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No Gráfico 9 – Hospitais e associações, localizado na página 72, onde lê-se 

“garcianas”, entenda-se que a grafia correta é “gassianas”.  
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RESUMO 

 

O trabalho em questão discorre sobre o crescimento das organizações do 

Terceiro Setor e a sua importância social, bem como a necessidade de uma imagem 

consolidada perante os públicos, abordando, ainda, as dificuldades enfrentadas na 

captação de recursos e a deficiência na comunicação dessas instituições, como, por 

exemplo, a ausência de profissionais especializados no Terceiro Setor, a falta de 

conhecimento sobre o potencial da divulgação digital das associações, em específico, 

a Associação de Voluntários As Tulipas, objeto deste estudo. No presente feito, 

destaca-se a relevância de estratégias e planejamento das áreas de Relações 

Públicas e Comunicação, pontos imprescindíveis para o sucesso de qualquer 

organização, tendo em vista a exigência de um bom relacionamento das organizações 

com seus públicos e de ações estratégicas de comunicação para atender as 

necessidades e obstáculos existentes. Nesse contexto, o profissional de Relações 

Públicas se faz presente, construindo e fortalecendo os canais de comunicação de 

uma associação. Ante o exposto, este trabalho apresenta um Plano de Ações 

fundamentado em todo o referencial teórico apresentado neste projeto, com o intuito 

de criar uma imagem sólida da associação e desenvolvendo ações e estratégias para 

aperfeiçoar a comunicação e o relacionamento com os públicos de interesse. 

 

Palavras-chave: Terceiro Setor. Comunicação. Relações Públicas. Imagem. 

  



ABSTRACT 

 

The present assignment discourses on the growth of the organizations of the 

Third Sector and its social relevance, as well as the need of a solid image towards the 

publics, and also approaches the difficulties faced on the capitation of resources and 

the failing communication between these institutions, for example, the absence of 

specialized professionals on the Third Sector, the lack of knowledge on the potential 

of digital divulgation of the associations, specifically the Volunteers Association “As 

Tulipas”, object of this study. It highlights the relevance of strategies and planning in 

the Public Relations and Communication segment, which are indispensable matters 

for the success of any organization, keeping in sight the requirements of good 

relationships between the said organization and its publics, as well the strategic moves 

of communication to meet the existent needs and obstacles. At this context, the Public 

Relations professional makes itself present, building and consolidating the 

communication channels of an entity. That being said, this assignment presents a Plan 

of Actions, reasoned on all of the theorical references presented in this project, 

intending to create a solid image of the association and developing actions and 

strategies to perfect the communication and relationship with the publics of interest. 

 

Keywords: Third Sector. Communication. Public Relations. Image. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais o Terceiro Setor ganha espaço no Brasil. A FASFIL (Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil) realizou uma pesquisa em 

2010 onde constatava um crescimento de instituições sem fins lucrativos, totalizando 

mais de 290 mil.1 

Dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

mostram o Terceiro Setor com participação em 1,4% na formação do Produto Interno 

Bruto (PIB), representando aproximadamente 32 bilhões de reais em 2007. Apesar de 

serem números em crescimento, uma outra pesquisa feita pela Fundação Itaú Social 

e pelo Instituto DataFolha sobre voluntários no Brasil mostra que o voluntariado ainda 

não é praticado pela maioria dos brasileiros. De acordo com o estudo, 72% nunca 

participaram de atividades voluntárias. Em relação aos jovens entre 16 e 24 anos, este 

número sobe para 80%.2 

O crescimento deste setor aumenta a cada dia provocando mudanças sociais 

importantes. Com isso, o cenário para o surgimento de mais organizações sem fins 

lucrativos é propício. No entanto, para que o setor siga em desenvolvimento é preciso 

um bom relacionamento das organizações com seus públicos e de ações estratégicas 

de comunicação para atender às necessidades e obstáculos enfrentados pelas 

organizações. Nesse contexto, o profissional de Relações Públicas se faz presente, 

pois constrói e fortalece os canais de comunicação de uma organização do terceiro 

setor. 

Posto isso, para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso foi 

criada a Vivaz, conforme exposto no capítulo 2, uma Agência de Comunicação 

Integrada e que traz em seu nome o significado de algo que não pode ser destruído, 

um amor duradouro que permanece resistente. Por este motivo, o logotipo é o nome 

da Agência com o pingo da letra “i” em formato de coração, representando este amor. 

A Agência Vivaz tem como objetivo a valorização e reconhecimento das Associações 

do Terceiro Setor, por isso, optou por trabalhar com este segmento. 

                                                      
1 IBGE, As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil. 2010 Disponível em: 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv62841.pdf> Acesso em: 20 maio. 2018 
2 O Terceiro Setor em Números. 2017. Disponível em: <http://observatorio3setor.org.br/noticias/o- 
terceiro-setor-em-numeros/>. Acesso em: 20 de maio. 2018 

http://observatorio3setor.org.br/noticias/o-
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Para compreender melhor o contexto em que as Organizações Sem Fins 

Lucrativos se encontram, no capítulo 3 deste trabalho a agência desenvolveu um 

referencial teórico sobre Comunicação e Relações Públicas, Terceiro Setor e 

Planejamento de Comunicação. 

Em continuidade, o trabalho teve como foco, conforme melhor apresentado no 

Capítulo 4, a Associação de Voluntários As Tulipas, uma organização sem fins 

lucrativos que atua no Hospital Guilherme Álvaro. O principal serviço é a distribuição 

de chás, café e bolachas para os pacientes, mas também oferecem doação de 

próteses mamárias, produtos de higiene pessoal, entre outros. Nesta breve introdução 

é possível perceber a importância desta organização junto à comunidade hospitalar, 

aos pacientes e seus familiares. 

A escolha de iniciar este projeto experimental com as Tulipas se deu por 

compreender e reconhecer a importância do serviço prestado, e por admirar o zelo e 

o cuidado com todas as ações oferecidas. A realização deste trabalho busca não só 

o aperfeiçoamento da comunicação da ONG, mas também no contexto organizacional 

em geral. A associação necessita de doações, patrocínios e apoios para que possa 

sobreviver e assim continuar seu trabalho. Vale salientar que, atualmente, a 

associação sobrevive apenas da mensalidade dos voluntários e doações esporádicas, 

e não possui nenhum tipo de ajuda do Hospital Guilherme Álvaro. Além disso, foi 

detectado que a associação não sabe administrar suas redes sociais, prejudicando 

uma ótima oportunidade de ser reconhecida e de conseguir mais auxílio. 

Também, no capítulo 5, foi elaborado um estudo de cenário do segmento de 

mercado da associação, utilizando a Análise SWOT, em que foram pontuados os 

pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Após essa análise, também foi 

realizada a análise de cenários, onde os processos organizacionais de outras 

associações são avaliados a fim de aperfeiçoar e melhorar o desempenho dos 

próprios processos da organização. 

Para confirmação da análise, no capítulo 6, foram realizadas 02 (duas) 

pesquisas com a intenção de entender as falhas de comunicação existentes na 

associação, sendo elas a qualitativa e a quantitativa.  

A primeira, a pesquisa qualitativa, é um método utilizado para conhecer o objeto 

de estudo, permitindo uma melhor e profunda compreensão do contexto, sendo feita 

para tanto uma entrevista em profundidade com a presidente da Associação As 

Tulipas. Já a pesquisa quantitativa se presta a fornecer um resultado mais preciso ao 
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apurar certas hipóteses levantadas através da coleta de dados de forma estatística, 

sendo feita a pesquisa por meio da amostra não-probabilística por conveniência com 

perguntas abertas e fechadas para identificar o perfil do público em que a Associação 

As Tulipas está inserida, bem como verificar o conhecimento e interesse dos 

participantes da pesquisa. 

Após o estudo de todos os resultados das pesquisas, no capítulo 7, a agência 

elaborou um diagnóstico identificando os problemas da associação. Outrossim, nos 

capítulos seguintes, foram definidos a estratégia geral, os objetivos e a justificativa 

que serão desenvolvidos para a associação, objetivando-se propor um plano de 

comunicação que atenda às necessidades e consolide sua imagem perante aos 

públicos.  

Por fim, nos capítulos 11 em diante, foram elaborados um programa e 

cronograma de ações, assim como um plano de investimentos, tudo a fim de concluir 

o planejamento de comunicação da organização.  

Diante deste cenário, espera-se que este projeto promova ações que atendam 

às necessidades detectadas da organização, buscando o reconhecimento da 

comunidade em relação aos serviços realizados e a consolidação da sua imagem 

perante seus públicos. Desta forma, alguns autores foram fundamentais para a 

construção deste Projeto, como: Kunsch (1989) e Torquato (1991) na área da 

Comunicação; e Fernandes (1994), Peruzzo (1993) e Domeneghetti (2001) na área do 

Terceiro Setor. 
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2. AGÊNCIA VIVAZ  

 

2.1. Histórico 

 

A Agência Vivaz está em busca constante de melhorias e quer que os clientes 

se sintam acolhidos. Nossos maiores clientes são organizações não governamentais, 

por isso prezamos sempre o preço justo e acessível.  

A agência foi criada por três amigas relações-públicas que admiram o trabalho 

voluntário. Visando sempre ajudar o próximo, decidimos usar do nosso conhecimento 

na área para auxiliar as associações que não possuem muitos recursos financeiros a 

ter visibilidade e notoriedade perante as pessoas que não conhecem o seu trabalho.  

  

2.2. Missão, visão e valores 

 

Missão: Fazer com que os nossos clientes consigam mais doações e parceiros 

através de ações de comunicação. 

Visão: Ser referência no trabalho do terceiro setor, pelo serviço especializado 

na área e preço acessível.  

Valores: Ética, solidariedade, empatia, respeito, amor ao próximo e 

comprometimento. 

 

2.3. Simbologia da marca 

 

2.3.1. Nome 

 

O nome da agência foi escolhido por ser uma palavra de grande força e 

significado importante. Vivaz é o que não pode ser destruído, é uma força excessiva 

de vontade de estar vivo, um amor duradouro que permanece resistente.   
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2.3.2. Identidade visual 

 

2.3.2.1. Logotipo 

 

As cores vermelha e rosa do logotipo determinam o que a agência é para os 

seus clientes. O vermelho significa força, dinamismo. É uma cor que transborda vida. 

Já o rosa significa ternura, suavidade, pureza, fragilidade.  

Os logotipos, as cores utilizadas e variações de cor estão nas figuras abaixo.  

 

Figura 1  – Representação das cores 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

Figura 2 - Logo com letra preta e fundo branco 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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Figura 3 - Logo com letra branca e fundo preto 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

Figura 4 - Logo com letra cinza e fundo preto 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

Figura 5 - Logo colorido – original 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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2.3.2.2. Cartões de Visita 

 

As figuras 6 a 9 representam os cartões de visita. 

 

 

Figura 6 - Cartão de visita - frente 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

Figura 7 - Cartão de visita - verso - Amanda 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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Figura 8 - Cartão de visita - verso – Giovana 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

Figura 9 - Cartão de visita - verso - Giulia 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Comunicação e Relações Públicas 

 

A palavra comunicação origina-se do latim “communicationis”, que significa 

tornar comum, partilhar, trocar. Logo, é um instrumento essencial no processo de 

relacionamento das pessoas, uma vez que comunicar não é apenas o ato de trocar 

informações, e sim estabelecer um diálogo, envolvendo um emissor e um ou mais 

receptores. É desta maneira que a comunicação deve ser vista, para poder alcançar 

todos os intuitos que estão imputados neste mecanismo. É possível criar uma 

aproximação deste pressuposto básico e citar o educador brasileiro Paulo Freire, que 

identificava a comunicação como um diálogo. Segundo Freire (1977, p. 67), 

“comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. [...] na comunicação, 

não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-intencionados ao objeto   de   seu   pensar   

se   comunicam   com   seu   conteúdo”. Comunicação então é uma provocação de 

significados comuns entre o comunicador e o receptor, utilizando símbolos e signos. 

Um dos principais pilares de qualquer organização, seja ela social, privada ou 

pública, é a comunicação. Kunsch (1989, p.29) cita que: 

 

 

[...] a comunicação é imprescindível para qualquer organização social. O 

sistema organizacional viabiliza-se graças ao sistema de comunicação nela 

existente, que permitirá sua realimentação e sua sobrevivência. Caso 

contrário, ela entrará em um processo de entropia e morte. 

 

 

Por meio da comunicação, podemos influenciar, convencer, despertar 

interesses, sentimentos. Ela tem um grande poder dentro do âmbito organizacional. A 

respeito disto, Torquato (1991, p.162) afirma: “desta forma, a comunicação é uma 

ferramenta importante de eficácia e produtividade”. 

A boa execução da comunicação constrói uma imagem positiva e sólida diante 

aos públicos de interesse de uma organização. É fato que este processo de 

reconhecimento da comunicação como essencial deve estar ligado aos objetivos e 

valores que a organização deseja (TORQUATO, 1991). 
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A partir desta conceituação é possível observar a reciprocidade envolvida no ato 

de se comunicar; o profissional de Relações Públicas atua justamente nesta ação que 

envolve os diversos públicos. Como dito anteriormente, as ações de comunicação 

podem promover, por exemplo, uma imagem sólida da organização. Desta forma, a 

função de um Relações Públicas é trabalhar realizando a ligação entre a organização 

e os públicos, atingindo a sua missão e os seus objetivos por meio de um planejamento 

estratégico, especializado e único. Outra função é a de prevenir conflitos preservando 

a imagem da instituição diante dos seus públicos. Ferrari (2009, p. 7) afirma que: 

 

 

O objetivo das relações públicas é estabelecer, desenvolver e manter, de 

forma planejada, ligações, relacionamentos diretos, gerais ou especializados, 

entre pessoas, organizações, públicas e privadas, entre públicos da 

organização e a sociedade, de forma a transformar essa rede de 

relacionamentos em benefícios tangíveis e intangíveis para todas as partes. 

 

 

Kunsch (2002, p. 89) estabelece que “as Relações Públicas, como disciplina 

acadêmica e atividade profissional, têm como objetivo as organizações e seus 

públicos, instâncias distintas que, no entanto, se relacionam dialeticamente”. 

A atividade de Relações Públicas também é considerada como uma construção 

de “relacionamentos harmônicos e duradouros destas com os públicos dos quais 

depende a sua sobrevivência” (FERRARI, 2003, p. 58). 

Apesar de existirem muitas definições para esta atividade e para as funções 

desta profissão, todas elas chegam em um consenso: o profissional de Relações 

Públicas atua no estabelecimento de relações com seus públicos, de acordo com a 

realidade em que a organização vive. 

Com isso, conclui-se que a comunicação é essencial para que uma organização 

possa ter o seu funcionamento perfeito, logo, é possível perceber a importância do 

profissional de Relações Públicas, tendo em vista que os relacionamentos são a base 

de qualquer instituição. 



29 
 

3.2. Terceiro Setor 

 

“Terceiro Setor” é um termo utilizado para definir as associações sem fins 

lucrativos, organizações não-governamentais e entidades filantrópicas.  

No Brasil, o Terceiro Setor teve início com a fundação da Santa Casa de 

Misericórdia de Santos no ano de 1543, dedicando-se ao apoio hospitalar e 

assistencial até os dias de hoje (BHBIT, 2015). 

Nos três primeiros séculos, o Terceiro Setor existiu dentro da Igreja Católica, 

seguindo as características do catolicismo que eram a generosidade e a solidariedade 

e seus valores assistencialistas e paternalistas. Somente em 1930 o Estado rompe 

com a Igreja e assume a responsabilidade dos direitos e da seguridade social (BHBIT, 

2015). 

O Terceiro Setor é uma junção da filantropia da Igreja Católica com as práticas 

do serviço social. Segundo Fernandes (1994, p.19), o Terceiro Setor:  

 

 

[...] constitui o conjunto de atividades das organizações da sociedade civil, 

portanto organizações criadas por iniciativas de cidadãos, que tem com 

objetivo a prestação de serviços ao público em áreas como saúde, educação, 

cultura, direitos civis, moradia, proteção ao meio ambiente, desenvolvimento 

do ser humano. 

 

 

Por fim, percebe-se que é um segmento muito complexo e heterogêneo devido 

a forma que cada um trabalha, diversificando ainda quanto ao segmento e ao tipo de 

organização seja grande, médio e pequeno porte. 

 

3.2.1. Terceiro Setor em números 

 

O Terceiro Setor é uma área que há décadas vem se desenvolvendo e se 

multiplicando no mundo. No Brasil a prova disso foi a pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) no ano de 2007 para calcular a 

importância do setor para o país, o que resultou na entrada do Brasil para ser um dos 

12 países que incluem o Terceiro Setor na sua economia. Os dados apurados pelo 
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IBGE apresentaram a participação oficial de 1,4% na formação do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro, o que significava um montante de aproximadamente 32 bilhões 

de reais, sendo esses os números mais recentes apresentados pelo IBGE em relação 

PIB gerado. Segundo o site do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE)3:  

 

 

O primeiro levantamento sobre o setor sem fins lucrativos realizado com 

dados oficiais no Brasil utilizou como referência o Cadastro Central de 

Empresas (Cempre) do IBGE para o ano de 2002, que cobre o universo das 

organizações inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Um 

dos destaques foi que, entre 1996 e 2002, o número de fundações privadas 

e associações sem fins lucrativos cresceu 157%, passando de 105 mil para 

276 mil. No mesmo período, o número de pessoas ocupadas no setor passou 

de 1 milhão para 1,5 milhão de trabalhadores, registrando um aumento de 

50%. 

