificativa 

 

Na pesquisa de opinião foi constatado que mais que a metade dos 

entrevistados associam o nome “Associação Atlética Portuguesa” ao time de futebol 

“Portuguesa Santista”, deixando claro o quanto o Clube sociorrecreativo é esquecido. 

Por esse motivo, serão desenvolvidas ações sociais em parceria com o time para dar 

visibilidade para o Clube. 

 

10.9.3. Estratégias 

 

• Parceria com o time de futebol “Portuguesa Santista” 

• Desenvolver ações sociais com a comunidade no entorno  

 

10.9.4. Públicos 

 

• Comunidade no entorno 

 

10.9.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – parceria entre as diretorias 

  

 Será proposta uma parceria entre a Diretoria de Comunicação e a 

Diretoria de Esportes para o desenvolvimento de ações sociais com a comunidade no 

entorno. 

 

Fase 2 – divulgação 

 

Será criado um layout para publicação nas redes sociais de forma a atrair 

participantes para as ações. 
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10.9.6. Mensuração 

 

Será de responsabilidade das diretorias desenvolverem um relatório mensal 

para descrição das atividades para a Trevo Comunicação. 

 

 

10.10. BRIOSA NAS FÉRIAS 

 

A Trevo Comunicação desenvolveu uma proposta direcionada ao público 

infantil, a fim de promover os espaços oferecidos pelo Clube, a agencia desenvolveu 

um clubinho de férias para crianças de 6 a 12 anos, voltada para a diversão saudável 

e cultural durante as férias escolares. 

 

Conforme observamos, o Clube não oferece atividades para esse público. 

  

O programa Clubinho da Briosa tem a finalidade de firmar um vinculo com 

os sócios pagantes, além de atrair pessoas que possam vir a se tornar associados 

com suas famílias. 

 

O Clubinho da Briosa será uma forma de entretenimento ao público infantil, 

com baixo custo ao Clube. Hoje por viverem cercadas de artigos tecnológicos, as 

crianças não desenvolvem mais as “brincadeiras de rua”, com essa finalidade a 

Associação Atlética Portuguesa, desenvolverá atividades como: oficinas de arte, 

oficinas de leitura, cinema, brincadeiras de roda, teatro de fantoches, aulas de 

jardinagem, aulas de natação, entre outras diversas ocupações que serão propostas. 

Tudo isso utilizando as áreas do Clube, que vão desde quadras poliesportivas, mini 

rampas de skate, piscinas, salões de eventos, parquinho, etc. 

 

O programa comportará quarenta crianças por dia, sendo divididos em dois 

grupos por idade. 

 

10.10.1. Objetivos 
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• Dar visibilidade as atividades do Clube. 

• Designar novas funções as áreas da Associação. 

• Aproximação dos associados e não associados. 

• Promover a captação de recursos. 

• Trazer novas ocupações para os públicos. 

 

10.10.2. Justificativa 

 

Longe dos videogames, computadores, televisões e tablets as crianças 

poderão curtir férias divertidas ao ar livre.  

 

O Clube possui grande potencial, além de muito espaço e natureza, por 

isso realizar um projeto que une crianças e bem-estar, será algo muito visado e 

interessante aos associados que possuem filhos, sobrinhos, netos, parentes ou 

conhecidos nessas condições. 

 

A Associação Atlética Portuguesa, deve aprimorar seu relacionamento com 

os associados, com implementação de novas atividades dentro do Clube, e em investir 

em atrair novos sócios, por meio de afazeres atrativos. 

 

10.10.3. Estratégias 

 

• Dividir faixas etárias. 

• Planejar atividades diferentes das oferecidas nas escolas.  

• Desenvolver uma agenda semanal com as atividades oferecidas. 

• Elaboração dos valores. 

• Contratar monitores. 

• Abertura das inscrições. 

 

10.10.4. Públicos 

 

• Crianças associadas 
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• Crianças não associadas  

10.10.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Dividir as faixas etárias. 

 

Na fase inicial desta ação, vamos precisar dividir nosso público em dois 

grupos, o critério utilizado será a idade das crianças, afinal as atividades sugeridas 

serão diferentes. 

  

A primeira turma será dos 6 a 9 anos, com quatro monitores, um para cada 

cinco crianças, totalizando vinte crianças por grupo. O grupo seguinte, formado de 

crianças dos 10 aos 12 anos será acompanhado por dois monitores. 

 

As atividades realizadas serão adequadas a cada grupo, de acordo com as 

respectivas idades. 

 

Fase 2 – Planejar atividades diferenciadas e atrativas. 

 

Conforme a fase anterior, as gincanas e brincadeiras serão adaptadas as 

faixas etárias. O grupo mais novo contará com caças ao tesouro, teatro de fantoches, 

aulas de jardinagem, oficinas de pinturas, entre outras coisas interessantes e 

dinâmicas. 

 

O grupo com idade superior a nove anos, contará com atividades na mini 

rampa de skate, competições e gincanas na quadra poliesportiva, aulas de natação, 

além de jogos educativos. 

 

O Clubinho da Briosa tem por finalidade trazer de volta a interação e 

envolvimento das crianças umas com as outras.  

 

Fase 3 – Desenvolvimento da agenda semanal do Clubinho da Briosa. 
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Assim que os pais ou responsáveis das crianças fizerem a inscrição das 

mesmas, será entregue um folheto com a agenda semanal do clubinho, informando 

quais as atividades ocorrerão a cada dia, para que assim os responsáveis levem o 

que for necessário. Como, por exemplo, roupas de banho, brinquedos e outros objetos 

que serão solicitados. 

 

Fase 4 – Elaboração dos valores. 

 

O Clubinho da Briosa será cobrado semanalmente, o valor de R$ 200,00, 

para associados e dependentes, o valor de R$250,00 para não associados. Além das 

atividades recreativas, o valor inclui um almoço e um lanche, por dia.  

 

Fase 5 – Contratação dos monitores e auxiliares. 

 

Nessa fase a Trevo Comunicação fará a contratação dos monitores 

responsáveis pelas crianças. Serão seis monitores responsáveis, sendo quatro deles 

para o grupo mais jovem, e dois para o outro grupo, além de dois auxiliares que 

ajudarão na hora das refeições e nas atividades na piscina. 

 

Fase 6 – Abertura de inscrição. 

 

A abertura das inscrições será no mês anterior ao início das férias 

escolares, e será anunciada por meio das redes sociais do Clube, imprensa local e 

mala direta. 

 

A ficha de inscrição será preenchida pelos pais ou responsáveis, com 

informações da criança e telefones para contato. E será obrigatoriedade de o 

responsável assinar a lista de presença pelas crianças todos os dias na entrada e 

saída do clubinho, para controle interno. 

 

10.10.6. Mensuração 
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Para mensuração do projeto “Clubinho da Briosa”, a Trevo Comunicação 

irá realizar balanços financeiros, antes e depois da inauguração do Clube de férias, 

a fim de inteirar-se dos ganhos da Associação, por meio deste projeto.  

10.11. DISPONÍVEL PARA ALUGUEL 

 

O aumento de eventos na cidade, voltados a grandes números de pessoas 

cresce a cada dia, seja eles voltados à vendas ou congressos. Esses eventos vão de 

exposições, bazares, feiras, até convenções que as empresas privadas realizam.  

 

Visando essa oportunidade a Trevo Comunicação, desenvolveu uma 

ação direcionada a divulgação dos salões sociais da Associação Atlética Portuguesa. 

 

10.11.1. Objetivos 

 

• Dar visibilidade aos salões sociais do Clube. 

• Disponibilizar mais opções de locais para eventos na cidade. 

• Aproximar a comunidade do entorno. 

• Promover a captação de recursos. 

 

10.11.2. Justificativa 

 

O mercado atual traz diversas formas de inovação às organizações. Com 

esse novo conceito em vendas e exposições de artigos variados, o Clube pode 

alavancar a captação de recursos, além de trazer para dentro do Clube potenciais 

sócios que frequentam esses locais. Podendo ainda cobrar estacionamento dos 

visitantes dos eventos realizados. 

 

10.11.3. Estratégias 

 

• Divulgação da reforma dos salões e capacidade permitida. 

• Elaborar permuta com empresas. 

• Preços diferenciados mediante a parcerias. 
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10.11.4. Públicos 

 

• Empresas. 

• Assessoria de eventos. 

• Consumidores em geral.  

 

10.11.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Divulgação do potencial dos salões sociais do Clube. 

 

Para a divulgação dos salões sociais da Portuguesa Santista, a Trevo 

Comunicação desenvolverá anúncios que serão passados em rádio locais, anúncios 

em outdoor¹ além de publicações nas redes e mídias sociais do Clube.  

 

Fase 2 – Elaborar permuta e parcerias com empresas locais. 

 

Para facilitar a divulgação do aluguel dos salões, a agência propõe que a 

Associação elabore permutas com as empresas contratantes, sejam elas de ramos 

de eventos ou não, para que as empresas tenham como referência os salões da 

Associação para seus congressos e eventos em geral.   

 

Fase 3 – Negociação de preços mediante a parcerias. 

  

Na fase final desta ação, a Trevo comunicação visa proporcionar 

descontos às empresas e produtoras de eventos, com o viés de que possam vir a 

apoiar a divulgação do Clube e suas atividades. 

 

10.11.6. Mensuração 

 

A Trevo Comunicação irá mensurar essa ação, por meio das informações 

dadas pela administração do Clube, a fim de medir sua relevância dentro da captação 

de recursos da Associação. 
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10.12. ALAVANCANDO OS NEGÓCIOS  

 

A proposta de inauguração da loja física vai além da captação de recursos, 

o projeto visa à divulgação da marca, atualmente ela mostra-se amadora, resumida a 

um espaço dentro da secretaria do Clube. 