 

 

Já no período entre 2006 e 2010, um novo levantamento realizado apontou um 

aumento de 8,8% no desenvolvimento das organizações sem fins lucrativos. Em 2010, 

a Pesquisa das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (Fasfil) no 

Brasil, fruto da parceria entre IBGE e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

com a Associação Brasileira de Organizações não-governamentais (ABONG) e o 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), constatou que havia 290,7 mil 

fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil, sendo 18,6% de 

entidades voltadas às áreas de saúde, educação, pesquisa e assistência social. 

 Apesar do alto índice de crescimento do Terceiro Setor, o trabalho voluntário 

não é um destaque dentro da área. Segundo a pesquisa Voluntários no Brasil, feita 

pela Fundação Itaú Social4 e pelo Instituto Data Folha, em 2014, mostrou que apenas 

28% dos entrevistados já praticou ou pratica, de alguma forma, o voluntariado. De 

                                                      
3 GIFE, Rodrigo Zavala. IBGE calcula participação econômica do terceiro setor, maio. 2007. Disponível 
em: <https://gife.org.br/ibge-calcula-participacao-economica-do- terceiro-setor/>. Acesso em: 19 maio. 
2018 
4 Pesquisa com 2.024 entrevistas realizadas por todo o Brasil entre 9 e 12 de setembro de 2014, 
distribuídas em 135 municípios, com margem de erro máxima de 2 pontos percentuais para mais ou 
para menos, dentro de um nível de confiança de 95%. Pesquisa quantitativa, com abordagem 
pessoal em ponto de fluxo populacional, mediante aplicação de questionário estruturado em tablet. 
Desenho amostral com base em informações do Censo 2010/estimativa 2013 (fonte: IBGE). 
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acordo com essa pesquisa, podemos observar o índice de interesse da população em 

relação às áreas de atuação do trabalho voluntário5, sendo que desses 28%, destaca-

se o interesse de 31% em atuar na área da saúde.  

A região Sudeste ganha destaque por possuir 44,2% da parcela de Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil. Desse universo, no ano de 

2010 existiam 28 entidades sem fins lucrativos na área da saúde, com um pouco mais 

de 5 mil pessoas atuando nas organizações, e entre elas estão As Tulipas.  

 

3.2.2. Relações Públicas no Terceiro Setor 
 

A atividade de Relações Públicas, já descrita anteriormente, visa construir 

canais de comunicação que possam servir de auxílio nas necessidades das 

organizações, abrangendo o setor público, privado ou o terceiro setor. 

Com o número de organizações não-governamentais em crescimento nas 

últimas décadas, as Relações Públicas, que antes se limitavam apenas às áreas 

governamental e empresarial, vislumbraram um novo campo de atuação, tendo em 

vista que as associações necessitam de espaço na mídia e de um relacionamento 

eficaz com seus públicos para que os seus objetivos sejam atingidos. 

O Terceiro Setor é um campo propício para as atividades de Relações Públicas, 

pois este profissional pode atuar na captação de recursos, de voluntários e de 

parceiros, no gerenciamento da comunicação e na preservação da imagem 

organizacional. Por meio da comunicação comunitária, uma das ferramentas deste 

profissional, é possível desenvolver planejamentos estratégicos visando a 

comunicação com os diferentes públicos (KUNSCH, 2007). 

A comunicação comunitária surge no cenário de transformação da sociedade 

em relação aos seus direitos, nos campos político e social, tornando as pessoas mais 

ativas e participativas dentro do seu contexto. Essa mudança altera também a forma 

como os indivíduos se colocam diante da mídia e das organizações, contribuindo para 

o fortalecimento das organizações não-governamentais (ONG’S), associações, 

instituições e outros grupos coletivos. Desta forma, seu principal objetivo é a mudança 

social junto a estes grupos, em busca de um propósito em comum. Esta evolução em 

relação a participação da sociedade vem da necessidade da democratização das 

                                                      
5 Imagem no Anexo 9. 
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informações a fim de aproximar as áreas da comunicação, da educação, da 

informação e da comunidade (PERUZZO, 1993). 

O conceito de relações públicas comunitárias pode ser atribuído então como 

um gestor indispensável na elaboração de ações que, segundo Peruzzo (1993, p.7) 

“facilitem a conquista de aliados, através de uma comunicação eficiente com os 

públicos e com a sociedade como um todo”. 

Já para Kunsch (2007, p. 107) as “relações públicas comunitárias autênticas 

são muito mais que um trabalho ‘para’ a comunidade, nos moldes tradicionais, por 

meio de ações paternalistas”. A autora conclui que é “um trabalho comprometido com 

os interesses dos segmentos sociais organizados ou com o interesse público”. 

O profissional de Relações Públicas então está plenamente apto para trabalhar 

no Terceiro Setor com a comunicação comunitária, pois toda a sua essência está no 

relacionamento com os públicos de maneira harmônica, com o intuito de alcançar 

novos parceiros e recursos.  

As Tulipas, organização objeto do presente estudo, está constituída na forma 

de associação, que, por meio de um estatuto, segundo o Código Civil de 1916, uma 

pessoa jurídica organiza-se com outras pessoas para realizar uma ação, que 

geralmente é de caráter assistencial, ambiental ou educacional, sem fins econômicos. 

Para Maria Helena Diniz (1993, p. 120) “tem-se a associação quando não há fim 

lucrativo ou intenção de dividir o resultado, embora tenha patrimônio”. Para extinguir 

uma associação, um dos associados precisa eleger-se e, após uma votação, assumir 

as dívidas e os bens. Existe, ainda, outra forma de extinção, que é conforme o artigo 

5º, XIX, da Constituição Federal, que será por meio de uma decisão judicial. 

 

3.2.3. Públicos no Terceiro Setor 

 

Conforme abordado anteriormente, o principal objetivo das Relações Públicas 

é a organização e seus públicos, e se faz de extrema importância saber distinguir 

estes públicos dentro da organização. Fortes (2003, p.63) afirma que “só há a 

existência de um público após o trabalho de Relações Públicas, do contrário, são só 

grupos”. 

Peruzzo (2007) questiona as classificações de públicos dos autores: Simões 

(1995) que utiliza a denominação interno, misto e externo; e a de França (2004) que 

por meio da conceituação lógica denomina-os em essenciais, não-essenciais e 
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público de redes de interferência, afirmando que “não dão conta da questão de público 

no âmbito do terceiro setor. (...) Novas categorias de públicos emergem da práxis 

popular.” (PERUZZO, 2007, p. 11). A autora entende que a conceituação tradicional 

de públicos tem se mostrado suficiente para caracterizar e orientar os relacionamentos 

das duas primeiras categorias de setores – poderes públicos e empresas – mas a 

nível dos movimentos e organizações sociais sem fins lucrativos, esta “requer 

tratamento   diferenciado   e   carece   de   mais    elaboração teórica” (PERUZZO, 

2007, p. 8). 

 

Peruzzo (2007, p. 11) classifica os públicos no terceiro setor da seguinte forma: 

 

 

Público quer dizer o segmento com interesses comuns para o qual se dirige 

uma ação especifica e que manifesta comportamento coletivo e consciência 

dos seus atos. No âmbito do terceiro setor as organizações se relacionam 

com diferentes públicos, tais como beneficiários, parceiros, apoiadores, 

doadores, meios de comunicação, lideranças populares, poder público, 

parlamentares, instituições educacionais, fóruns de entidades, moradores 

de uma localidade, grupos organizados, fornecedores, equipe interna 

(diretoria, funcionários), voluntários, conselhos, população em geral etc. 

 

 

Outra orientação de Peruzzo (2008) é não utilizar o conceito de público-alvo, 

uma vez que carrega uma conotação de consumidor ou de recebedor. Neste sentido, 

a autora recomenda que é: 

 

 

Mais apropriado falar em ‘público’ ou ‘público estratégico’, na medida em 

que no campo social dirige-se a sujeitos ativos, indivíduos ou grupos com 

os quais haja interação e estabelecimento de relações de troca, numa via 

de mão dupla, que agrega o fator transformação ao processo (PERUZZO, 

2008, p. 11). 

 

 

Nesse mesmo entendimento, Meneghetti (2001, p.44) fala sobre “público-meta, 

clientela ou beneficiários” como um conjunto de pessoas favorecidas pelo projeto 
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social. Mas para Peruzzo (2001, p. 12) “cliente” ou “clientela” não são aceitos, pois 

pode se reproduzir uma visão mercadológica, onde cliente remete a relações de 

compra e venda, que segundo ela “descaracteriza toda proposta de um 

desenvolvimento centrado na pessoa e na sua capacidade de interagir e agir 

proativamente no processo de mudança social. ” 

Meneghetti (2001, p. 45) propõe algumas classificações de públicos, 

considerando a natureza do vínculo: 

 

 

a) Público provedor (doadores, apoiadores, fornecedores, reguladores); 

b) Público interno (funcionários e seus familiares); c) Público agente 

(voluntários, conselheiros, parceiros, fornecedores); d) Público externo 

(clientes e público em geral). Outra perspectiva segmenta os públicos em: 

a) Público meio (equipe, voluntários e membros); b) Público alimentador 

(provedores de recursos e de legitimidade); c) Público fim (os “clientes” ou 

“consumidores” dos serviços e produtos da OSC) 

 

 

Outra classificação que pode ser utilizada para as organizações da sociedade 

civil sem fins lucrativos é: 

 

 

Beneficiários (pessoas e instituições que podem ser localizadas dentro do 

âmbito espacial que o projeto delimita para sua atuação); b) Legitimadores 

(grupo de pessoas ou instituições que, localizadas dentro do âmbito espacial 

do projeto, não apenas se beneficiam com os seus resultados, mas, 

possuindo informações acerca de sua existência e operação, são capazes de 

reconhecê-lo e julgá-lo como  útil  e  importante,  podendo  se  converter  em 

colaborares diretos em qualquer tempo; c) Geradores (grupos de pessoas ou 

instituições que, localizados dentro do que se define como âmbito espacial do 

projeto, não apenas se beneficiam com os seus resultados ou dispõem-se a 

legitimar a sua existência mas, efetivamente, organizam e realizam ações 

em nome do projeto (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2004, p.51- 52) 

 

 

Por fim, Peruzzo (2007, p. 13) tendo como base a relação de proximidade do 

público com a organização e o que ele simboliza para a mesma, ela classifica em: 



35 
 

 

Beneficiários (pessoas a quem a ação direta da organização se destina, ou 

melhor, são a razão de ser da mesma); b) Colaboradores (funcionários, 

voluntários e suas famílias); c) Vizinhança (“comunidade” onde estão 

inseridas a sede e a ação principal da organização); d) Órgãos públicos 

(aqueles que afetam diretamente a vida da organização por meio de políticas, 

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

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

Mídia (meios de comunicação impressos, radiofônicos, televisivos e internet, 

tanto os de longo alcance como os comunitários e locais; g) Aliados 

(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). 

 

 

Estas definições que se estabelecem, dependem do tipo de relacionamento que 

existe entre público e organização, variando por conta das características de cada 

instituição, uma relação de proximidade entre eles. Um bom relacionamento gera 

consequências positivas, como boa imagem institucional, visibilidade pública, 

melhorias na cooperação, estabelecimento de parcerias e apoios, reduz conflitos, entre 

outros (PERUZZO, 2007). 

Para concluir, a classificação dos públicos deve ser vista como uma 

possibilidade, pois como dito anteriormente, estas definições só poderão ser válidas 

avaliando as características de cada organização sem fins lucrativos e também 

segundo os processos de relacionamento consequentes dos canais de comunicação 

realizados. Observando a Associação de Voluntários As Tulipas, a definição de 

públicos que será utilizada neste projeto será a de Cicilia Peruzzo (2007), em razão 

da definição defendida pela autora ser a que melhor se enquadra com a organização. 

 

3.2.4. Voluntariado 

 

Trata-se da ação desenvolvida por uma ou mais pessoas sem ganho financeiro 

ou por obrigação, constitui em ajudar e doar o seu tempo, seu amor ao próximo, seus 

dons e o seu trabalho para organizações não-governamentais, associação sem fins 

lucrativos ou até mesmo escola, creche ou hospital. (DOHME, 2001) 
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Para Dohme (2001, p. 17), o voluntário “é a pessoa que doa o seu trabalho, 

suas potencialidades e talentos em uma função que a desafia e gratifica em prol da 

realização de uma ação de natureza social”. São muitos motivos que levam alguém a 

praticar tal ato, entre eles está a sua realização pessoal, que é quando você faz algo 

bom por livre e espontânea vontade e vê como aquilo fez diferença na vida da outra 

pessoa. Outro motivo é a identificação com aquela causa, quando o voluntário já 

passou por situação parecida e ajuda outras pessoas na mesma situação (DOHME, 

2001). 

 

 

Mas é preciso não esquecer de que existe o voluntariado individual e o grupal, 

o formal e o informal, o institucionalizado, duradouro e o improvisado e tópico. 

[...] Voluntariado tem a raiz na palavra vontade. Além disso, é um trabalhador 

que dispensa remuneração financeira, vínculos empregatícios. Cada um 

pode e deve procurar e escolher o que mais lhe agrada fazer. É importante 

que o voluntário seja feliz com a oportunidade que escolhe. Todo mundo pode 

fazer alguma coisa sempre. Não existe limite de idade, critério de cultura, 

condição social (LINS, 2002, p. 67). 

 

 

Como Lins (2002) pontua, as organizações nunca podem obrigar alguém a ser 

voluntário pois quando alguém é obrigado a fazer algo, nunca o faz com amor, e esse 

é a base para um trabalho voluntário. É preciso um planejamento antes de receber 

um voluntário. 

 

 

Embora o trabalho voluntário seja uma ação espontânea, não coagida por 

qualquer agente ou necessidade externa, isso não significa que ele dispense 

regras, planejamento e organização. A existência da relação de trabalho 

voluntário exigirá algumas posturas, decisões e adesões de ambas as partes: 

do voluntário e da organização social que o acolherá (DOHME, 2001, p. 21). 

 

 

Desta forma, ainda que o trabalho voluntário decorra de uma manifestação de 

vontade espontânea e livre de qualquer vínculo empregatício, não implica na ausência 

de normas e condutas a serem observadas e cumpridas, essenciais para o bom funcionamento 
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da organização e correta realização do serviço a ser prestado (DOHME, 2001).  

Algumas organizações privadas possuem entidades filantrópicas em que os 

próprios funcionários são os voluntários. Portanto, essas pessoas que participam das 

atividades extras possuem mais prestígio e valorização mostrando que não hesitam 

em favorecer o crescimento do outro. Sempre é bom fazer com que mais pessoas se 

interessem pelo assunto, pois assim a empresa consegue expandir os objetivos para 

atender um público maior (DOHME, 2001). 

A Lei do Voluntariado nº 13.297 de 2016 foi criada para que as associações se 

previnam de voluntários que queiram utilizar o trabalho voluntário apenas para 

benefício próprio, ou que de alguma forma queiram receber dinheiro por isso. Na lei, 

é claro que é uma atividade não remunerada e que não gera nenhum vínculo 

empregatício.  

 

3.3. Planejamento de Comunicação 

 

Para realizar uma boa gestão do processo organizacional, seja de qualquer setor 

(primeiro, segundo ou terceiro), é necessário colocar um planejamento em ação. O 

planejamento é um dos instrumentos utilizados nas Relações Públicas para traçar um 

caminho a ser seguido pela organização, visando o curto, médio ou longo prazo. Não 

é somente pensar no futuro, mas sim utilizar o passado para de forma estratégica e 

inteligente se preparar para possíveis eventualidades e também para alcançar os 

diferentes objetivos da companhia de forma eficiente e eficaz.  

Para Kunsch (2003, p. 207): 

 

 

O planejamento não se restringe ao que fazer, de que modo e com que 

recursos. É um processo complexo que exige conhecimentos, criatividade, 

análises conjunturais e ambientais, além de aplicativos instrumentais 

técnicos. 

 

 

As definições sobre planejamento vão se mostrando diversificadas e variam na 

visão dos autores. De acordo com a, segundo Kunsch (2003), é possível encontrar 

dois níveis, o macro, voltado às esferas econômicas e sociais, e o micro, voltado aos 
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planejamentos de Relações Públicas e outras ações internas. No geral, o 

planejamento visa melhorar a situação da organização e envolve uma série de 

processos a serem explorados pelo profissional de comunicação. Albuquerque (1983, 

p.13) diz que “o processo de planejamento consiste no conjunto de estudos, 

pesquisas, levantamentos, projetos e programas, que visam possibilitar uma 

intervenção sobre a realidade que se quer modificar”. 

Dito isso, é possível concluir que todas as ações anteriormente tomadas e 

planejadas levarão a uma decisão mais adequada e assertiva no futuro e, para isso, 

faz-se necessário visualizar as diversas características que compõem o planejamento.  

Segundo explicações de Kunsch (2003) e Albuquerque (1983) em seus 

respectivos livros, podemos chegar às características gerais de um planejamento, que 

são:  

 

Futuro: o planejamento visa o que vai acontecer no futuro. 