 

 A loja irá proporcionar novidades no leque de produtos que será oferecido 

pela marca “Portuguesa Santista”, além disto, a loja terá vendedores qualificados, 

facilidade nos pagamentos e provadores para o conforto na escolha das peças, 

proporcionando maior satisfação no atendimento. 

 

10.12.1. Objetivos 

 

• Divulgar a marca Portuguesa Santista 

• Atrair consumidores. 

• Valorização da marca. 

• Aumentar os lucros. 

• Satisfação aos clientes. 

 

10.12.2. Justificativa 

 

Por não existir este espaço, os negócios são prejudicados, por isso a 

necessidade da criação da loja física é de extrema importância para que os objetivos 

sejam alcançados.  

 

Desta forma os clientes serão melhores atendidos, haverá satisfação na 

verificação da qualidade dos produtos e facilidade na visualização dos itens expostos. 

 

10.12.3. Estratégias 

 

• Apresentação da proposta a diretoria do Clube. 

• Reestruturação da marca. 
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• Adequação do local 

• Elaboração de novos produtos 

• Criar novas demandas de consumo 

• Inauguração da loja 

 

10.12.4. Públicos 

 

• Sociedade em geral 

 

10.12.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Apresentação da proposta a diretoria do Clube. 

 

A primeira fase desta ação constituísse em estruturar uma proposta com 

detalhes e demonstrações para que a diretoria e superintendentes da Associação 

possam vislumbrar os ganhos com a inauguração da loja física. 

 

A Trevo Comunicação irá elaborar uma proposta de apresentação, 

contendo todas as informações e detalhes necessários para o convencimento da 

implementação da loja física, a fim de mostrar seus inúmeros benefícios, desde a 

diversidade de produtos que poderão ser oferecidos até as facilidades dos clientes em 

adquiri-los. 

 

Fase 2 – Reestruturação da marca. 

 

Após a apresentação do projeto, a marca teria de passar por uma 

reestruturação, a fim de obter maior visibilidade da comunidade e públicos de 

interesse. 

 

O reconhecimento da marca trará consequentemente recursos ao Clube, 

revertendo o valor de investimento em lucros a Associação e ao time de futebol. 

 

Fase 3 – Adequação do local. 
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Nesta fase, a secretaria do Clube passará por uma reforma, onde terá toda 

sua estrutura modernizada, dando lugar à loja da marca “Portuguesa Santista”. 

Este ambiente será um local moderno, com a fachada para a rua, a fim de 

dar visibilidade para as pessoas que passarem em frente à loja, caso necessitem 

estacionar seu veículo, o estacionamento do Clube, será gratuito durante o período 

de compras aos clientes, proporcionando maior comodidade. 

 

A loja será repleta de produtos novos, com provadores unisex, caixa de 

pagamento e climatizada. 

 

Fase 4 – Elaboração de novos produtos da marca. 

 

Os produtos que a loja oferecerá, irão desde chaveiros, squeezes e bonés, 

até equipamentos esportivos, como uniformes, meiões e chuteiras. 

 

A loja proporcionará espaço suficiente para oferecer diversos artigos com 

a marca “Portuguesa Santista”, que atualmente não são disponibilizados, tais como 

chinelos personalizados, camisas pólo, bandeirolas, toalhas de piscinas, guarda 

chuvas, chaveiros, etc. Todos os itens com a logomarca do Clube. 

 

Fase 5 – Inauguração da Loja. 

 

O evento de inauguração da loja será realizado no período da tarde, por 

volta das 14h, onde será servido um coquetel para as diretorias do Clube e do time de 

futebol, além de convidados e imprensa. 

  

Em seguida aberto ao público, com sorteios de brindes e promoções de 

produtos selecionados. 

 

Posteriormente, a loja ficará aberta em horários comerciais, e dias de jogos 

do time em horários diferenciados, para atender seus públicos com maior 

comodidade. 
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10.12.6. Desenvolvimento 

 

10.12.7. Mensuração 

 

A mensuração dos lucros da loja será observada trimestralmente, pela 

agência Trevo Comunicação, por meio de livros caixa e controles financeiros, para 

analisarmos ações que visem alavancar os ganhos. 

 

Figura 20 - Vitrine expositora da marca “Portuguesa Santista”. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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Figura 21 - Vitrine expositora da marca “Portuguesa Santista”. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

Figura 22 - Manequins expositores da marca “Portuguesa Santista”. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 
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Figura 23 - Fachada da loja “Portuguesa Santista”. 

 

Fonte: Trevo Comunicação 

 

 

10.13. VENDA VIRTUAL  

 

A Trevo Comunicação irá propor uma ação que apóie a Associação 

Atlética Portuguesa, a ampliar seu leque de opções para a captação de recursos, de 

forma com que a mesma consiga ofertar seus produtos por meios mais modernos. A 

loja virtual será voltada a venda dos artigos oferecidos pela marca “Portuguesa 

Santista”.  

 

A construção da loja virtual vai além da captação de recursos para o Clube, 

ela também irá gerar visibilidade e facilidade aos associados e torcedores que sejam 

de outras cidades, estados e até países. 