Sujeito: implica a existência dos sujeitos que sofrerão as consequências das 

ações escolhidas. 

Objeto: o objeto do planejamento é a realidade que será submetida à ação do 

sujeito. 

Objetivos: são predeterminados e estão diretamente ligados às previsões do 

sujeito. 

Estratégias: definem-se as estratégias que vão orientar caminhos e decisões a 

serem tomadas. 

Meios: definem-se os meios e recursos para poder viabilizar e implementar um 

plano de comunicação. 

Decisão: tomada de decisão para as ações a serem realizadas. 

Eficácia: a busca pelo êxito dos objetivos determinados. 

Ação: sequência das ações realizadas visando atingir os objetivos finais. 

Tempo: definição de prazos. 

Como se pode observar, existem diferentes tipos e níveis de planejamento. 

Cabe a cada um utilizar o mais adequado à sua área, para Relações Públicas 

“podemos encontrar três tipos essenciais de planejamento, o estratégico, tático e 

operacional”, explica Kunsch (2003, p. 210).  

O estratégico é o mais amplo, pois engloba o cenário geral da organização, 

visando a melhor forma de gerenciar as ações e decisões da organização, geralmente 
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se dá em longo prazo. O tático é um cenário mais restrito, trabalhado de forma mais 

objetiva, assertiva e muitas vezes sua execução possui curto prazo. Albuquerque 

(1983, p. 19) chama de “Plano Tático” e define suas características como sendo “um 

planejamento executado em prazos mais curtos, em questão de dias, com sua 

programação especificada e muitas vezes cronometrada”, e o operacional é 

caracterizado como um planejamento voltado para partes mais burocráticas e formais 

do processo, como o nome diz, a parte de operação, que é trabalhada dia após dia. 

Ambos possuem sua importância e papel a ser desenvolvido na organização, se 

complementando para atingir o resultado final esperado pelo profissional.  

Kunsch (2003, p. 215) diz que: 

 

 

Portanto, são indispensáveis e acontecem conjuntamente, tendo como 

referência fundamental os objetivos globais estabelecidos pelas 

organizações com vistas em sua sobrevivência no mercado e no 

cumprimento da sua missão na sociedade. 

 

 

O planejamento estratégico vem evoluindo e ganhando destaque nas 

organizações desde seu surgimento na década de 1960, a princípio era uma área 

restrita, que passou a ter impacto nas mudanças ambientais das organizações, gerou 

a criação de técnicas como a Análise SWOT, criada por Henry Mintzberg, Bruce 

Ahlstrand e Joseph Lampel, observou Albuquerque (1983). O planejamento não pode 

ser algo isolado, o relações-públicas deve pensar de forma estratégica enquadrando 

o cenário completo da organização. Kunsch (2003, p. 248) apresenta três etapas 

essenciais para serem aplicadas pelo relações-públicas, respectivamente, a pesquisa 

e construção de diagnóstico estratégico da organização, planejamento estratégico de 

comunicação organizacional e gestão estratégica de comunicação organizacional:  

Pesquisa e construção de diagnóstico estratégico da organização: partindo 

desta etapa é possível conhecer a organização de ponta a ponta, sua estrutura 

organizacional, seus públicos, o que fazem e como fazem, sua missão, visão e 

valores, a cultura organizacional, basicamente a ficha completa com dados 

fundamentais da organização em que será realizado o planejamento. O levantamento 

desses dados pode ser captado por meio de pesquisas, auditorias e mapeamentos dos 
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públicos. Os estudos das informações resultarão em um diagnóstico que apontará as 

necessidades de mudanças e ações a serem tomadas para atingir os resultados 

esperados. 

Planejamento estratégico da comunicação organizacional: essa é a etapa 

que define as políticas de comunicação, objetivos e metas a serem realizadas e 

cumpridas em curto, médio e longo prazo. Determina as estratégias e os programas de 

ação que se enquadram nas necessidades diagnosticadas, os meios utilizados, desde 

os recursos humanos até o financeiro, necessários para a realização dos planos. 

Gestão estratégica da comunicação organizacional: a última etapa trata-se 

da implementação dos planos traçados, quando são retirados do papel e colocados em 

ação. Essa parte consiste em divulgação para o público determinado, controle e 

monitoria das ações, como estão funcionando e se estão dentro do planejamento 

estipulado. Nesta etapa também é realizada a definição dos critérios de avaliação dos 

resultados, pois por intermédio do feedback é possível saber se a ação executada 

teve êxito e analisar os pontos positivos e negativos obtidos. 

Conclui-se que mediante essas etapas é possível formular um bom 

planejamento estratégico de comunicação organizacional, gerando assim bons 

resultados e mudanças para a organização. É uma das funções destinadas ao 

profissional de Relações Públicas, pois é essencial para o êxito na criação de 

estratégias, planos de ação para os públicos, organização e utilização correta dos 

meios de comunicação necessários para a solução do diagnóstico inicial. Kunsch 

(2003, p. 276) conclui que: 

 

 

O planejamento desempenha um papel decisivo nas organizações de todos 

os tipos. Essas têm de atuar como sistemas abertos, criando novos canais 

de comunicação com a sociedade. Chega-se a isso mediante a utilização das 

técnicas do planejamento da gestão e do pensamento estratégico. 

 

 

Tenório (2006, p. 29), apesar de discordar em algumas definições de 

planejamento estabelecidas por Kunsch e Albuquerque (1983), concorda que “não 

existe uma maneira única ou um processo único de planejar, e sim alguns passos 

básicos que podem nortear esse processo cujo produto será o plano da organização”. 
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Para o Terceiro Setor não é diferente. Assim, como citado por Kunsch (2003), o 

planejamento tem papel decisivo em organizações de todos os tipos, por isso 

normalmente as organizações deveriam ter o hábito de estabelecer um plano de 

comunicação. 

 

3.3.1. Captação de Recursos 

 

A captação de recursos é um dos processos utilizados pelas organizações sem 

fins lucrativos para arrecadar voluntariamente contribuições e recursos para dar 

continuidade aos trabalhos desenvolvidos de forma estratégica. No Brasil, a 

organização que agrega os profissionais de captação de recursos chama-se 

Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR). João Paulo Vergueiro, 

diretor executivo da ABCR, define a atividade como: 

 

 

Captação de recursos significa ter uma equipe dedicada a pensar em ideias 

criativas para trazer as doações, a aproximar a organização da comunidade, 

a defender que ela seja a mais transparente possível e etc. Captar recursos 

é, principalmente, ter pessoas na organização que entendem que o trabalho 

delas é fundamental para conseguir os recursos tão importantes para que a 

ONG tenha impacto e seja transformadora na sua atuação, cumprindo 

integralmente a sua missão. (ABCR, 2016) 

 

 

No Brasil, o Terceiro Setor vem crescendo cada vez mais e de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 2010 haviam mais de 290 mil fundações 

privadas, associações e organizações sem fins lucrativos no país. Com isso, 

aumentou a busca por voluntários e doações, e consequentemente, a demanda pela 

qualidade no serviço de captação de recursos.  

Meneghetti (2001, p. 66) reforça dizendo que grande parte dos problemas 

enfrentados hoje em dia pelas organizações da sociedade civil está relacionada à falta 

de compreensão do processo e ao uso inadequado dos instrumentos. A falta de 

recursos é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas entidades, o principal 
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obstáculo para o desenvolvimento das atividades propostas. 

 

 

De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), 71% das entidades de responsabilidade social do sudeste do 

Brasil, tinham como principal dificuldade a falta de recursos, seguido do pouco 

investimento do governo, com 37%. (IPEA, 2001 Apud CAMARGO, 2001, p. 

59). 

 

 

O Terceiro Setor se deparou com um novo desafio, a profissionalização, a 

busca pela melhoria na entrega dos serviços prestados, consequentemente afetando 

a área de captação de recursos. Para isso, as organizações devem buscar 

compreender o profissional de comunicação e os instrumentos que ele possui, sendo 

uma delas o planejamento de comunicação que pode ser utilizado para atingir a 

captação de recursos necessária, visando o cenário completo da organização e 

utilizando as estratégias certas para obter os resultados esperados. 

O profissional captador de recursos pode estar em diferentes segmentos e 

formações, mas quando falamos em relacionamento entre comunicação, públicos e 

organizações de terceiro setor, o relações-públicas se mostra capacitado a colaborar 

com o crescimento da organização, sendo uma ponte para a visibilidade da instituição.   

 

 

As relações públicas aparecem no cenário das organizações para ajudar a 

construir relacionamentos harmônicos e duradouros destas com os públicos 

dos quais depende sua sobrevivência. Para facilitar a tarefa, elas 

necessariamente devem influenciar nas políticas, nas estratégias e nas 

decisões tomadas neste sentido. (FERRARI, 2003, p. 58).  

 

 

Poyares (1998) traz a denominação de mobilizador social para o relações-

públicas, sendo um profissional capacitado a planejar e administrar estratégias de 

comunicação, tanto no âmbito social, quanto no empresarial. De acordo com Poyares 

(1998), o relações públicas é um profissional de mobilização social, indispensável na 

formação de uma consciência participativa e cidadã. Parte essencial desse processo 
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é a transparência entre as partes envolvidas, criando um laço de relacionamento e 

credibilidade das ações da organização para com seu público. O profissional de 

Relações Públicas é o elemento chave para a construção desse bom relacionamento. 

Segundo Grunig (2003), o profissional graduado em Relações Públicas gerencia os 

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

A comunicação possui diferentes utilidades em uma organização, podendo ser 

um fator diferencial em projetos sociais e outras atividades para que gere resultados 

positivos e de impacto. No tocante às atividades realizadas no Terceiro Setor, é certo 

que os recursos financeiros, humanos e materiais são vitais para as entidades 

exercerem o objetivo proposto, ainda que possuam características filantrópicas, ou 

seja, não visam o benefício próprio e lucro. Camargo (2001, p. 60) expõe em poucas 

palavras o cenário real da importância da captação de recursos para o Terceiro Setor: 

 

 

As doações e o trabalho voluntário, cujo volume varia conforme o interesse 

e a vontade dos doadores são fontes estratégicas de recursos, desde que 

não se tornem o único meio de captação. Sem buscar parcerias juntamente 

com empresas privadas, as entidades não se sustentam por um longo prazo. 

 

 

As características de Relações Públicas estão diretamente ligadas a agregar 

novos públicos, parcerias e buscar novas ferramentas para de fato atingir o interesse 

dos diversos públicos da organização. Sendo assim, é preciso utilizar das ferramentas 

dispostas do profissional de relações-públicas para construir uma boa imagem da 

organização, além desse relacionamento entre os públicos, para que então se 

conquiste novos recursos, tais como doadores, voluntários, verba, parcerias e acima 

de tudo a visibilidade necessária para dar continuidade aos trabalhos que são 

propostos.  

 

3.3.2. Consolidação de Imagem 

 

Muito se fala sobre a importância da imagem da organização e como ela deve 

ser bem trabalhada junto aos públicos, para trazer resultados positivos para a 

empresa e sua reputação. Recorrendo-se a um bom planejamento de comunicação, 



44 
 

é possível transformar ações em resultados que deverão agregar valor à imagem 

institucional e um fortalecimento do relacionamento com os públicos, traduzindo a 

identidade da organização de forma simples e inovadora. Para isso, as estratégias 

precisam estar bem traçadas e a organização precisa ter seus objetivos claros para 

facilitar o caminho a ser seguido, sempre de forma flexível. Ribeiro e Lorenzetti (2010) 

descrevem a importância do planejamento para integrar as diferentes ações a serem 

trabalhadas a favor da imagem: 

 

 

Sem planejamento, sem saber onde queremos chegar, que papel 

cumpriremos no apoio ao ciclo de desenvolvimento de uma organização, 

sobrará vivermos de ações isoladas, desconectadas da atividade central de 

nosso assessorado. (RIBEIRO e LORENZETTI, 2010, p. 217) 

 

 

A imagem institucional é um importante fator para a organização e é a partir 

dela que temos a reputação, formada pela percepção do público. O gerenciamento da 

imagem é um fato que influencia diretamente a construção e a confiança dos públicos 

em relação à organização. Bueno (2009, p. 200) afirma que “as imagens (...) de uma 

organização são percepções que estão na cabeça dos públicos ou das pessoas 

individualmente, formadas pelo contato direto ou indireto com ela”. 

No entanto, para a solidificação de uma imagem positiva, se faz necessário o 

trabalho constante de definir e traduzir a identidade da organização - por meio dela 

que será espelhada a imagem e reputação. Não se trata de uma tarefa fácil, pois 

muitas vezes a cultura organizacional não colabora com o profissional e requer 

esforços para implantar novas ideias.  

A diferença entre imagem e identidade é apresentada por Torquato do Rego 

(1986, p. 100) desta maneira: 

 

 

Identidade é formada por valores, princípios, conceitos, sistemas e até pode 

envolver questões de natureza técnica. Trata-se de agregar situações que 

darão à empresa uma personalidade. A imagem é o que passa para a opinião 

pública. A imagem é a sombra da identidade. Quando a identidade não é 

fixada de maneira adequada, a sombra é muito tênue. Identidade forte ajuda 
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a passar uma imagem de fortaleza. O momento aconselha ao 

estabelecimento de metas, valores, objetivos clarificados, que darão 

transparência e vigor à imagem. 

 

 

Baseados em Nassar (2007), é possível concluir que outro fator chave para as 

organizações é a memória institucional, que é o compilado da identidade, reputação, 

imagem, história e trajetória da empresa. É aquela marca que fica registrada na 

cabeça das pessoas e o fator que gera empatia e conexão. A importância que a 

memória tem para cada um é diferente e extremamente útil para a construção de 

vínculos entre organização e público. 

Deve-se levar em consideração que a memória do ser humano é seletiva, nela 

se instalam os marcos relevantes da história, podendo ser uma experiência positiva 

ou negativa, que irá refletir diretamente na perspectiva da imagem e reputação que o 

indivíduo tem dessa organização. Nassar (2007, p. 117) explica: 

 

 

As organizações são percebidas, lembradas e narradas de inúmeras formas 

pela sociedade, elos mercados, pelos públicos e pelos indivíduos. Uma das 

formas mais importantes é definida pela história e pelas diferentes formas de 

memória dessa história que os protagonistas sociais têm das organizações 

como um todo e também em suas expressões individuais. 

 

 

Como apresentado acima, o compilado de fatores que resultam na importância 

da consolidação da imagem das organizações se dá por meio de algumas palavras-

chave, como imagem, identidade, cultura e memória. Essas são as necessidades a 

serem trabalhadas para sustentar o relacionamento entre a organização e seu público, 

gerando assim o resultado esperado do sucesso na consolidação da imagem de uma 

associação, ou outro tipo de organização, como o apoio, empatia e conexão dos 

públicos, em prol de uma causa  comum, bem como também fortalece a cultura, 

reputação e imagem da organização. 
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4. ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS AS TULIPAS DO HOSPITAL 

GUILHERME ÁLVARO 

 

4.1. História Institucional 

 

A Associação de Voluntários As Tulipas teve início em 19 de dezembro de 1997, 

liderada por Regina Célia Vieira Lelis e outras 14 mulheres, no Hospital Guilherme 

Álvaro. 

O Hospital foi fundado no final do século XIX, gerido pelo Governo do Estado de 

São Paulo, devido ao surto de doenças fatais, como a febre amarela e a varíola, 

servindo como um hospital de isolamento. No entanto, se desenvolveu rapidamente e 

passou a atender todos os tipos de enfermidades, e em poucos anos se tornou um 

hospital escola, local onde as universidades e escolas técnicas encaminham seus 

alunos para aprenderem na prática a profissão estudada, como Medicina ou 

Enfermagem. Alguns anos depois de sua consolidação na cidade de Santos, o 

Hospital passou a abrigar uma ala de mastectomia6, onde atuam enfermeiros, 

médicos e estudantes de medicina. 

O grupo formado pelas mães dos estudantes passou a observar que os 

enfermos e seus acompanhantes, que ficavam durante horas no hospital, não 

possuíam auxílio com alimentação, roupas ou serviços básicos de higiene pessoal. 

Desta forma, surgiu a iniciativa de criar a Associação de Voluntários do Hospital 

Guilherme Álvaro, As Tulipas, que passou a servir café, chá e bolachas todos os dias 

aos pacientes e seus acompanhantes na ala de mastectomia. 

Para fortalecer a sua atuação, buscaram parceria com outra associação que 

pratica o voluntariado, o Rotary Club7, que tem como objetivo unir voluntários a fim de 

prestar serviços humanitários. A parceria inicial se deu por meio de doações de 

próteses e sutiãs que a Associação As Tulipas repassa para as pacientes que 

realizam a cirurgia de mastectomia. Até o ano de 2018 a ligação entre Rotary e As 

Tulipas se mantém firme, seguindo com as doações de próteses mamárias e se 

expandindo para a doação de sutiãs. As entregas são feitas sob demanda da 

associação e requer um pedido formal por parte das Tulipas, que fazem a solicitação 

antes de entrar em falta no estoque. 

                                                      
6 Cirurgia para remoção dos seios após a paciente ser diagnosticada com câncer de mama. 
7 Associação de clubes com o foco em trabalhos voluntários. 
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A associação conta hoje com mais de 100 voluntários que atuam no Hospital 

Guilherme Álvaro. Atualmente, além da distribuição de chá, café e bolachas, a 

associação também faz doação de materiais de higiene pessoal e cestas básicas para 

pacientes internados que não possuem acesso a esses produtos e muitas vezes são 

os responsáveis pelo sustento da casa; enxovais para os recém-nascidos, e ainda 

oferecem o serviço de doulas8, realizando assistência no parto, sem necessariamente 

formação médica, acompanhando a gestante durante a gestação, parto e pós-parto. 

 

4.2. Briefing 

 

A Associação, criada há 20 anos, teve o quadro de voluntários e serviços 

ampliados devido à grande demanda de pacientes. Atualmente conta com 106 

voluntários, sendo seis homens e 94 mulheres na faixa etária dos 45 a 60 anos. 

Em 2004, além de dar suporte aos pacientes, a associação funcionava como 

braço direito do hospital, auxiliando em serviços burocráticos, realizando doações de 

camas, mesas, televisão e outros móveis. Hoje em dia, com a nova gestão, As Tulipas 

têm como foco oferecer suporte somente aos pacientes, deixando as medidas 

burocráticas sob responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo.  

Rosely Calixto Omizu, a presidente da associação, afirma que “nós estamos 

aqui para suprir e auxiliar nas necessidades dos pacientes e suas famílias, não das 

instalações e outras necessidades materiais do hospital”. 

Em 2010, o hospital disponibilizou um espaço físico localizado dentro do seu 

estacionamento para que os voluntários pudessem exercer suas funções e instalar 

sua sede fixa, onde estão até hoje, na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Boqueirão, em 

Santos. Neste espaço, As Tulipas realizam a preparação dos serviços, a estocagem 

de produtos e doações, um bazar com roupas e acessórios produzidos pela equipe 

de costura e recebem as pessoas interessadas em conhecer o trabalho realizado por 

elas. O espaço possui mais de 10 salas onde são realizadas diversas atividades, 

sendo elas9: sala para costura, que conta com oito máquinas, sala com os materiais 

de higiene, uma cozinha para o preparo dos alimentos distribuídos, sala para estoque 

dos mantimentos, sala com as doações, sala para as próteses - onde também são 

                                                      
8 Pessoa sem conhecimento na área de saúde, mas que oferece apoio psicológico, emocional e 
acalma a mulher na hora do parto 
9 Imagens nos anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
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guardadas as perucas que são doadas -, bazar externo e interno, sala de enxovais, 

sala da diretoria, secretarias e tesouraria. Além dessas, possuem uma sala para 

refeições e outra para reuniões, na qual alinham os acontecimentos e necessidades. 

 

4.3. Estrutura hierárquica da associação 

 

 

Figura 10 - Organograma Hierárquico 

 
 

Fonte: Agência Vivaz 

 

Conforme observado acima, os voluntários estão divididos em grupos, cada um 

com uma função, sendo elas: 

Diretoria Presidente: formada pela presidente Rosely Calixto Omizu e duas 

vice-presidentes, Regina Célia Ricciotti e Maria Beatriz do Nascimento, que 

respondem pela associação e supervisionam as demais divisões, também auxiliam no 

que for necessário no decorrer do dia. 
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Diretoria de Tesouraria: Rosa Maria Mateus Avelino, Heidi Cléia do Amaral e 

Neide Piedade Nunes são responsáveis pela administração financeira, entrada e 

saída de caixa, doações e despesas. 

Diretoria Social: Rosicler Ramos Farias, Regina Célia Muniz e Samiha Wehba 

Esteves são responsáveis pelo planejamento de eventos, os bingos e apoio aos 

eventos que acontecem no hospital, como Outubro Rosa, Dia das Mães e das 

Crianças, em que são doadas lembrancinhas para as mães e crianças internadas. 

Diretoria de Patrimônio: Maria Emilia Carettoni, Miriam Porto e Maria Ignez 

Alba são responsáveis por manter em ordem o local. Funciona como uma equipe de 

manutenção, pois é responsável por verificar rachaduras, equipamentos defeituosos, 

móveis que estão precisando de troca ou reparo e as demais necessidades físicas da 

sede. 

Conselho: Jorge da Conceição Vicente, Nilde Selma Santos, Sandra Regina 

Santamarina, Maria de Lourdes Gomes e Maria Helena Malatesta são os integrantes 

responsáveis por tomadas de decisões mais burocráticas e de grande escala, como 

por exemplo a aprovação de despesas altas e fora do padrão. 

Secretaria: Dária Santos, Roseli Testa e Emília Camacho são responsáveis 

pela elaboração dos calendários, ofícios e cartas de agradecimentos enviados aos 

doadores. 

Equipe do chá: Em média são oito pessoas por dia, sendo quatro no período da 

manhã e quatro no período da noite, responsáveis pela distribuição de chá, bolacha e café, 

duas vezes ao dia, no período da manhã e da tarde. Também distribui gelatina e pães 

para os pacientes de quimioterapia.  

Equipe da higiene: É composta por sete voluntárias. Essa equipe fica 

responsável por passar nas alas do hospital, verificando as necessidades dos 

pacientes em relação aos materiais de higiene, todas as segundas, quartas e sextas-

feiras. O carrinho contém escova de dente, creme dental, absorvente, desodorante, 

sabonete, condicionador e shampoo. 

Equipe da costura: São 20 voluntárias que atuam nessa área, responsáveis 

pelo reparo de roupas doadas e pela produção de roupas infantis e adultas, cobertores, 

panos de prato, bordados, gorros, meias e outros produtos, que podem ou não serem 

utilizados para venda no bazar. As roupas de bebês são direcionadas aos enxovais, 

entregue às famílias que necessitam desse apoio. 

Equipe de apoio: É formado por cerca de 10 voluntários, esse grupo realiza a 
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função de suporte aos demais grupos, faz a substituição de voluntários que não 

compareceram no dia previsto e principalmente quando solicitado pelos médicos e 

enfermeiros, esses são os que auxiliam no ambulatório prestando auxílio aos 

pacientes. 

Equipe de doulas: Grupo formado por cinco mulheres, essas são as 

voluntárias mais experientes da Associação, dão assistência às gestantes na hora do 

parto e pós-parto. Não possuem necessariamente formação médica. 

Hoje, a associação sobrevive monetariamente apenas da contribuição de R$ 

20,00 de cada voluntário, gerando o valor de R$2.120,00 por mês e R$25.440,0010 

por ano. Também fazem artesanatos para vender em feiras e bazares beneficentes e 

realizam brechós e bingos semestralmente como forma de obter uma renda extra para 

completar as despesas.  

A associação não recebe ajuda financeira do Hospital Guilherme Álvaro, dos 

governos municipal, estadual ou federal, de empresários ou de políticos, e todo 

dinheiro arrecadado vem das mensalidades supracitadas e atividades extras, o que 

torna um desafio manter as atividades, pois além desse quadro financeiro, não é 

permitido requerer doações em espécie ou materiais de forma explícita. A ação de 

pedir doações vai contra as diretrizes estabelecidas pelo hospital. Segundo a 

presidente da associação, Rosely Calixto Omizu: “já havíamos conversado com a 

diretoria responsável, por ser um trabalho voluntário para os pacientes do Hospital 

Guilherme Álvaro e estar no regulamento, nós não estamos autorizadas a arrecadar 

dinheiro ou produtos, tudo que recebemos deve ser de forma autônoma e espontânea 

por parte dos doadores”. As doações que recebem geralmente são feitas por pessoas 

físicas que conhecem o trabalho e acabam se interessando e ajudando com fraldas 

geriátricas, cestas básicas, produtos de higiene, entre outros recursos materiais. 

De acordo com um levantamento feito, a associação ainda não possui uma 

missão e visão definidas, mas segundo a presidente Rosely Calixto, elas seguem o 

seguinte pensamento:  

 

 
Exercer a solidariedade e proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos 

pacientes que procuram o Hospital, pois existe uma relação real entre As 

Tulipas e a sociedade, afinal elas cumprem o que é proposto, dando todo o 

                                                      
10 Não é possível dizer com certeza o faturamento bruto total da Associação, não sendo informado 
devido às políticas internas, segundo justificativa da presidente Rosely Calixto Omizu. 
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suporte e auxílio aos pacientes, buscando melhorias e excelência nas suas 

atividades diárias e atuando com o amor ao próximo.  

 

 
O trabalho realizado constatou que apesar da Associação de Voluntários do 

Hospital Guilherme Álvaro estar presente no Facebook, a página não é muito 

conhecida, obtendo até o momento 688 curtidas. Suas postagens são amadoras, pois 

não há um profissional da área que cuide da página, possuindo pouco alcance - cerca 

de 15 a 30 curtidas por postagem - e o destaque na mídia em geral também é baixo.  

 

4.4. Mapeamento de Públicos 

 

O quadro 1 apresenta um mapeamento dos públicos da Associação, baseado 

nos conceitos e na classificação da autora Cicilia Peruzzo (2007, p. 13).  

Após a classificação dos públicos, o quadro foi complementado pelos objetivos 

da organização e as expectativas da organização e dos públicos, respectivamente, a 

fim de compreender todas essas características da Associação e os seus públicos. 
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Quadro 1 - Mapeamento de públicos 

Público  Classificação 
Objetivos da 
Organização 

Expectativas da 
Organização Expectativas dos Públicos 

Paciente Beneficiários 
Oferecer cuidados, auxilio 
e suporte 

 Respeito, participação e 
reconhecimento. 

 Qualidade nos serviços, 
comprometimento e respeito. 

Familiares dos pacientes  Beneficiários Fornecer suporte e auxilio  Reconhecimento e respeito. 
 Comprometimento, suporte ao 
necessitado e apoio. 

Voluntários Colaboradores 

 Colaborar e auxiliar no 
desenvolvimento dos 
projetos da Associação 

 Auxilio, comprometimento e 
participação. 

 Reconhecimento, valorização do 
trabalho e transparência 

Familiares dos Voluntários Colaboradores Incentivar o voluntariado 
Comprometimento e 
participação Respeito e reconhecimento 

Diretoria da Associação Colaboradores 
Colaborar com a gestão e 
administração 

Responsabilidade e 
comprometimento. 

Transparência, comprometimento, 
ordem, determinação e sucesso. 

Rotary Club Parceiros reais e potenciais 

 Obter colaboração na 
entrega das doações de 
próteses mamárias 

 Fidelidade, responsabilidade 
e transparência 

 Transparência, responsabilidade e 
êxito 

Prefeitura de Santos e Governo 
do Estado de São Paulo Órgãos Públicos 

 Receber apoio para as 
atividades 

 Apoio, reconhecimento e 
transparência 

 Transparência, ética e 
comprometimento. 

Hospital Guilherme Álvaro Órgãos Públicos 
 Diálogo aberto e políticas 
administrativas justas 

 Reconhecimento, auxílio, 
respeito e divulgação da 
Associação. 

 Ética, participação e 
comprometimento. 

 Universidades no entorno, 
residências Vizinhança 

 Receber apoio e 
reconhecimento 

 Participação, respeito e 
reconhecimento 

 Respeito a ordem e 
responsabilidade. 

 Imprensa da Baixada e do 
Estado de São Paulo Mídia 

 Divulgação das atividades 
e eventos da Associação 

 Respeito, confiança e 
promover informações. 

 Transparência, clareza das 
informações e fácil acesso a 
Associação. 

 
Fonte: Agência Vivaz, 2018
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O mapeamento de públicos de acordo com o Quadro 1 representa o cenário da 

Associação de Voluntários do Guilherme Álvaro As Tulipas, segundo a definição de 

públicos proposta pela autora Cicilia Peruzzo (2007). De acordo com a autora, duas 

outras classificações são possíveis, porém, não se aplicam para a associação. Essas 

classificações são a de aliados e opositores. A autora define os aliados como 

“organizações congêneres e aproximativas [...] atuam no mesmo universo mas 

desenvolvem atividades distintas” (2007, p. 13), e diante desta afirmação, a 

organização não possui aliados neste sentido, pois as outras associações, como a 

Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer, mais conhecida como “As 

Rosinhas”, que atua no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos e realiza o 

trabalho voluntário aos pacientes da oncologia do Hospital e o Grupo de Ação Social 

Santo Antônio, “As Gassianas” que também realiza um trabalho voluntário direcionado 

aos pacientes do Hospital Beneficência Portuguesa de Santos, desenvolvem as 

mesmas atividades da Associação de Voluntários do Guilherme Álvaro As Tulipas, 

que é o auxílio e suporte aos pacientes, distribuição de alimentos, produtos de higiene, 

entre outros. Diante desta afirmação, não é possível classificar essas associações 

como aliadas. 

A segunda classificação é a de opositores. Neste assunto, Peruzzo (2007, p.13) 

define opositores como “aqueles que se opõem à linha político-ideológica e ao 

trabalho desenvolvido”, por se tratar de um trabalho voluntário no segmento da saúde. 

Não há opositores, portanto, não é possível classificar, por exemplo, as associações 

citadas acima como opositoras, e nem mesmo como aliadas. 
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5. ESTUDO DE CENÁRIO DO SEGMENTO DO MERCADO 

 

Na Baixada Santista, temos algumas associações como As Tulipas, como por 

exemplo, a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer (ASI), Associação das 

Voluntárias da Santa Casa de Santos (AVOSC) e o Grupo de Ação Social Santo 

Antônio (Gassa).  

 

5.1. Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer  

 

 

Figura 11 - Logotipo ASI 

 

Fonte: Site ASI, 2018 

 

 A ASI é reconhecida pelo seu trabalho voluntário na Santa Casa de 

Misericórdia de Santos na área de oncologia11 e em 2018 completará 21 anos de 

existência. Segundo o site12 da associação o corpo de voluntários da ASI é composto 

por 82 voluntárias, conhecidas como “Rosinhas” e 11 homens, conhecidos como 

“Cavaleiros da Rosa”, mas em entrevista com a vice-presidente, Susie Gusmão, ela 

relatou que atingiram cerca de 110 voluntários até outubro de 2018 e que a faixa etária 

dos voluntários formou uma grande variedade, mas que está entre 30 e 40 anos de 

idade. 

Para se tornar voluntário não é necessário formação específica, apenas ter um 

período da semana livre para estar presente na sede e atendendo às demandas que 

surgem. Susie também relatou o interesse da ASI de sempre recrutar novos 

                                                      
11  Especialidade médica que estuda tumores, câncer e a forma de como essas doenças se 
desenvolvem no organismo, procurando seu tratamento. 
12 Associação Santa Isabel (ASI). Conheça a ASI. 2018. Disponível em: <http://asi-
combateaocancer.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 02 outubro. 2018 
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voluntários. “Nós acreditamos que quanto mais, melhor e toda ajuda é bem-vinda aqui 

na associação”, comentou a vice-presidente. Uma forma de recrutamento é a Palestra 

de Novos, realizada três vezes ao ano, com o objetivo de explicar o propósito da ASI, 

assim despertando o interesse em novos voluntários.  

 As Rosinhas e Cavalheiros da Rosa formam uma instituição filantrópica que 

dá apoio ao Setor de Oncologia da Santa Casa e além do suporte emocional aos 

pacientes e familiares, oferecem também lanche diário em todos os setores que 

envolvem a oncologia e em sua sede, realizam a doação de cestas básicas, fraldas, 

vale transporte, alimentação enteral13,  produtos de higiene, leite em pó, suplemento 

alimentar, medicação, perucas que são feitas com as doações de cabelo que recebem 

na associação, cadeiras de roda e próteses mamárias feitas por elas, também 

auxiliam no transporte de pacientes entre as alas do hospital e lazer, tanto de adultos 

quanto crianças. Atuam na nefrologia14, onde é feita a hemodiálise, ajudam os 

pacientes a se pesar, locomover, trazem lanches e medicamentos se for necessário. 

Trabalham na área de hormonioterapia15, fazendo o acolhimento do paciente, 

oferecemos lanche e apoio psicológico. Atuam na Casamata, onde fica a radioterapia, 

também oferecem lanche, apoio psicológico para pacientes e acompanhantes. São 

cerca de 500 atendimentos diários e 80 cestas básicas doadas mensalmente.  

É possível observar o bom trabalho realizado no site da ASI. Nele é possível 

encontrar a missão da associação, trabalhos realizados, pedidos de doação, 

instruções para se tornar um voluntário da ASI, depoimentos de pacientes, familiares 

e voluntários da causa, projetos futuros e em andamento, canais de comunicação para 

contatar responsáveis, suas parcerias, o nome dos voluntários, a história da 

associação, as notícias recentes sobre os trabalhos realizados e por fim, os eventos 

futuros que serão promovidos pela ASI.  