Portuguesa  

Santista 
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10.13.1. Objetivos 

 

• Dar maior visibilidade à marca. 

• Captação de recursos ao Clube. 

• Facilitar a venda para públicos distintos. 

• Promover o aumento de vendas dos itens da marca “Portuguesa 

Santista”. 

 

10.13.2. Justificativa 

 

Atualmente vivemos em um mundo rodeado pelas tecnologias, onde elas 

oferecem inúmeras facilidades ao mundo dos negócios, e as organizações precisam 

se atentar a cada mudança que ocorre no âmbito empresarial.  

 

Partindo desse principio, as lojas virtuais crescem a cada dia, visando 

aumentar seu faturamento. Hoje em dia, as necessidades destes tipos de negocio são 

de extrema importância para alavancar os ganhos das organizações. 

  

Com a Associação Atlética Portuguesa não seria diferente, a Trevo 

Comunicação visa auxiliar o Clube a aumentar sua receita, de forma com quem a 

mesma acompanhe o mercado de inovações. 

 

10.13.3. Estratégias 

 

• Apresentar a proposta para os superintendentes do Clube 

• Utilizar o site da instituição também como loja virtual. 

• Contratar pessoas para administrar a loja virtual. 

• Expor os itens de venda no site. 

• Divulgar o site por meio das redes sociais da Associação. 

 

10.13.4. Públicos 
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• Internautas em geral 

10.13.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Apresentar a proposta para as autoridades do Clube. 

 

A Trevo Comunicação ficará responsável em criar uma apresentação, 

onde explicará detalhadamente os objetivos da loja virtual, para as diretorias do Clube 

e do time de futebol. 

 

Será realizada uma reunião, com as superintendências do Clube e do time, 

para expor a proposta da loja virtual e sanar dúvidas que possam vir a surgir. Para a 

aprovação do projeto, contamos com ideias como padronização de layout do site, 

promoções de produtos selecionados, publicações patrocinadas que direcionam a loja 

virtual da marca, entre outras. 

 

Fase 2 – Utilizar o site do Clube também como loja virtual. 

 

Além da manutenção do site já existente, a agência irá propor a utilização 

de uma aba que encaminhará o internauta à loja virtual. Dentro desta função, o site 

será separado por itens de venda, como camisas, chaveiros, bandeiras, bolas, entre 

outros, a fim de promover a comodidade do cliente em uma busca fácil e rápida. 

 

A loja virtual irá ter promoções, brindes e facilidades nos pagamentos. 

 

Fase 3 – Contratação de pessoas para administrar a loja virtual. 

 

Para um serviço profissional e eficaz, será necessária a contratação de 

pessoas que sejam responsáveis apenas pela loja virtual, onde as mesmas devem 

estar conectadas e atentas para efetuar um trabalho rápido e satisfatório. 

 

Essas pessoas serão designadas para estarem sempre colocando 

atualizações no site, como novidades dos produtos, tamanho das peças, cores, até 
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concluindo as compras dos clientes, e despachando seus pedidos via correios de 

forma rápida e segura. 

Fase 4 – Exposição dos itens de venda no site. 

 

Os produtos oferecidos no site serão os mesmos da loja física, todos os 

itens serão da marca “Portuguesa Santista”. A loja virtual será uma extensão da loja 

física.  

 

Para a exposição dos itens, os mesmos serão fotografados para que os 

clientes consigam visualizar o produto, além de ter a descrição dos mesmos, 

descrevendo desde o material até o tamanho de cada peça. 

 

O site oferecerá um catálogo de produtos à pronta entrega. 

 

Fase 5 – Divulgação da loja virtual por meio das redes sociais do Clube. 

 

Assim que a loja virtual estiver pronta, as redes sociais do Clube como 

Facebook, Twitter e Instagram,irão divulgar o site, por meio de publicações semanais, 

a fim de notificar seus públicos de interesse. 

 

10.13.6. Mensuração 

 

Para mensurar e acompanhar a eficiência da loja virtual, a Trevo 

Comunicação irá elaborar um relatório trimestral, assim como a loja física, com dados 

fornecidos pelos livros caixa e controles financeiros, a fim de verificar seus ganhos e 

a efetividade do site. 

 

 

10.14. PRESERVANDO AS MEMÓRIAS  

 

A elaboração dessa ação foi destinada a resgatar a memória institucional 

da Associação Atlética Portuguesa, a fim de mantê-la viva, aprendendo com os erros 

do passado para entender o presente e assim planejar o futuro. 
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Apesar de constituir um acervo de memórias farto, não existe uma 

preocupação com a conservação destes objetos, muito menos com o armazenamento 

e degradação dos mesmos, deixando-os expostos a ação do tempo. 

 

10.14.1. Objetivos 

• Reorganizar a história da Portuguesa Santista por meio de técnicas e 

peças de acervo. 

• Resgatar a memória do Clube 

• Valorizar sua importância no desenvolvimento da cidade. 

• Enaltecer seus ganhos. 

• Promover o envolvimento dos associados com a Associação. 