O site foi desenvolvido por meio de uma parceria que permitiu o desconto de 

70% do valor na construção da plataforma, que atualmente é atualizada pela vice-

presidente, Susie Gusmão. Assim como essa, outras parcerias surgiram ao longo da 

existência da Associação. Pitol Comércio de Sacos de Lixo, Babbo Ámerico, Jean 

                                                      
13 É o nome que se dá a um tipo de tratamento destinado a indivíduos que não podem ou não 
conseguem se alimentar totalmente pela boca, a despeito de contarem com a integridade do aparelho 
digestivo. Assim, esses pacientes recebem a alimentação por meio de um tubo ou sonda flexível. 
14 É A especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento clínico das doenças do 
sistema urinário, em especial o rim. 
15 É um tratamento médico feito a partir de medicamentos com a função de inibir a atividade dos 
hormônios que tenham alguma influência no crescimento de um tumor. 
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Piaget e Juyce Santos são alguns dos nomes citados na entrevista e disponíveis no 

site. A vice-presidente explicou que elas vivem apenas doações de empresas, 

pessoas físicas, amigos de voluntários, algumas anônimas e parcerias, pois como 

voluntárias não efetuam o pagamento de mensalidade. Além disso, não existe 

ninguém específico para cuidar da parte de captação de recursos. Todas as parcerias 

surgem de ideias de voluntários, que passam pela diretoria para aprovação. De acordo 

com a vice-presidente, o fato da ASI ser uma associação independente do Hospital 

Santa Casa, ajuda a diminuir a burocracia.  

 

5.2. Associação dos Voluntários da Santa Casa de Santos 

 

A Associação dos Voluntários da Santa Casa da Misericórdia de Santos existe 

há 61 anos. De acordo com o site16 da associação, atualizado pela última vez em 

2009, o grupo foi fundado em 14 de setembro de 1957 e está ligado diretamente ao 

Hospital Santa Casa da Misericórdia de Santos. Atualmente possui cerca de 200 

voluntárias, conhecidas como Amarelinhas, por terem suas vestes dessa cor.  

A associação possui em sua maioria mulheres como voluntárias, mas nesse 

cenário também estão homens nas atividades realizadas. As tarefas desenvolvidas 

por elas são rotineiras, como troca de lençóis, desinfetar camas e macas, servir as 

refeições dos internados, ajudar no banho e locomover os pacientes para exames, 

realizam corte de cabelo e barba, possuem uma equipe de costura que prepara 

enxovais para doar às gestantes carentes, fazem a busca e entrega de resultados de 

exames nas alas responsáveis e organizam eventos beneficentes entre os voluntários 

e amigos, como rifas e bazares, que têm como objetivo arrecadar recursos para o 

hospital e a AVOSC, como alimentos, artigos de higiene pessoal, colchões de caixa 

de ovo, muletas e medicamentos. 

Para se tornar voluntário das “Amarelinhas” é necessário estar na faixa etária 

de 25 a 65 anos, ser indicado por um membro da associação que esteja atuando por 

mais de um ano e apresentar traços de benevolência e altruísmo.  

 

 

 

                                                      
16 Associação dos Voluntários da Santa Casa de Santos. 2009. Disponível em: 
<http://avosc.blogspot.com/>. Acesso em: 02 out. 2018 
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5.3. Grupo de Ação Social Santo Antônio 

 

O Grupo de Ação Social Santo Antônio, também conhecido como Gassa, foi 

fundado em 13 de junho de 1975. A iniciativa de começar uma associação que 

atuasse no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos partiu de Maria Luzio Coelho, 

esposa de Eduardo Dias Coelho, presidente da Beneficência na época.  O Gassa é 

totalmente vinculado às diretrizes do hospital, desenvolvendo junto à instituição 

diferentes atividades direcionadas ao atendimento e auxílio dos pacientes mais 

necessitados. O grupo conta com uma sede localizada no térreo do Hospital da 

Beneficência Portuguesa, assim como suas informações sobre atividades e eventos 

realizados também são disponibilizadas por meio do site17 e Facebook do hospital.  

O Gassa completou 43 de existência em 2018 e ainda hoje as “Gassianas” ou, 

como são conhecidas, “Anjos de Rosa”, cumprem a proposta inicial do grupo, que é 

prestar auxílio físico, afetivo e material, colaborando com a recuperação dos pacientes 

internados na Beneficência Portuguesa. Além disso, o grupo possui um bazar 

beneficente permanente, localizado na própria instituição. Lá são vendidos artigos 

para cozinha, mesas, banheiro, peças bordadas ou pintadas, acabamentos feitos de 

crochê, almofadas e enfeites. As peças são confeccionadas pelas próprias voluntárias 

e a renda é revertida para os projetos sociais do grupo, voltados aos pacientes 

internados.  

 

 

5.4. Análise de Cenário 

 

Em uma análise do cenário externo em que a associação se encontra, foi 

possível comparar em todos os aspectos cada uma das associações em relação à 

Associação de Voluntários As Tulipas 

Em relação aos serviços realizados e as atividades das Gassianas, a 

Associação do Hospital da Beneficência Portuguesa, não há uma grande diferença se 

comparados às Tulipas. No quesito divulgação, comunicação e reconhecimento do 

público, se encontram no mesmo patamar.  

As Amarelinhas, associação que atua no Hospital Santa Casa de Misericórdia 

                                                      
17 Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos. 2018. Disponível em <http://www.spb.org.br/>. 
Acesso em 02 de out. 2018.  
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de Santos, enfrentam alguns problemas com a questão burocrática do hospital, 

limitando também sua divulgação. Apesar desses problemas, possui um maior 

reconhecimento da população pois atua há mais tempo que As Tulipas. Na parte de 

comunicação e divulgação é praticamente nula, pois não possuem redes sociais e a 

única plataforma digital está desatualizada - a última postagem no blog foi feita no ano 

de 2009. Neste sentido, a Associação de Voluntários As Tulipas possui maior 

destaque e engajamento. Em relação às atividades realizadas, por estarem 

vinculadas também a um Hospital, os serviços desenvolvidos são parecidos, 

auxiliando e prestando serviço para os pacientes, de acordo com as necessidades 

deles. Também há a distribuição de bolachas para os pacientes, por exemplo. 

 As Rosinhas, associação que atua também no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Santos, são bem mais estruturadas e à frente em comparação às 

outras associações, talvez por serem desvinculadas a um hospital. É uma associação 

à parte, que apenas atua dentro do hospital. O espaço foi cedido pelo mesmo e possui 

uma identidade visual marcante, representando fortemente a organização e o local foi 

totalmente planejado para o uso da associação. O diferencial em relação ao 

atendimento é que As Rosinhas atendem exclusivamente a oncologia do Hospital, 

enquanto que As Tulipas além de trabalhar com o setor de Oncologia do Hospital 

Guilherme Álvaro, também atuam nos outros setores. Por não ser vinculado ao 

hospital, As Rosinhas possuem uma maior autonomia, conseguindo uma maior 

quantidade de doações; dispõem de uma liberdade maior para pedir as doações e ir 

em busca de possíveis parceiros. Por possuírem mais recursos financeiros, o site e a 

página são sempre atualizados, possuem uma boa comunicação visual e 

engajamento dos públicos, e uma melhor estruturação do site e das postagens de sua 

página no Facebook. Por fim, possuem quase a mesma idade de existência que As 

Tulipas. 
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5.5. Análise SWOT 

 

Abaixo, segue análise SWOT ou Matriz F.O.F.A., sigla para Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).  

 

Quadro 2 - Análise SWOT 

Análise SWOT/ FOFA – Associação de Voluntários As Tulipas 

 

Forças 

 

- Boa quantidade de voluntários; 

- Conseguem arrecadar dinheiro 

suficiente para continuar com as 

atividades; 

- Voluntários comprometidos; 

- Participam de datas comemorativas, 

ganhando um pouco mais de visibilidade. 

 

Fraquezas 

  

- Não são reconhecidos pelos públicos; 

- Não possuem contato com pessoas 

influentes (A Tribuna, Record, etc.) da 

cidade (exceto Vera Leon); 

- Falta de parceiros; 

- Recursos financeiros e materiais 

limitados; 

- Má administração das redes sociais; 

- Sem identidade visual. 

 

 

Oportunidades 

 

- Entrada de novos voluntários; 

- Parceria com a Agência Vivaz; 

- Possíveis parceiros; 

- Apoio e reconhecimento do Hospital; 

- Apoio e reconhecimento do público 

feminino; 

- Saúde é o segundo maior segmento de 

investimento da população. 

 

Ameaças 

 

- Baixa visibilidade perante a sociedade da 

Baixada Santista; 

- Associações maiores e com maior 

visibilidade;  

- Mudanças político-econômicas, pelo fato do 

Hospital Guilherme Álvaro ser de 

responsabilidade do governo santista;  

- Mudanças na lei do Voluntariado: LEI Nº 

9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998 

retificada em 2016, pela LEI Nº 13.297, DE 16 

DE JUNHO DE 2016; 

- Crise econômica. 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018  
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5.6. Pré-Diagnóstico 

 

Após entrevistas com a presidente Rosely Calixto, foi possível detectar que a 

associação não possui parcerias fixas. Por esse motivo são realizados os bazares e 

os bingos, além de ser cobrada uma mensalidade de cada voluntário. Isso dificulta a 

forma da associação realizar suas atividades diárias pois faz-se necessário que 

diversos tipos de produtos sejam doados. Outro problema detectado é em relação às 

redes sociais. Não há um reconhecimento do trabalho feito perante a mídia e seu 

público de interesse. 

A associação não possui um plano de comunicação para as redes sociais e não 

possui um e-mail institucional. De um modo geral, as postagens são feitas sem 

nenhum tipo de planejamento, ou com certo objetivo. As mensagens que são 

compartilhadas de outras páginas e fotos não são profissionais. O manuseio da página 

não condiz com as características de uma organização, inexistindo uma identificação 

visual.  

Para fins de comunicação interna dos voluntários, a presidente utiliza-se de um 

mural para fixar todos os assuntos pertinentes à associação. Funciona como um 

quadro de avisos, e nele é possível tomar conhecimento sobre os próximos eventos 

realizados, notificações sobre distribuições de tarefas, pendências, ou o que mais a 

presidente achar pertinente ao local, para ser assertiva na comunicação com o 

restante dos voluntários. 

Os eventos são organizados pelos próprios voluntários, muitos desses 

formados em Administração, Publicidade, entre outros cursos, porém nenhum na área 

de Relações Públicas. Devido à burocracia para solicitar doações, os doadores 

regulares são os próprios voluntários, os pacientes do Hospital Guilherme Álvaro, os 

acompanhantes e os médicos. 

 

  



61 
 

6. PESQUISA 

 

6.1. Pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa é um método utilizado para conhecer o objeto de estudo, 

como, por exemplo, as necessidades e realidade da Associação de Voluntários As 

Tulipas. Segundo Freitas e Janissek (2000, p. 25) o método da pesquisa qualitativa 

se baseia "na presença ou ausência de uma dada característica, enquanto a análise 

quantitativa busca identificar a frequência dos temas, palavras, expressões ou 

símbolos considerados", ou seja, diferente da forma quantitativa que busca quantificar 

os dados de forma estatística, a análise qualitativa busca proporcionar a melhor 

compreensão do contexto em estudo, ou seja, dar maior familiaridade ao problema.  

É uma análise mais profunda do contexto, não se baseando em dados 

estatísticos e matemáticos, mas sim na história e situação em que se está o objeto de 

estudo. Para a aplicação dessa pesquisa, existem técnicas que possibilitam chegar 

no objetivo proposto antecipadamente, sendo algumas delas: entrevistas em 

profundidade, grupos de foco, técnicas projetivas, observação e filmes. Todas 

possuem diferenças entre si e algumas técnicas enfatizam perguntas abertas e 

diretas, estimulando os entrevistados a revelarem seus pensamentos e crenças mais 

profundas. 

Para a Agência Vivaz, visando entender mais profundamente o cotidiano e 

necessidades da Associação, as crenças dos voluntários e o que move o grupo, ficou 

acordado que a técnica de pesquisa qualitativa a ser utilizada seria a entrevista em 

profundidade. Essa técnica é definida como uma entrevista não-estruturada, direta, 

pessoal, em que um respondente de cada vez é levado a revelar motivações, crenças, 

atitudes e sentimentos sobre determinado tópico (NOTESS, 1996).  

A entrevista em profundidade foi realizada em 9 de outubro de 2018, com a 

presidente da Associação de Voluntários As Tulipas, Rosely Calixto Omizu, e durou 

cerca de 1 hora.  

Foi possível identificar que a maior necessidade enfrentada pela associação é 

a falta de recursos doados, independente do material - todos são muito utilizados 

diariamente nos trabalhos desenvolvidos e isso se dá pela falta de uma parceria fixa. 

As doações recebidas são feitas geralmente por pessoas que conheceram a 

associação por intermédio do hospital ou por meio de algum voluntário. Rosely diz 
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que a conquista de doações é feita “através de indicação de pacientes que 

conheceram o nosso trabalho ou até mesmo quando alguém conhece algum 

voluntário e acaba doando. Mas parceiros fixos nós não temos, apenas os que doam 

quando podem”, comentou.  

A presidente explicou que a associação sofre com essa falta de auxílio por parte 

de pessoas físicas ou jurídicas, o que muitas vezes compromete a entrega final, pois 

é necessário que os voluntários que trabalham ativamente na associação 

desembolsem uma renda além da mensalidade. Além da falta de parceiros, o 

relacionamento com a equipe médica do hospital é unilateral. De acordo com Rosely, 

os médicos lembram-se da associação no momento de necessidade deles, mas não 

se aprofundam em conhecer o trabalho por completo ou até mesmo colaborar com 

doações e divulgação. 

A notória falta de autonomia por parte da associação foi comprovada de acordo 

com relatos da presidente, que exemplificou momentos como quando preparam 

eventos fora do hospital: “Temos que enviar um ofício para a diretoria caso queiramos 

realizar um bazar ou até mesmo um evento como Outubro Rosa e bingo beneficente”, 

comentou Rosely. Dentro do hospital As Tulipas possuem livre acesso aos pacientes, 

desde que estejam devidamente uniformizadas e em seu horário de trabalho.  

Uma outra questão é a impossibilidade de pedidos de doações diretas. Por se 

tratar de um hospital do Governo do Estado de São Paulo, as diretrizes estabelecidas 

não permitem tal atividade por parte da associação, por esse motivo a divulgação 

estabelecida entre os públicos é muito baixa. 

Em relação à diretrizes internas, a presidente explica que eles não possuem 

uma diretriz específica interna, mas que os voluntários seguem as normas da lei do 

voluntariado, e que a Associação de Voluntários As Tulipas se adapta às diretrizes do 

Hospital, que determina basicamente o que se pode ou não fazer e trata também de 

assuntos éticos.   

Por fim, Rosely pontuou os pontos positivos em 2018 para ela, sendo eles a 

reestruturação das salas da sede e o aumento da procura e doações para a 

Associação. “Internamente nós reestruturamos algumas salas e as melhorias externas 

foram com mais pessoas nos procurando, descobriram o nosso trabalho e começaram 

a trazer doações de bolachas, chá, mesmo que em pouca quantidade, mas já ajuda”, 

concluiu a presidente.   
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6.2. Pesquisa quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa é um método utilizado para chegar a um resultado 

preciso, uma forma mais segura de apurar determinada questão, baseada em uma 

série de informações que possam ser transformadas e entendidas por meio de 

números. Este método é caracterizado pelo emprego da quantificação, tanto com as 

coletas de informações, quanto nas técnicas estatísticas, desde as mais simples até 

as mais complexas, conduzindo a um resultando com poucas chances de distorções 

(Richardson 1989).  

Essa metodologia é utilizada quando o objetivo é entender o problema em 

questão, levantado por meio de hipóteses. Sendo assim, a Agência Vivaz elaborou 

algumas para montar a pesquisa quantitativa, foram elas: 

- As pessoas não conhecem as associações; 

- As pessoas não estão dispostas a ajudar financeiramente as instituições; 

- As pessoas não se interessam e não consideram importante o trabalho 

voluntário; 

- As pessoas não conhecem o trabalho/serviço das Tulipas; 

- Não há divulgação do trabalho da associação; 

- Divulgação e serviço de outras associações são bem vistos. 

Segundo Braga (2004), a pesquisa quantitativa leva como base de seu 

delineamento as questões ou problemas específicos. A coleta de dados, de forma 

estatística, permite verificar a ocorrência ou não das consequências, essas derivadas 

das hipóteses.  

O objetivo da agência para com essa pesquisa foi identificar o que o público 

pensa sobre o voluntariado, entender quais são os segmentos de maior interesse para 

a prática de ações voluntárias e quão importante é considerada essa área por eles. 

Assim, segundo a definição de Cozby (2003, p.145) de que o universo é composto 

“por todos os indivíduos de interesse para o pesquisador”, considerou-se que todos 

os moradores da Baixada Santista eram possíveis integrantes desse universo, pois o 

Hospital Guilherme Álvaro é de responsabilidade do governo e realiza atendimento 

pelo SUS, sendo assim pode receber pessoas de diversas cidades, culturas e idade. 

Portanto optou-se por utilizar uma amostra não-probabilística por conveniência com 

perguntas abertas e fechadas.  
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Seguindo a definição de Vergara (2007) o tipo de amostra utilizado foi a não-

probabilística, selecionada pelo critério da tipicidade, a qual é constituída pela seleção 

de elementos que o pesquisador considere representativos da população alvo. E 

segundo Cozby (2003), a amostra utilizada pode ser classificada como não 

probabilística por conveniência, pois o pesquisador seleciona os participantes da 

pesquisa pela facilidade de acesso. 

O método escolhido pela Agência Vivaz para mostrar os resultados, foi utilizado 

gráficos de pizza e de coluna. O questionário foi aplicado por meio da plataforma de 

pesquisas do Google Docs entre os dias 23 e 24 de outubro e obteve a participação 

de 901 pessoas.  