 

10.14.2. Justificativa 

 

O Clube não possui um sistema de identificação de seus bens, nenhum dos 

pertences é catalogado de forma adequada, onde acabam sendo mantidos na 

informalidade.  

 

Sem a devida organização, encontramos dificuldades para localizar fotos e 

arquivos antigos. Também observamos dentro da sala do conselho deliberativo a 

deterioração dos troféus, medalhas, documentos, etc. Desta forma, a fundação de um 

local adequado para armazenar e valorizar de seus méritos irá acarretar na 

valorização da memória institucional do Clube. 

 

10.14.3. Estratégias 

 

• Promover uma campanha de arrecadação de itens históricos do cube 

• Avaliação e Restauração dos objetos históricos. 

• Contratar uma empresa especializada em serviços das áreas de Arquivologia. 

• Projetar a sala do Conselho Deliberativo para a nova estrutura de acervo 

• Fazer uma divulgação para atrair visitação ao novo acervo histórico da 

Associação 
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10.14.4. Públicos 

 

• Associados 

• Públicos interessados em esportes 

• Funcionários 

• Diretores 

• Ex-associados 

 

10.14.5. Desenvolvimento 

 

Fase 1 – Promover uma campanha de arrecadação de itens históricos do cube. 

 

A primeira etapa da campanha de arrecadação será realizada junto à 

diretoria, funcionários e associados do Clube, para o recebimento deste material, que 

poderá ser doado ou emprestado a secretaria da Associação.  

 

A diretoria e os funcionários serão informados anteriormente, por meio de 

reuniões, além do mural Comunica Briosa e o do jornal mural. Os sócios ativos e 

frequentadores do Clube, serão convidados a participar da campanha, por meio dos 

murais Comunica Briosa e durante as programações dos eventos que ocorrem dentro 

da Associação e do estádio. 

 

Os ex-sócios e a comunidade serão informados e convidados a 

colaborarem com a campanha, através das imprensas locais, para os quais serão 

destinados press-releases, contendo as informações necessárias. 

 

As redes sociais e site do Clube também possuirão todas as notícias sobre 

a campanha, facilitando o acesso as informações. 

 

Fase 2 – Avaliação e Restauração dos objetos históricos. 
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Para o recebimento destes materiais, alguns critérios deverão ser seguidos: 

documentos, troféus, medalhas, bandeiras, fotos, recortes de jornais, carteirinhas, 

camisas e equipamentos esportivos serão aceitos de acordo com o grau de 

importância histórica. Caso estes materiais sejam emprestados, serão devolvidos 

quando solicitado pelo referido dono. 

 

Após a campanha de arrecadação serão avaliadas as condições do 

material recebido, desde estado de conservação até a relevância destes objetos. 

Onde serão observados o estado físico do material e o valor histórico que ele 

representa. 

 

Posteriormente será verificada a necessidade de restauração para os 

apetrechos arrecadados. 

 

Fase 3 – Contratar uma empresa especializada em serviços das áreas de 

Arquivologia. 

 

Decorrente a campanha de arrecadação, avaliação dos objetos e a 

restauração dos mesmos, será contratada uma empresa especializada em serviços 

voltados para a organização de acervos históricos. 

 

Entre as atividades que a empresa ficará responsável encontra-se a 

limpeza e higienização das peças, documentos e livros, confecção de invólucros 

apropriados para a guarda de documentos, fotografias e objetos, catalogação e 

disposição do acervo, entre outros. 

 

Cada obra recebe um tratamento meticuloso e delicado que envolve várias 

etapas, tais como: diagnóstico do estado de conservação, pesquisa histórica, registro 

fotográfico e orientações de medidas preventivas para sua exposição. 

 

Fase 4 – Projetar a sala do Conselho Deliberativo para a nova estrutura de acervo 
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Mediante a quantidade do acervo recebido, será realizada a adequação do 

mobiliário e espaço onde hoje é a sala do conselho deliberativo. O local passará por 

uma reforma, onde terá uma estrutura especial para um acervo. 

 

Fase 5 – Fazer divulgação do novo acervo histórico da Associação para atrair 

visitação. 

 

Para a inauguração oficial do espaço de preservação histórica do Clube, 

serão convidados os diretores, funcionários e sócios do Clube, além da imprensa. 

  

Será realizada uma solenidade de abertura, e a apresentação do 

documentário do centenário para o público presente.  

 

A exposição será permanente, onde além das peças e objetos do acervo, 

terá uma televisão passando o documentário do centenário do Clube. Inicialmente 

será aberto de quinta à domingo, nos horários entre 8h e 17h.  

 

O local será aberto ao público, mediante ao pagamento de uma taxa 

simbólica, onde idosos e crianças de até cinco anos pagam metade do valor e o 

acesso gratuito será apenas a associados, diretores e funcionários do Clube.  

 

10.14.6. Mensuração 

 

Será de responsabilidade da Trevo Comunicação, analisar os resultados, 

mensurar o crescimento da satisfação e analisar o índice de visitação ao acervo. 