 

Gráfico 1 - Sexo dos respondentes 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

Neste gráfico é possível notar que 71,9% dos respondentes foram mulheres e 

28,1% homens.  
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Gráfico 2 - Idade dos respondentes 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

  

O público respondente foi de 18 até 63 anos pois pretendíamos ver o perfil das 

pessoas que conhecem os trabalhos voluntários dentro dos hospitais em Santos. 

Nesse ponto as idades ficaram bem divididas, sendo 28,6% de 18-26 anos, 20,5% de 

27-35 anos, 16,5% de 36-44 anos, 12,7% de 45-53 anos, 15,2% de 54-62 anos e 6,4% 

representando pessoas acima dos 63 anos. 
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Gráfico 3 - Cidade dos respondentes 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

A maioria dos respondentes é da cidade de Santos, 59,9%. Já as demais 

cidades ficam atrás com 12,7% para São Vicente, 11,3% para a opção outros, que 

seriam as demais cidades da Baixada Santista, 7,7% para Cubatão, 5,4% para Praia 

Grande e 3% de Guarujá.  
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Gráfico 4 - Voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

 No gráfico acima, a maioria respondeu que faria parte de alguma associação 

como voluntário, resultando em 85,9% das respostas. Já 14,1% disseram que não 

fariam parte. 
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Gráfico 5 - Auxílio a instituições 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

 

 

85% das respostas revelaram que o público já doou ou apoiou alguma 

instituição sem fins lucrativos. 15% não apoiaram ou doaram.  

 

  



69 
 

Gráfico 6 - Segmentos 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

Essa foi uma pergunta em que o respondente poderia escolher mais de uma 

questão, por esse motivo a soma das respostas ultrapassa o número total. A área da 

saúde ficou em 2º lugar para quem tem interesse em doar, ficando com 34,2%. Em 1º 

lugar, os entrevistados disseram que doariam para associações da área social, com 

34,4%. Os demais segmentos ficaram com 30,1% para educação, 10,1% para o meio-

ambiente, 24,5% para os animais e 24,9% não têm preferência.  
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Gráfico 7 - Motivações 

 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

Essa foi uma pergunta em que o respondente poderia responder mais de uma 

questão, por esse motivo a soma total do número de respostas ultrapassa o número 

total. Com 89,8%, as pessoas doariam apenas para ajudar o próximo; 16,9% se 

identificam com causas pessoais e 3,2% por pertencerem a algum grupo.  
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Gráfico 8 - Voluntariado em hospitais 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

 

A maioria diz não conhecer trabalhos voluntários dentro dos hospitais, 

representando 51,8% no gráfico; 48,2% conhecem.  
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Gráfico 9 - Hospitais e associações 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

Essa pergunta não era obrigatória, por esse motivo obteve menos respostas. 

Neste gráfico optou-se por deixar que as pessoas ligassem os hospitais com as 

associações de voluntários para ver o conhecimento e a divulgação desse trabalho 

dentro do hospital. Com o resultado obtido, notamos que As Rosinhas e As 

Amarelinhas do Hospital Santa Casa de Santos são as mais conhecidas e mesmo 

assim muitas pessoas não ligam elas ao hospital que realmente atuam. Já as Tulipas, 

que atuam dentro do Hospital Guilherme Álvaro, são menos conhecidas e pouco 

ligadas a outros hospitais da região.  
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Gráfico 10 - Canais de informação 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

Essa pergunta não era obrigatória, por esse motivo obteve menos respostas. A 

maioria dos respondentes conheceu os voluntários quando esteve nos hospitais ou 

por algum amigo/parente que tenha sido atendido por eles, mostrando que nas redes 

sociais não são tão fortes, dificultando serem conhecidos por quem não frequenta 

esses hospitais.  
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Gráfico 11 - Relevância do voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

Na última pergunta, de todos os respondentes, 86,3% consideram muito 

importante o trabalho voluntário dentro de hospitais. 10,4% consideram importante, 

2,7% são neutros quanto ao assunto e 0,3% não acreditam que seja necessário.  
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6.3. Cruzamento de dados 

 

Devido ao grande número de respostas de outras cidades, optou-se por cruzar 

todos os gráficos abaixo com informações na cidade de Santos, que é o local onde os 

Hospitais ficam localizados.  

 

 

Gráfico 12 - Santos x Conhecimento de voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

 

Neste gráfico é possível notar que 40% dos moradores não conhecem nenhum 

tipo de trabalho voluntário nos hospitais. 

 

Sim
60%

Não
40%

Cidade - Santos
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Gráfico 13 - Sexo x Conhecimento de voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

  

 

Cruzando os dados de sexo x sobre conhecer os trabalhos voluntários, 

notamos que a maioria das pessoas que conhecem são mulheres, com 64%, 

enquanto apenas 49% dos homens conhecem.  
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Gráfico 14 - Disposição à adesão x Conhecimento de voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

Das pessoas que responderam que seriam voluntários, a maioria conhece, com 

62%, e mesmo os que não conhecem, que são 38% dos respondentes, também o 

fariam. Já os que não fariam parte de trabalho voluntário, 51% não conhecem o que 

é, ou seja, mais da metade. 
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Gráfico 15 - Auxílio a associações x Conhecimento de voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

Dos respondentes que já apoiaram ou fizeram algum tipo de doação, 58% 

conhecem o trabalho voluntário, enquanto 42% já apoiaram mesmo não conhecendo. 

63% nunca apoiaram e não conhecem. 
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Gráfico 16 - Idade x Disposição à adesão ao voluntariado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

A maioria que respondeu que faria parte de alguma associação como voluntário 

são pessoas de 18 a 26 anos. 
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Gráfico 17 - Disposição à adesão x Auxílio a associações 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

  

Dos que fariam parte como voluntário, 85% também doaram, enquanto 86% 

dos que não seriam voluntários já fizeram algum tipo de doação.  

  

8
5

%

8
6

%

1
5

%

1
4

%

F A R I A  P A R T E N Ã O  F A R I A  P A R T E

FARIA PARTE COMO VOLUNTÁRIO X JÁ 
APOIOU/DOOU

Já apoiou/doou Nunca apoiou/doou



81 
 

Gráfico 18 - Sexo x Auxílio a associações 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 

 

 

As mulheres são as que mais doaram, com 88%, enquanto os homens ficam 

com 79%.  
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7. DIAGNÓSTICO 

 

Após a Agência Vivaz realizar entrevistas, análises documentais, pesquisa, 

visitas e observações, um diagnóstico baseado em todas estas informações citadas 

acima foi elaborado. 

O primeiro aspecto observado foi a má administração das redes sociais, pois 

não há um setor responsável pela comunicação. A associação possui uma página no 

Facebook, porém não há constância nas postagens na rede social. Quando há alguma 

postagem, não existe engajamento por parte dos seguidores. Por isso, se torna 

necessário a atualização da página, para que haja um maior número de seguidores, 

e, consequentemente a melhora na divulgação de todo o trabalho da associação. 

Além disso, a associação não possui um site para colocar dados importantes 

para a divulgação e conhecimento perante os públicos. Diante desta realidade, faz-se 

necessário a criação de um site para que a instituição informe suas atividades, contato 

e outros dados de relevância.  

Outro ponto a ser considerado é a identidade visual utilizada pela associação, 

que necessita de uma atualização e padronização. A organização se utiliza de 

diversas imagens, dificultando sua identidade visual perante os seus públicos.  

Em relação aos voluntários, diagnosticou-se que não existe uma política bem 

definida de comunicação, apenas são utilizados broches para homenageá-los. Não 

há reuniões mensais e/ou nenhuma outra forma de integrar os voluntários. 

A Agência Vivaz verificou ainda, por meio de entrevistas e pesquisas, os 

problemas financeiros da organização, e a falta de recursos para a continuação da 

realização de seus serviços, sobrevivendo apenas com o auxílio de alguns doadores 

eventuais, sendo a maior fonte de capital a mensalidade dos voluntários. Portanto, é 

necessário que os métodos de captação de recursos da associação sejam reavaliados 

para traçar novas estratégias e obter novas fontes de renda fixa, conquistando novos 

parceiros. 
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8. ESTRATÉGIA GERAL 

 

 

A fim de alcançar os objetivos desse projeto, a Agência Vivaz utilizará técnicas 

de comunicação dirigida, visual, escrita, aproximativa e audiovisual para os diversos 

públicos da organização, descritos no planejamento de ações deste projeto. 
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9. OBJETIVOS 

 

9.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor um plano de comunicação para a 

Associação de Voluntários As Tulipas, para que suas principais necessidades possam 

ser atendidas, como novas parcerias e novos voluntários, além de maior e melhor 

engajamento nas plataformas digitais, consolidando sua imagem e obtendo 

reconhecimento perante seus públicos. 

 

9.2. Objetivos Específicos 

 

- Consolidar e estreitar o relacionamento com os públicos de interesse; 

- Melhorar a integração dos voluntários; 

- Atualizar e aprimorar as redes sociais da Associação de Voluntários As 

Tulipas; 

- Criar estratégias de comunicação visando a captação de recursos, de 

voluntários e de parceiros; 

- Criar e padronizar a identidade visual da organização; 

- Consolidar a imagem da organização perante os seus públicos. 
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10. JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto justifica-se, pois, após analisar e estudar o cenário em que a 

associação se encontra, realizar a pesquisa, coletar os resultados, verificou-se 

diversas necessidades, como a ausência de um padrão na identidade visual, a má 

administração das redes sociais e falta de recursos financeiros e materiais. 

Diante deste contexto, faz-se necessário a elaboração de um programa de 

ações para este projeto, para que todas essas dificuldades e questões sejam 

solucionadas de maneira pontual e estratégica, promovendo então o crescimento e 

aperfeiçoamento do funcionamento da associação como um todo. 

A principal questão a ser analisada é a falta de conhecimento do público a 

respeito da associação e de seus serviços. Outro motivo pelo qual para a elaboração 

desse projeto se faz necessária é em virtude da construção de relacionamentos 

sólidos e contínuos de seus públicos. 
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11. PROGRAMA DE AÇÕES 

 

11.1. Identidade Visual 

 

11.1.1. Criação do Logotipo 

 

11.1.1.1. Apresentação 

 

A criação de um logotipo é um dos pontos iniciais para a identidade visual de 

uma organização. Esse logo deve representar a organização e ser um referencial para 

os públicos reconhecerem a associação. 

A Associação de Voluntários As Tulipas não possui um logotipo, utilizando-se 

de imagens disponíveis nas plataformas digitais.  

 

11.1.1.2. Objetivos  

  

 O intuito da criação do logotipo para a associação é consolidar e fortalecer sua 

imagem perante os públicos. 

 

11.1.1.3. Justificativa 

 

O logotipo determina as abordagens visuais da associação e sua linguagem. 

Por este motivo, é necessário ser assertivo na criação de uma identidade visual forte 

e íntegra, sendo reconhecida por todos.  

Nos tempos atuais, faz-se necessário um logo moderno que transmita os 

conceitos da organização, passando a imagem de uma organização responsável, 

comprometida, e também memorável, transmitindo credibilidade e uma boa influência 

na sociedade. 

 

11.1.1.4. Estratégias 

 

- Criação de um logo moderno, porém respeitando as características da 

associação; 
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- Apresentação e aprovação da arte; 

- Fixação do logotipo nos veículos de comunicação, e utilização em todo o 

material da associação.  

 

11.1.1.5. Públicos 

 

Todos os públicos da Organização e da Baixada Santista. 

 

11.1.1.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz se reuniu para compartilhar ideias e sugestões de um possível 

logotipo que represente a associação e transmita seriedade. Foram filtradas então as 

sugestões e foi criado um modelo inicial, desenvolvido de acordo com as sugestões 

no programa CorelDraw. 

O desenho do logotipo remete ao nome da associação, “As Tulipas”, com uma 

tulipa ao centro, acompanhada de uma borboleta, de modo que transmita a delicadeza 

e serenidade da associação.  A tulipa tem tons de vermelho, chegando ao tom de 

rosa. O logo tem formato arredondado, de maneira que se adeque ao Facebook e 

também às necessidades de identidade visual da organização.  De forma arredondada 

há os dizeres “Associação de Voluntários do H.G.A”, representando que pertencem 

ao Hospital Guilherme Álvaro e abaixo da flor, um letreiro rosa ao centro com o nome 

“As Tulipas”, e abaixo do letreiro a data de fundação da associação. O fundo da 

imagem é da cor verde, cor que representa a associação, juntamente com a flor. 

Representa também esperança, saúde, crescimento e renovação, características que 

também simbolizam a filosofia da organização. As figuras de número 12 a 13 ilustram 

o logotipo e suas variações. Após o desenvolvimento da arte, e a aprovação da 

diretoria da organização, a divulgação será feita através dos meios de comunicação 

da associação. 
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11.1.1.7. Mensuração 

 

A Agência irá desenvolver uma pesquisa qualitativa a fim de verificar a 

aprovação do público e o nível de conhecimento da população após a implantação do 

logotipo. 

 
 

11.1.1.8. Prazo de implantação 

 

Janeiro de 2019. 

 

11.1.1.9. Artes 

 

 

Figura 12 - Logotipo As Tulipas 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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Figura 13 - Variações do logotipo 

 

                          

 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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11.1.2. Criação de Flyer Informativo 

 

11.1.2.1. Apresentação 

 

A Agência Vivaz elaborou um flyer para ser distribuído para os pacientes. O 

flyer será utilizado para a divulgação dos serviços da associação.  

 

11.1.2.2. Objetivos 

 

O intuito desta ação é divulgar os serviços da associação para os pacientes, de 

maneira que, com o conhecimento das atividades, o número de doadores e parceiros 

aumente também. 

 

11.1.2.3. Justificativa 

 

Após a análise e diagnóstico da pesquisa quantitativa realizada pela agência, 

foi possível perceber que o público não conhece os serviços nem a associação, 

portanto, esta ação torna-se necessária para que, gradativamente, haja um 

conhecimento amplo de quem são As Tulipas e seus serviços. 

 

11.1.2.4. Estratégias 

 

- Analisar o conteúdo que constará no flyer; 

- Desenvolver a arte para o flyer; 

- Aprovação da diretoria; 

- Divulgação do flyer nas plataformas digitais; 

- Entrega dos flyers para os pacientes. 

 

11.1.2.5. Públicos 

 

Pacientes do Hospital Guilherme Álvaro.  
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11.1.2.6. Desenvolvimento 

 

A apresentação da proposta do flyer será realizada pela Agência Vivaz para a 

diretoria da associação, destacando a importância desta ferramenta para a divulgação 

da organização.  

O flyer segue o padrão das outras artes já feitas, com o fundo verde e o logo 

ao lado. Também conta um pouco da história da fundação da associação, seus 

serviços e os dados para entrar em contato.  

A distribuição será feita juntamente com os serviços realizados para os 

pacientes. Ele será distribuído pelas próprias voluntárias com uma breve introdução 

sobre o trabalho e o cuidado com os pacientes. 

 

11.1.2.7. Mensuração 

 

A mensuração se dará pelo número de flyers distribuídos e também pelo 

aumento ou não de doadores, parceiros e seguidores do Facebook. 

 

11.1.2.8. Prazo de implantação 

 

Março de 2019. 
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11.1.2.9. Arte 

 

Figura 14 - Flyer informativo 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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11.1.3. Padronização da identidade visual da associação 

 

11.1.3.1. Apresentação 

 

A padronização da identidade visual promove uma boa apresentação e auxilia 

na divulgação da associação, transmitindo seriedade e comprometimento. Serão 

feitos crachás, placas para as portas, papel timbrado e os convites dos eventos a 

serem realizados. 

Os crachás foram desenvolvidos para a identificação dos voluntários enquanto 

estiverem atuando na associação e também no hospital. 

As placas para as portas foram criadas para identificar e normalizar os 

ambientes da associação. O papel timbrado foi idealizado e feito para que a 

coordenação da associação utilize essa ferramenta para ofícios e outros documentos 

oficiais, como relatórios e declarações. 

O modelo de convite foi criado para padronizar e transmitir responsabilidade 

aos eventos realizados. 

 

11.1.3.2. Objetivos 

 

O objetivo desta ação é aprimorar a divulgação nos veículos de comunicação 

da organização e padronizar a identidade da associação. 

 

11.1.3.3. Justificativa 

 

De acordo com a análise realizada pela Agência Vivaz, não há uma 

padronização da identidade visual, dificultando a representatividade da associação 

perante aos públicos.  

Esta falta de padronização resulta também no anonimato da associação, com 

algumas consequências como falta de recursos, falta de reconhecimento e ausência 

de memória de mercado.  
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11.1.3.4. Estratégias 

 

- Analisar e definir as artes para a padronização; 

- Criação das artes definidas; 

- Divulgação e implantação das artes na organização. 

 

11.1.3.5. Públicos 

 

Seguidores da página do Facebook, visitantes do site, pacientes do hospital, 

voluntários. 

 

11.1.3.6. Desenvolvimento 

 

Para iniciar a proposta de comunicação, inicialmente a equipe da Agência Vivaz 

se reuniu e definiu as principais necessidades da associação em relação à identidade 

visual. Após deliberação, foram criadas as artes utilizando o logo criado também pela 

agência. A elaboração das artes foi desenvolvida pensando em todos os conceitos 

definidos pela associação, sua missão instituída atualmente pela agência, e em 

transmitir comprometimento, responsabilidade, modernidade e alegria. 