 

Ao final da visita, será aplicada uma pesquisa de opinião com o público, a 

fim de saber o que ele gostaria que o Clube oferecesse de atrativo entre as suas 

atividades, além de mensurar o nível de frequência ao acervo e criar atrativos para 

novos sócios. 

 

10.15. AMIGOS NA BRIOSA 
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Essa ação tem como finalidade alavancar o número de associados 

pagantes do Clube, com objetivo de aumentar a receita mensal da Associação, a 

proposta beneficia sócios ativos que tragam novas pessoas para se associarem. 

10.15.1. Objetivos 

 

• Captação de recursos. 

• Trazer novos sócios. 

• Beneficiar os sócios ativos participantes. 

• Resgatar o prestígio do Clube. 

 

10.15.2. Justificativa 

 

O objetivo da agência com as melhorias que estão sendo propostas ao 

Clube, é elevar as condições nas instalações da Associação, para melhor atender 

seus associados, a medida que o Clube foi se reestruturando, a tendência é que os 

sócios usufruam cada vez mais das áreas internas e comecem a chamar amigos, 

parentes e conhecidos para se juntarem a eles na Associação. 

 

A recomendação dos associados ativos irá gerar interesse por parte dos 

possíveis novos sócios e com isso, o Clube voltará a ampliar sua rede de associados. 

 

10.15.3. Estratégias 

 

• Desenvolver os descontos oferecidos. 

• Divulgação da campanha promocional. 

 

10.15.4. Públicos 

 

• Associados 

• Não associados 

 

10.15.5. Desenvolvimento 
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Fase 1 – Desenvolvimento dos descontos. 

 

Para cada associado ativo que trouxer um novo sócio ao Clube, ele 

receberá 40% de desconto na mensalidade seguinte. 

 

Fase 2 –Divulgação da Campanha promocional. 

 

A campanha Amigos na Briosa irá reviver os tempos de glória do Clube 

novamente, por meio da divulgação da campanha promocional, que será realizada 

pelas redes e mídias sociais e pelo mural Comunica Briosa.  

 

10.15.6. Mensuração 

 

Será de responsabilidade da Trevo Comunicação, o acompanhamento 

dos índices de crescimento no quadro de associados do Clube. Essas análises serão 

decorrentes de relatórios bimestrais, enviados pela administração do Clube. A partir 

dessa coleta de informações, a agência irá propor novas ações ou não, buscando 

sempre aprimorar o desempenho do Clube. 
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11. CRONOGRAMA DE AÇÕES 
Tabela 1 - Cronograma de Ações. 

CRONOGRAMA GERAL - 2017                             

  2017 2018 

AÇÕES NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

CRIAÇÃO DA DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO 

            

                      

                            

REDEFINIÇÃO DAS DIRETRIZES 
INSTITUCIONAIS 

            

                

    
             

CRIAÇÃO DO ORGANOGRAMA 

                        

                          

       

DESENVOLVIMENTO DO MAILING 

    

            

        

IDENTIDADE VISUAL 
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CRIAÇÃO DO JORNAL MURAL 

        

                  

      

DA BRIOSA PARA VOCÊ 

      

                          

              

CAMPANHA PARA NOVOS 
ASSOCIADOS 

          

                

            

AULÃO DA BRIOSA 

        

                

        

FUTEBOL PARA TODOS 

      

                    

      

CLUBINHO DA BRIOSA 

      

                

            

DISPONIÍVEIS PARA ALUGUEL 
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ALAVANCANDO OS NEGÓCIOS 

            

                

        

CRIAÇÃO DA LOJA VIRTUAL 

          

                

          

PRESERVANDO AS MEMÓRIAS 

        

                  

              

AMIGOS NA BRIOSA 

    

                  

          

                              

                              

      Planejamento                     

      Desenvolvimento                     

      Mensuração                     

                              
Fonte: Trevo Comunicação 
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12. PLANO DE INVESTIMENTO 

Tabela 2 - Plano de Investimento. 

Ações Etapas Hora/Mês Valor Unitário Subtotal 

CRIAÇÃO DA DIRETORIA 
DE COMUNICAÇÃO 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Nomeação de um membro à Diretoria de Comunicação (custos absorvidos 
pela AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Divulgação da vaga de estágio (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Desenvolvimento do contrato de estágio e bolsa-auxílio (custos absorvidos 
pela AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Treinamento para Diretoria de Comunicação pela Trevo Comunicação 3 R$ 80,00 R$ 240,00 

      Total R$ 640,00 

          

REDEFINAÇÃO DAS 
DIRETRIZES 

INSTITUCIONAIS 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Criação da missão, visão e valores (custo absorvido pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout de divulgação da missão, visão e valores 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Impressão das peças e divulgação nos murais (custo absorvido pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação a acompanhamento no site  1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 320,00 

          

  



137 
 

 
 

CRIAÇÃO DO 
ORGANOGRAMA 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Criar o organograma (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout de divulgação do organograma 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Divulgação do organograma nos espaços do Clube (custos absorvidos pela 
(AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Atualização do organograma no site 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 320,00 

          

DESENVOLVIMENTO DO 
MAILING 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 4 R$ 80,00 R$ 320,00 

Reunir e planilhar as informações 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Orientação para setor de atendimento (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Atualização do mailing (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

      Total R$ 480,00 

          

IDENTIDADE VISUAL 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Criação do layout dos murais 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Implementação dos murais (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout dos uniformes  1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Confecção dos uniformes (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 
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Reformulação das aplicações do logotipo nos espaços (custos absorvidos pela 
AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Criação do layout das placas 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Implementação das placas (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Reformulação do site da AAP 8 R$ 80,00 R$ 640,00 

      Total  R$ 1.360,00 

          

CRIAÇÃO DO JORNAL 
MURAL 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 6 R$ 80,00 R$ 480,00 

Criação do layout do jornal mural 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Reunir as informações para conteúdo do jornal mural (custos absorvidos pela 
AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Impressão das peças e divulgação nos murais (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação no site e redes sociais 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

      Total R$ 800,00 

          

DA BRIOSA PARA VOCÊ 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Criação do banco de dados (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Definição da agenda eletrônica (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação da planilha de feedback (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout para divulgação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 
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Divulgação da ação por meio de mala direta (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação pelo site e redes sociais 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

      Total R$ 720,00 

          

CAMPANHA PARA 
NOVOS ASSOCIADOS 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 7 R$ 80,00 R$ 560,00 

Criação do layout do panfleto 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Contratação de promotores para divulgação (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação no site e redes sociais 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Criação de planilha de feedback 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 880,00 

          

AULÃO DA BRIOSA 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 4 R$ 80,00 R$ 320,00 

Estabelecer parcerias com universidades 6 R$ 80,00 R$ 480,00 

Contratação de profissionais para atividades (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout de divulgação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Divulgação e impressão (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação no site  1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 1.040,00 

          



140 
 

 
 

FUTEBOL PARA TODOS 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Parceria entre Diretorias (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Criação do layout de divulgação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Divulgação no site e redes sociais 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

      Total R$ 560,00 

          

CLUBINHO DA BRIOSA 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Desenvolvimento da agenda semanal (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contratação de monitores e auxiliares (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Recursos para alimentação dos alunos do clubinho (custos absorvidos pela 
AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Criação do layout de divulgação  1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Impressão de peças de divulgação (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação por meio de mala direta pelos correios (custos absorvidos pela 
AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Divulgação pelo site e redes sociais 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 560,00 

          

DISPONÍVEIS PARA 
ALUGUEL 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 3 R$ 80,00 R$ 240,00 

Criação do layout de divulgação dos espaços para aluguel 1 R$ 80,00 R$ 80,00 
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Divulgação dos espaços (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elaboração de contratos de permuta com parceiros 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Divulgação no site e redes sociais 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

      Total R$ 560,00 

          

ALAVANCANDO OS 
NEGÓCIOS 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Reforma para estrutura da loja física (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contratação de funcionários para a loja (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elaboração do evento de inauguração da loja física 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Elaboração de brindes para o evento de inauguração (custos absorvidos pela 
AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

      Total R$ 560,00 

          

CRIAÇÃO DA LOJA 
VIRTUAL 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 6 R$ 80,00 R$ 480,00 

Criação da loja virtual (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Implementação da loja no site (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Contratação de serviços de acompanhamento de vendas (custos absorvidos 
pela AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Divulgação da loja virtual 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

      Total R$ 640,00 
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PRESERVANDO AS 
MEMÓRIAS 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 7 R$ 80,00 R$ 560,00 

Contratação de empresa especializada em arquivologia (custos absorvidos 
pela AAP) 

0 
R$ 0,00 

R$ 0,00 

Criação do layout para divulgação 1 R$ 80,00 R$ 80,00 

Divulgação no site e redes socias 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Implementação de estrutura para acervo (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elaboração do evento para inauguração 5 R$ 80,00 R$ 400,00 

Implementação do evento para inauguração (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

      Total R$ 1.200,00 

          

AMIGOS DA BRIOSA 

Consultoria da Agência Trevo Comunicação 4 R$ 80,00 R$ 320,00 

Criação do layout de divulgação 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Divulgação nos espaços físicos do Clube (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

Divulgação do site 2 R$ 80,00 R$ 160,00 

Implementação e acompanhamento (custos absorvidos pela AAP) 0 R$ 0,00 R$ 0,00 

      Total R$ 640,00 

          

  MENSURAÇÃO DE TODAS AS AÇÕES 15 R$ 80,00 R$ 1.200,00 

      Total R$ 1.200,00 
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      TOTAL R$ 12.480,00 

Fonte: Trevo Comunicação 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sabemos que a eficácia da comunicação é de suma importância para o 

desenvolvimento das organizações e não é diferente com o terceiro setor, que 

necessita da comunicação direta e transparente com os seus públicos para a 

divulgação de suas atividades e, assim, captar recursos. 