 

11.1.3.7. Mensuração 

 

A aferição desta ação se dará por meio de uma pesquisa qualitativa entre os 

voluntários, hospital e também, no caso do convite, por intermédio do comparecimento 

dos convidados aos eventos, pelas curtidas, compartilhamentos e comentários na 

página do Facebook da associação. 

 

11.1.3.8. Prazo de implantação 

 

Maio de 2019. 
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11.1.3.9. Artes 

 

Figura 15 - Crachá 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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Figura 16 - Placas de portas 

 

   

     

            

    

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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Figura 17 - Papel timbrado 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Convite 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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11.2. Divulgação 

 

11.2.1. Criação do site institucional 

 

11.2.1.1. Apresentação 

 

Com a modernização da comunicação, toda organização deve se modernizar 

e estar presente nas mídias digitais. Este tipo de ferramenta visa possibilitar uma 

apresentação da organização e expor seus conceitos em missão, visão e valores. 

Outro ponto importante deste instrumento é relatar a história da associação, dados 

para contato e localização.  

O site é utilizado como um ótimo acessório de divulgação e aproximação da 

associação com seus públicos.  

 

11.2.1.2. Objetivos 

 

Elaborar e desenvolver um site com todas as informações necessárias para 

que a Associação seja conhecida, passar credibilidade e comprometimento 

divulgando seus projetos conquistados e eventos.  

 

11.2.1.3. Justificativa 

 

A internet possibilitou a ampliação dos públicos existentes de uma organização 

e para se utilizar desta ferramenta, é necessário que a associação se modernize e 

inicie sua comunicação também nas plataformas digitais. 

Um site transmite informações importantes para uma maior quantidade de 

pessoas, com pouco investimento, gera credibilidade, pois, uma boa aparência no site 

demonstra o cuidado e a busca da organização em se relacionar com seus públicos 

de forma eficaz.  

A Agência Vivaz propôs a criação de um site para divulgar a associação e atrair 

possíveis parceiros e doadores, através da própria força que a internet possui.  
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11.2.1.4. Estratégias 

 

- Criação do site; 

- Elaboração do conteúdo a ser divulgado; 

- Compra de domínio; 

- Divulgação do site nas redes sociais e por outros meios de comunicação. 

 

11.2.1.5. Públicos 

 

Esta ação é direcionada a todos os públicos da organização e aos usuários da 

internet. 

 

11.2.1.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz elaborou layout do site de maneira que pudesse auxiliar na 

construção de imagem sólida e íntegra. Haverá produção de conteúdo para ser 

inserido no site. Com a aprovação da diretoria da associação, o site será concluído e 

divulgado para todos. As figuras 19 e 20 apresentam a sugestão para o site da 

associação. 

 

11.2.1.7. Mensuração 

 

Acompanhamento mensal de visualizações e cliques na opção “contato” e 

atualização das informações sobre os acontecimentos e eventos da associação. 

 

11.2.1.8. Prazo de implantação 

 

Julho de 2019. 
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11.2.1.9. Artes  

 

Figura 19 - Site, página inicial 

 
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 
 
 
 

Figura 20 - Site, versão mobile 

 
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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11.2.2. Vídeo institucional 

 

11.2.2.1. Apresentação 

 

O vídeo institucional exibirá as atividades da associação e breves depoimentos 

dos voluntários, com o intuito de impactar e emocionar todos os públicos para os quais 

o vídeo será apresentado.  

 

11.2.2.2. Objetivos 

 

O intuito do vídeo é comover e impactar os públicos de interesse da associação, 

principalmente os parceiros potenciais.  

 

11.2.2.3. Justificativa 

 

De acordo com as pesquisas realizadas neste projeto, a Agência Vivaz pode 

constatar que a Associação de Voluntários As Tulipas não é reconhecida em Santos, 

e possui auxílio limitado dentro do hospital onde atua. Para que a organização possa 

ser reconhecida e valorizada, o vídeo institucional será produzido mostrando a história 

da associação com apelo emocional. 

 

11.2.2.4. Estratégias 

 

- Reunião com a Diretoria para definir o roteiro;  

- Elaborar roteiro; 

- Distribuição de Termo de Uso de Imagem para todos os participantes do 

vídeo; 

- Captura das imagens e depoimentos, conforme roteiro; 

- Edição do vídeo. 
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11.2.2.5. Públicos 

 

Parceiros reais e potenciais, usuários das redes sociais, pacientes, 

comunidade da Baixada Santista e médicos. 

 

11.2.2.6. Desenvolvimento 

 

Após uma análise dos ambientes da associação, houve a escolha dos melhores 

locais para a gravação do vídeo. O roteiro foi elaborado descrevendo cada cena a ser 

filmada, e as perguntas também estarão descritas no roteiro.  

Posteriormente, as imagens serão capturadas e editadas. Por fim, a escolha da 

trilha sonora. 

Com o vídeo pronto, se iniciará a divulgação nas plataformas digitais e 

apresentação nas reuniões com parceiros potenciais. 

O roteiro encontra-se no Apêndice deste projeto. 

 

11.2.2.7. Mensuração 

 

Acompanhamento do número de visualizações do vídeo, comentários e likes.  

 

11.2.2.8. Prazo de implantação 

 

Julho de 2019. 
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11.2.3. Revitalização da fanpage 

 

11.2.3.1. Apresentação 

 

Dentro do Facebook, existe uma página voltada para “fãs”, em que se pode 

utilizar desta ferramenta para se relacionar e informar a todos notícias e realizações 

da associação. Também é possível realizar postagens com fotos, vídeos e possui uma 

parte onde os usuários do Facebook podem avaliar a organização. 

 

11.2.3.2. Objetivo 

 

A revitalização da fanpage possui o intuito de modernizar e atrair um número 

maior de seguidores e, consequentemente, aprimorar a divulgação nesta plataforma 

digital. 

 

11.2.3.3. Justificativa 

 

A Associação de Voluntários As Tulipas já possui uma fanpage, porém não há 

um relacionamento com os seus públicos por meio do Facebook. A agência escolheu 

reformular a fanpage para estabelecer um canal de relacionamento e diálogo nesta 

rede social.  

As postagens não possuem engajamento ou constância. Para aproximar e 

conquistar novos seguidores, a agência espera que a revitalização possa criar esse 

relacionamento mais próximo entre público e organização.  

 

11.2.3.4. Estratégias 

 

- Elaboração de um novo design para a fanpage; 

- Inserir as novas artes na plataforma; 

- Produzir conteúdo para as postagens; 

- Divulgar a fanpage de forma paga. 
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11.2.3.5. Públicos 

 

Esta ação é voltada para os usuários da rede social Facebook e também a 

todos os públicos da associação.  

 

11.2.3.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz elaborou um novo layout para a fanpage da associação, 

criando modernidade e uma boa identidade visual. Em seguida, a elaboração de 

conteúdos diários para a atualização e manutenção da página.  

Após aprovação da diretoria da organização, as alterações serão feitas e um 

comunicado postado explicando a nova fanpage, e as intenções deste acontecimento.  

A produção de conteúdo da fanpage irá seguir um cronograma criado pela 

agência, e a equipe irá instruir e acompanhar as postagens para direcionar a 

associação em um bom trabalho de comunicação. 

A figura 21 apresenta o novo design para a fanpage da associação, e a figura 

22 um exemplo de arte para inserir na fanpage, profissionalizando as postagens. 

 

11.2.3.7. Mensuração 

 

Análise mensal dos relatórios disponibilizados pelo Facebook e número de 

seguidores. 

 

11.2.3.8. Prazo de implantação 

 

Março de 2019. 
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11.2.3.9. Artes 

 

 

Figura 21 - Novo Layout Facebook 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

Figura 22 - Arte para postagem 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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11.3. Consolidação da Imagem 

 

11.3.1. Instituir Missão, Visão e Valores 

 

11.3.1.1. Apresentação 

 

Para que a associação seja reconhecida pelos diversos públicos e fortaleça sua 

imagem institucional, a Agência Vivaz instituiu conceitos e princípios em missão, visão 

e valores. A missão de uma organização define e conceitua o que ela acredita 

representar para toda a sociedade. A visão é a projeção de como a organização se 

vê no futuro. Os valores são os princípios que a organização possui e que são 

estabelecidos para conduzir jeito de ser da associação. 

 

11.3.1.2. Objetivos 

 

Construir uma imagem sólida da organização, agregando valores à identidade 

que a associação transmite para seus públicos. Projetar e definir alvos a serem 

conquistados, criando um processo contínuo de evolução.  

 

11.3.1.3. Justificativa 

 

A Agência Vivaz compreende a importância que esses princípios possuem, e 

acredita que, com a sua implementação, a identidade será fortalecida e reconhecida 

pelos públicos de interesse, trazendo mais seriedade e valorização à organização. 

 

11.3.1.4. Estratégias 

 

- Estudo e análise da política e dos ideais da associação; 

- Elaboração dos conceitos; 

- Divulgação do material finalizado. 
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11.3.1.5. Públicos 

 

Essa ação é direcionada para todos os públicos da associação, pois será de 

conhecimento de todos.  

 

11.3.1.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz analisou a política, princípios e ideais da associação para 

então elaborar conceitos que condizem com toda a filosofia da organização e 

encaminhar para a presidente Rosely Calixto. Após aprovação, a agência irá divulgar 

o conteúdo no site que será criado para a associação e também em suas redes 

sociais, para que seja do conhecimento de todos.  

 

11.3.1.7. Mensuração 

 

A mensuração desta ação será uma análise anual para verificar se a 

implementação deste projeto ainda se encontra de acordo com os ideais da 

associação. Caso haja alguma alteração, a agência irá elaborar um novo conteúdo. 

 

11.3.1.8. Prazo de implantação 

 

Janeiro de 2019. 
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11.3.1.9. Arte 

 

 

Figura 23 - Missão, Visão e Valores 

 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

11.3.2. Reunião entre gestores 

 

11.3.2.1. Apresentação 

 

As reuniões são necessárias para discutir e debater sobre os mais variados 

assuntos relacionados à organização e ao hospital, permitindo o contato pessoal e 

também um diálogo aberto entre eles. 

 

11.3.2.2. Objetivos 

 

Essa ação tem como objetivo melhorar a comunicação entre as gestões do 

hospital e da associação, para resolver situações em que haja a necessidade de um 

consenso entre as duas, conhecer as limitações e a realidade de cada uma delas e 

propor um diálogo sobre possíveis melhorias e um maior apoio à associação. 
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11.3.2.3. Justificativa 

 

Após a pesquisa em profundidade com a presidente da associação, Rosely 

Calixto, foi constatado que não há um diálogo claro e igualitário entre as 

coordenações, e, consequentemente, todos os voluntários da organização. O diálogo 

apenas existe quando há alguma necessidade do hospital para com os pacientes, aí 

então faz-se necessária a participação da associação. 

Por esse motivo, é preciso iniciá-la o mais rápido possível, criando pautas para 

as reuniões, promovendo debates e deliberação sobre os diversos assuntos que 

necessitam de esclarecimento de ambas as partes. 

Para que não haja conflitos ou desentendimentos, o ideal é dividir as reuniões 

em alguns temas, iniciando com os mais urgentes. Com essa ação, espera-se que 

haja um espaço maior para a conversa, colocando em pauta sugestões e ideias, para 

que assim haja um melhor funcionamento do hospital e da associação.  

 

11.3.2.4. Estratégias 

 

- Elaborar e divulgar um calendário de reuniões; 

- Reforçar a importância e presença de toda a coordenação nas reuniões; 

- Elaborar um projeto de pauta, constando assunto, decisões a serem 

realizadas, prazos e necessidades a serem discutidas posteriormente. 

 

11.3.2.5. Públicos 

 

Gestão do hospital e da associação. 

 

 

11.3.2.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz, em conjunto com os gestores da associação e do Hospital 

Guilherme Álvaro, elaborou um calendário anual de reuniões. Os encontros serão 

mensais e as datas pré-estabelecidas estarão disponíveis no mural de avisos da 

associação e no calendário eletrônico do hospital. 
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Os voluntários poderão informar no decorrer do mês suas sugestões, ideias, 

críticas e observações à coordenação da associação, que ficará responsável por 

analisar e verificar o que deverá ser colocado em pauta para a reunião. A agência irá 

informar aos públicos envolvidos sobre a importância das reuniões, e ao 

comparecimento delas. 

As reuniões acontecerão no período da manhã, na primeira segunda – feira do 

mês, com uma duração média de 1h30, tratando dos diversos assuntos pertinentes 

aos gestores de ambas as partes. 

 

11.3.2.7. Mensuração 

 

A mensuração desta ação será feita através de uma lista de presença, onde irá 

ser verificada a presença dos coordenadores e também da pauta do evento com as 

decisões tomadas. 

 

11.3.2.8. Prazo de implantação 

 

Fevereiro de 2019. 

 

11.3.3. Confraternização entre os voluntários 

 

11.3.3.1. Apresentação 

 

A confraternização é um momento onde há a celebração sobre as conquistas 

e realizações da associação, uma ocasião de descontração e divertimento entre os 

voluntários da organização. Saindo da rotina da associação, é possível expandir e 

fortalecer relacionamentos, melhorando o clima organizacional. 
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11.3.3.2. Objetivos  

 

O objetivo desta ação é aproximar e fortalecer os vínculos de relacionamentos 

criados dentro da organização, para fora da rotina da associação, promovendo a 

integração entre os voluntários. 

 

11.3.3.3. Justificativa 

 

Um bom relacionamento é o suporte de uma associação sem fins lucrativos, 

pois quando as coisas não vão como deveriam, são os fortes relacionamentos que 

trabalham como apoio para que a organização siga em frente. É por este motivo que 

realizar confraternizações é importante e necessário neste ambiente, servindo como 

um reforço nos relacionamentos criados dentro da organização. 

 

11.3.3.4. Estratégias 

 

- Planejar dinâmicas em grupo e outros tipos de lazer no decorrer do evento; 

- Organizar o evento de acordo com o número de voluntários e colaboradores 

da associação; 

- Buscar parcerias para coffee break; 

- Pesquisar junto aos voluntários seus gostos e preferências para o evento; 

- Definir o tema do evento; 

- Planejamento do evento de acordo com a verba disponível. 

 

11.3.3.5. Públicos 

 

Voluntários da associação. 

 

11.3.3.6. Desenvolvimento 

 

A confraternização dos voluntários acontecerá uma vez ao ano e dependerá de 

uma análise da verba disponível para que o evento possa ser realizado. Deverá ser 

acordado o local, horário e o tema da festividade em almoço, jantar. Também será 
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realizada uma pesquisa de campo com todos os voluntários, para conhecimento dos 

gostos, ideias e sugestões para a realização do evento. 

 

11.3.3.7. Mensuração 

 

A mensuração se dará por meio de lista de presença dos voluntários no evento. 

 

11.3.3.8. Prazo de implantação 

 

Dezembro de 2019. 

 

 

11.4. Captação de Recursos 

 

11.4.1. Venda de camisetas 

 

11.4.1.1. Apresentação 

 

As camisetas da associação são verdes com um bordado de tulipas e os 

dizeres “Associação de Voluntários As Tulipas”, porém são de uso exclusivo das 

voluntárias. O intuito é iniciar a venda de camisetas para o público, com o logo novo 

estampado em uma camiseta diferente das voluntárias a princípio e, depois, as 

voluntárias também utilizarem a nova camiseta. 

 

11.4.1.2. Objetivos 

 

O objetivo desta ação é arrecadar recursos financeiros para a criação de um 

caixa, gerando assim um lucro e uma renda para o auxílio do pagamento dos encargos 

da associação. 
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11.4.1.3. Justificativa 

 

Através da entrevista em profundidade e da pesquisa de campo, foi possível 

concluir que há uma dificuldade da associação em se manter financeiramente, 

portanto faz-se necessário uma criação de renda com o intuito de captar recursos 

financeiros.  

 

11.4.1.4. Estratégias 

 

- Definir uma quantidade de camisetas para a venda inicial; 

- Procurar parceiros para minimizar os custos; 

- Definir um valor para as camisetas onde haja uma certa porcentagem de lucro; 

- Venda das camisetas em datas comemorativas, ou em eventos beneficentes 

organizados pela associação. 

 

11.4.1.5. Públicos 

 

Essa ação será direcionada a todos os públicos da organização. 

 

11.4.1.6. Desenvolvimento 

 

A Agência Vivaz estabelecerá parcerias com estamparias e acompanhará o 

processo de confecção das camisetas. A venda inicial terá uma promoção com o valor 

entre R$20,00 e R$ 35,00, ainda a definir. Além de estarem disponíveis no site e no 

Facebook, quando houver algum evento como bingo ou bazar, as camisetas estarão 

à venda também nestes eventos. 

 

11.4.1.7. Mensuração 

 

A mensuração será realizada pela quantidade de camisetas vendidas durante 

o período de 3 meses. 
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11.4.1.8. Prazo de implantação 

 

Abril de 2019. 