 

De acordo com a análise de cenário e as pesquisas de opinião realizadas, 

as deficiências destacadas na Associação Atlética Portuguesa, consistem e giram 

basicamente em torno da desorganização da gestão, ineficácia da comunicação e 

falta de relacionamento com os associados. Sendo assim, a Trevo Comunicação 

identificou a necessidade de estabelecer a diretoria de comunicação, a fim de contar 

com um responsável pelos processos comunicacionais do Clube, como também 

colaborar com as diretrizes organizacionais a serem seguidas pela instituição. 

 

Levando em consideração o referencial teórico, cabe ao profissional de 

Relações Públicas a aptidão para o desenvolvimento das funções, que contribuem 

para a melhoria da comunicação e gestão dos relacionamentos. As práticas de 

relações públicas possibilitam a ampliação da percepção, sobre o modo que um 

profissional de comunicação pode atuar no terceiro setor.  

 

Um dos pontos percebidos nas pesquisas realizadas foi a falta de 

atividades e inovação oferecidas pelo Clube, sendo assim, foram realizadas ações 

aproximativas afim de estreitar os laços da AAP com os associados, seu maior público 

beneficiário. 

 

Contudo, também foram realizadas ações que visam a captação de 

recursos financeiros, que irão auxiliar na manutenção de suas instalações e 

consequentemente agregarão valor à entidade.  

 

Levando em consideração a história de 100 anos do Clube, a agência 

desenvolveu a ação que visa o resgate da memória institucional da Associação, por 

meio da criação de um acervo particular. 
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A finalidade da criação das estratégias de comunicação e fortalecimento da 

identidade organizacional, são tê-las bem definidas, para que fique claro os objetivos 

e caminhos que a agencia deverá seguir, visando o sucesso da organização. 

 

Apesar das barreiras encontradas, com a implementação das ações 

propostas sugeridas, a Trevo Comunicação enxerga um grande potencial para que 

o Clube possa se reerguer e alcançar a ascensão e prestígio que um dia possuiu. 
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APÊNDICE A – Pequisa de opinião com não associados do Clube 
 

1. Como você se identifica? 

HOMEM                         MULHER 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

Até 20 anos  

21 a 35 

36 a 50 

50 ou mais 

 

3. Você é associado a algum Clube sócio recreativo na Baixada Santista? 

SIM                 Qual? _____________          NÃO 

 

4. Quando você pensa em se associar a um Clube, você procura por qual motivo? 

(assinale quantas julgar necessário) 

Esporte 

Lazer 

Social 

5. Você conhece a Associação Atlética Portuguesa? 

SIM                                                       NÃO 

 

6. Algum parente ou amigo próximo a você é associado a Associação Atlética 

Portuguesa? 

SIM                  NÃO               NÃO SEI  

 

7. Quando você lê Associação Atlética Portuguesa você associa a quê? 

Ao time de futebol Portuguesa Santista                                                  

Ao Clube Sócio recreativo 

Ao Clube e ao Futebol 

Não conheço nenhum dos dois  

 

8. Você tem conhecimento das atividades oferecidas pelo Clube? 

SIM          Qual? _____________          NÃO 

 

9. Dentro das atividades abaixo, assinale quais você acha que o Clube oferece? 

*Assinale quantas alternativas julgar necessário 

Piscina 

Academia 

Quadras 

Salão de Festas 

Pista de Skate 

Outros: _______________ 
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10. Você sabia que a Associação Atlética Portuguesa realiza atividades com pessoas 

especiais? 

SIM                                                            NÃO 

 

11. Você sabia que no ano de 2017 a Associação Atlética Portuguesa completa cem anos 

de existência? 

SIM                                                            NÃO 

 

12.  Você sabia que a Associação Atlética Portuguesa possui a maior piscina olímpica da 

Baixada Santista? 

SIM                                                            NÃO 

 

13. Você sabia que o estádio da Portuguesa foi o primeiro da América Latina a possuir 

arquibancada coberta? 

SIM                                                            NÃO 

 

14. Quais meios de comunicação da Portuguesa que você conhece? 

Facebook 

Site 

TV Briosa 

Twitter 

Nenhum  

 

15.  Você já frequentou os eventos do Clube? 

Sim  

Não 

Não tenho conhecimento da agenda de eventos 
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APÊNDICE B – Roteiro do grupo focal com associados do Clube 
 

 

1. Assinatura do termo de consentimento 

2. Boas vindas  

3. Apresentação do Projeto Experimental 

4. Apresentação da dinâmica  

5. Apresentação dos participantes do grupo focal (nome, idade, há quanto tempo é 

sócio e motivos que levaram a se associar) 

6. Agradecimento  

 

Temas que devem ser abordados: 

 

✓ Motivos que levaram a se associar 

✓ Pontos de melhoria 

✓ Centenário 

✓ Estrutura do Clube 

✓ Canais de comunicação 

✓ Agenda de eventos 

✓ Frequência de visita ao Clube 

✓ Mensalidade 

✓ Comunicação com os funcionários do C 

✓ lube 

✓ Outros assuntos que vierem à tona 

 

 

 

 