 

11.4.1.9. Arte 

 

Figura 24 - Tipos de camiseta 

 

 
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

11.4.2. Reuniões com parceiros, doadores e potenciais 

 

11.4.2.1. Apresentação 

 

As reuniões semestrais da associação com seus parceiros, doadores e outros 

possíveis são de suma importância para um maior contato pessoal com todos os 

envolvidos, bem como dar transparência sobre os mais variados assuntos 

relacionados à organização. 
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11.4.2.2. Objetivos 

 

O objetivo dessa ação é estabelecer um relacionamento mais próximo entre os 

parceiros e doadores, assim como conquistar novos interessados, tudo através da 

apresentação dos valores e missão da associação, exposição dos resultados 

alcançados, trabalhos realizados, enumeração das necessidades e planos futuros, 

sendo oportunas, ainda, as reuniões para sugestões, opiniões e debate de ideias que 

contribuam para o desenvolvimento e as atividades da associação.  

 

11.4.2.3. Justificativa 

 

Na pesquisa em profundidade com a presidente da associação, Rosely Calixto, 

esta relatou a dificuldade em conquistar e fidelizar novos parceiros e doadores, 

portanto, a Agência Vivaz, após análise de toda organização e relato da presidente, 

decidiu por iniciar esta ação visando aproximar os parceiros e doadores das atividades 

da associação e incentivar a maior participação, trazendo, inclusive, convidados às 

reuniões para conhecimento dos trabalhos. 

 

11.4.2.4. Estratégias 

 

- Elaborar um calendário de reuniões; 

- Desenvolver um relatório de desempenho, constando as conquistas e 

obstáculos durante o período de 6 meses para ser apresentado; 

- Informar aos parceiros e doadores sobre a importância da frequência e 

participação nas reuniões; 

- Enviar lembretes quando próximo à reunião e solicitar confirmação de 

presença; 

- Analisar a verba disponível para a realização do evento; 

- Providenciar comidas e bebidas para um momento de coffee break; 

- Exposição do material elaborado, como o relatório de desempenho e o vídeo 

institucional que a agência criou. 
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11.4.2.5. Públicos 

 

Parceiros, doadores, convidados e voluntários. 

 

11.4.2.6. Desenvolvimento 

 

As reuniões ocorrerão inicialmente sem um local fixo, provavelmente as 

primeiras reuniões deverão ocorrer na própria associação. Para que haja um período 

de organização do evento entre uma reunião e outra, elas acontecerão 

semestralmente. 

Em um momento mais descontraído, haverá um coffee break e um momento 

de interação entre os voluntários e seus parceiros e doadores. Haverá uma 

apresentação de todas as atividades realizadas durante aquele período e terá um 

breve momento para a apresentação de todos os serviços e realizações da 

associação por meio de um vídeo institucional, onde novos parceiros interessados 

poderão tirar suas dúvidas e iniciar o apoio à associação. 

 

11.4.2.7. Mensuração 

 

A lista de presença das reuniões e a adesão de novos parceiros/doadores irão 

mensurar a ação. 

 

11.4.2.8. Prazo de implantação 

 

Maio de 2019. 
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12. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

Os quadros de números 3 a 6 são referentes ao cronograma de ações com 

suas datas de implementações. Todas as ações deverão ser contínuas, desta forma, 

os cronogramas possuem apenas o mês de início.  

 

 

Quadro 3 - Cronograma Identidade Visual 

Cronograma de ações - Identidade Visual 

  Logotipo Flyer informativo Padronização da Identidade Visual 

jan/19       

fev/19       

mar/19       

abr/19       

mai/19       

jun/19       

jul/19       

ago/19       

set/19       

out/19       

nov/19       

dez/19       
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018. 
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Quadro 4 - Cronograma Divulgação 

Cronograma de ações – Divulgação 

  Site Institucional Vídeo Institucional Revitalização fanpage 

jan/19      

fev/19       

mar/19       

abr/19       

mai/19       

jun/19       

jul/19       

ago/19       

set/19       

out/19       

nov/19       

dez/19       
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018.  
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Quadro 5 - Cronograma Consolidação de Imagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fonte: Agência Vivaz, 2018 

 

 

 

  

Cronograma de ações - Consolidação de imagem 

  
Missão, visão e 
valores 

Reunião com coordenação do Hospital e 
Associação 

Confraternização com 
voluntários 

jan/19       

fev/19       

mar/19       

abr/19       

mai/19       

jun/19       

jul/19      

ago/19       

set/19       

out/19       

nov/19       

dez/19       
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Quadro 6 - Cronograma Captação de Recursos 

Cronograma de ações - Captação de recursos 

  Venda de camisetas Reuniões com parceiros e doadores 

jan/19    

fev/19     

mar/19     

abr/19     

mai/19     

jun/19     

jul/19    

ago/19     

set/19     

out/19     

nov/19     

dez/19     
Fonte: Agência Vivaz, 2018. 
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13. PLANO DE INVESTIMENTO 

 

A Agência Vivaz elaborou o plano de investimento para a Associação de 

Voluntários As Tulipas levando em consideração o cenário atual em que a associação 

se encontra, a realidade econômica do país e do governo do estado de São Paulo, 

porém a ideia é que através das ações a organização consiga obter novos parceiros, 

doações e recursos. 

Os valores podem sofrer algum tipo de alteração e variação de acordo com a 

real necessidade do momento, tal como mais flyers, camisetas, confraternização para 

uma maior ou menor quantidade de pessoas. 

A tabela 1 representa o demonstrativo do valor de cada ação, seu custo 

adicional, e também o valor referente ao acompanhamento mensal das ações, bem 

como seu planejamento.  
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Tabela 1 - Plano de Investimento 

Ação Valor Custo 
Extra 

Valor total da 
ação 

 
> Consolidação da Imagem 

 

   

Instituir Missão, Visão e Valores R$ 550,00  R$ 550,00 

Reuniões entre Coordenadores R$ -  R$ - 

Confraternização R$ 2.800,00  R$ 2.800,00 

> Identidade Visual    

Logotipo R$ 2.000,00  R$ 2.000,00 

Flyer Informativo – 1000 unidades R$ 600,00 R$ 0,20 R$ 800,00 

Padronização da Identidade Visual R$ 1.500,00  R$ 1.500,00 

> Divulgação    

Criação Site R$ 2.500,00  R$2.500,00 

Vídeo Institucional R$ 4.800,00  R$ 4.800,00 

Revitalização Fanpage 
 

R$ 300,00  R$ 300,00 

> Captação de Recursos    

Venda de Camisetas – 50 unidades R$ 150,00 R$ 35,00 R$ 1.900,00 

Reuniões com Parceiros Reais e Potenciais R$ -  R$ - 

Planejamento e acompanhamento mensal R$ 4.000,00  R$ 4.000,00 

Total   R$ 21.150,00  

 
Fonte: Agência Vivaz, 2018 
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Projeto teve como objeto de estudo a Associação de Voluntários As 

Tulipas, do Hospital Guilherme Álvaro, e o papel do profissional de Relações Públicas 

nesta organização sem fins lucrativos. 

Ao longo deste trabalho, alguns temas foram abordados, como comunicação, 

Relações Públicas e o Terceiro Setor, todos a fim de estudar como e qual é a função 

de um relações-públicas nas organizações de Terceiro Setor.  

Por meio deste estudo foi possível concluir a importância de uma organização 

construir relacionamentos sólidos com seus públicos e também de haver uma 

identidade visual que condiga com seus princípios e conceitos. Para que esses 

aspectos sejam conquistados, a presença de um relações-públicas se faz necessária.  

Para concluir todo o referencial teórico exposto, a Associação de Voluntários 

As Tulipas foi estudada e analisada pela Agência Vivaz, que foi criada para a 

elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, com o intuito de detectar as 

necessidades da associação, analisar o ambiente externo em que a associação se 

encontra e construir um projeto de comunicação para a organização. 

O projeto de comunicação conta com um estudo de todas as atividades da 

associação, pesquisas quantitativas, qualitativas, entrevistas em profundidade com 

coordenadores de algumas associações para conhecer as necessidades e problemas 

da organização, diagnóstico das pesquisas, estratégias a serem utilizadas para a 

elaboração de ações de comunicação a fim de promover melhorias em toda a parte 

de comunicação, divulgação e captação de recursos. 

Com os resultados obtidos por meio das pesquisas foi possível diagnosticar 

que a organização não é conhecida na Baixada Santista, e que não possui uma 

identidade visual, dificultando sua visibilidade aos seus públicos.  

A organização também não possui conhecimentos a respeito do potencial que 

a divulgação nas redes sociais possui, e também sobre a sua importância. A má 

administração das redes sociais ocasiona no anonimato da associação. 

Outro aspecto constatado pela Vivaz é a falta de recursos da associação, 

precisando do pagamento das mensalidades dos voluntários para sua sobrevivência 

e suprimento de suas necessidades materiais.  
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Por fim, a associação não possui um relacionamento de apoio e 

reconhecimento pelos funcionários do hospital, o que também dificulta a continuação 

de suas atividades e a construção de uma imagem de respeito. 

Para que todas essas constatações sejam melhoradas e aperfeiçoadas, o 

Programa de Ações foi criado. Neste programa, diversas ações foram elaboradas, 

todas em função de sanar essas dificuldades constatadas. Ações como reuniões entre 

coordenação do hospital e da associação, criação de logotipo, revitalização da página 

do Facebook, confraternizações, venda de camisetas.   

O projeto será desenvolvido ao longo do ano de 2019, a partir de janeiro. Ao 

longo desse ano, a agência irá avaliar, mensurar e examinar o andamento das ações 

e a necessidade de alteração das propostas feitas. 

Desta maneira, o projeto de comunicação explorou os campos da 

comunicação, Relações Públicas, pesquisa e ações de comunicação, a fim de 

elaborar propostas reais que resultem em melhorias e efeitos positivos para a 

associação. 
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16. APÊNDICE 

 

16.1. Apêndice A – Entrevista em profundidade com a presidente da 

associação 

 

Entrevista concedida pessoalmente pela presidente da Associação de 

Voluntários do Guilherme Álvaro As Tulipas, Rosely Calixto, sobre as necessidades e 

realidade da associação. 

 

Agência Vivaz - Quais são as principais dificuldades que a Associação 

enfrenta atualmente?  

Rosely - A nossa maior dificuldade é ter alguém que seja um colaborador 

efetivo. Nós temos muitos colaboradores que conhecem nosso trabalho, que nos 

fazem alguma doação. Mas não temos um empresário ou uma empresa que colabore 

efetivamente com o nosso trabalho, que doe com frequência e isso para nós é uma 

dificuldade. Não importa qual seja a doação, desde chá até cesta básica, tecidos, 

copos descartáveis, entre outros. As bolachas, os copos e o chá são a nossa maior 

despesa pois é uma atividade que fazemos todos os dias, tanto de manhã quanto a 

tarde, então temos um gasto maior. 

 

Agência Vivaz - Quais foram as melhorias desse ano?  

Rosely - Internamente nós reestruturamos algumas salas e as melhorias 

externas foram com mais pessoas vindo nos procurar, descobriram o nosso trabalho 

e começaram a trazer para doações bolachas, chá, mesmo que em pouca quantidade, 

mas já ajuda.  

 

Agência Vivaz - Como vocês conseguem parceiros?  

Rosely - Através de indicação de pacientes que conheceram o nosso trabalho 

ou até mesmo quando alguém conhece algum voluntário e acaba doando. Mas 

parceiros fixos nós não temos, apenas os que doam quando podem.  
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Agência Vivaz - Quais são as suas limitações dentro do hospital em 

comunicação e em relação aos pacientes?  

Rosely - Nós temos total acesso aos pacientes dentro do nosso horário, com 

tanto que estejamos fazendo o nosso trabalho, mas não podemos circular pelo 

hospital sem o nosso uniforme. Eles sempre conversam com a gente e agradecem 

pelas doações. Quanto à comunicação dentro do hospital, temos que enviar um ofício 

para a diretoria caso queira realizar um bazar ou até mesmo realizar um evento 

(Outubro Rosa, bingo beneficente). Pois até para realizarmos o bingo, que não ocorre 

dentro do hospital, temos que informar que será realizado, a data e o local.  

 

Agência Vivaz - Como é feita a triagem para a doação da cesta básica e 

do enxoval? Como sabe o que os pacientes estão precisando?  

Rosely - A própria assistente social do hospital faz a triagem e nos informa que 

o paciente está necessitando da cesta básica, ele recebe um papel e vem buscar aqui 

no nosso espaço. Doamos cerca de 20 cestas básicas por mês. Já para o enxoval, a 

assistente social que solicita também pois as vezes acontece algum imprevisto e a 

mãe não tem a roupa ou foi parto urgente.  

 

Agência Vivaz - Por que não pode haver divulgação fora e dentro do 

hospital?  

Rosely - Por ser um hospital do governo, nós não podemos pedir doações, 

então acredito que eles achem que com essas divulgações nós estamos de certa 

forma pedindo algo.  

 

Agência Vivaz - Como está a questão do CNPJ?  

Rosely - Está tudo dentro das normas, tanto para o hospital quanto para o 

governo. 

 

Agência Vivaz - Existe algum instituto ou normas das Tulipas? Ou do 

próprio hospital com as Tulipas?  

Rosely - Existe sim as normas do hospital e a nossa. A do hospital são sobre 

ética, sobre o que uma associação de voluntários pode ou não fazer, até onde 

podemos chegar. Temos também as normas do voluntariado, que serve para todas 
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as outras associações, não é algo específico nosso. Mas são normas que todas as 

novas voluntárias recebem.  

 

Agência Vivaz - Qual a relação dos médicos com a Associação? 

Rosely - Temos uma relação relativamente boa. Tudo o que os médicos 

precisam eles lembram de nós, quando além da doação, necessitam do nosso serviço 

de doulas. Mas por outro lado, eles não nos ajudam em relação as doações. Eles 

acabam tomando o nosso chá, comendo as bolachas e não repõem.  

 

 

16.2. Apêndice B – Entrevista com a vice-presidente da ASI 

 

Entrevista concedida pessoalmente pela vice-presidente da Associação Santa 

Isabel de Combate ao Câncer (ASI), Susie Hein Gusmão, sobre a história da entidade 

do Terceiro Setor, localizada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos.  

 

Agência Vivaz – Gostaria que me contasse um pouco sobre a história da 

ASI, como foi criada? 

Susie – A ASI tem quase 21 anos, foi fundada por Nelli Valente Cavallucci, que 

hoje está com 80 anos e é nossa presidente. Ela trabalhava em São Paulo, no Hospital 

A.C Camargo e foi convidada pelo diretor da Santa Casa para conhecer o local, então 

ela percebeu que não existia esse lado humano no Setor de Oncologia, assim como 

existia onde ela trabalhava, ela se sensibilizou e decidiu contribuir com os pacientes 

criando a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer que continua crescendo ao 

passar dos anos.  

 

Agência Vivaz – Atualmente vocês são em quantos voluntários? Qual a 

faixa etária de quem trabalha na ASI? Vocês possuem algum critério para aderir 

voluntários, precisa de alguma formação específica?   

Susie – Hoje nós somos cerca de 110 voluntários, entre homens e mulheres. A 

faixa etária vem diminuindo e tendo uma diversidade tremenda, antigamente 

poderíamos dizer com certeza que o cenário era totalmente tomado por mulheres e 

com uma idade entre 50 e 60 anos, mas atualmente temos jovens de 21 anos e 

homens que trabalham como voluntários, podemos arriscar dizer que a faixa etária 
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geral dos voluntários está em uma média de 30 e 40 anos. E quanto à adesão de 

voluntários, o primeiro e basicamente único critério é que a pessoa tenha pelo menos 

um período da semana livre, ter essa disponibilidade é essencial pois as equipes do 

hospital e os pacientes dependem do nosso atendimento e colaboração na oncologia, 

se solicitado eu preciso ter gente disponível para o serviço. O interessado também 

passa por um período de adaptação de 3 meses, para saber se a pessoa vai ter 

psicológico para trabalhar no hospital, porque é algo que não é fácil e boa vontade 

não é o suficiente para manter a pessoa estável, e por outro lado também precisamos 

identificar o perfil da pessoa, alguém muito expansivo pode acabar sendo mal 

interpretado ou evasivo demais com os pacientes que muitas vezes não estão com 

humor e situação para tal. Para ser voluntário da ASI não é necessária formação 

alguma, mas é claro que se tiver, nós vamos aproveitar ao máximo a oportunidade, 

como por exemplo, nossa voluntária da área jurídica, ela é formada em direito e por 

isso auxilia desde a parte jurídica da associação, até consultoria com os pacientes 

que precisam de um caminho ou conselho jurídico.  

 

Agência Vivaz  – Com o que vocês colaboram no hospital? É somente na 

área de oncologia? 

Susie – Nós atuamos na nefrologia, onde é feita a hemodiálise, lá nós ajudamos 

os pacientes a se pesar, ir para a cadeira de rodas, levamos lanche e buscamos 

medicamentos se necessário. Na hormonioterapia, que é a quimioterapia realizada 

em casa via pílulas, nós fazemos o acolhimento do paciente, atendemos aqui no 

nosso espaço, oferecemos lanche e apoio psicológico. Fazemos o atendimento na 

Casamata, onde fica a radioterapia, lá nós também oferecemos lanche, apoio 

psicológico para pacientes e acompanhantes, pois o emocional das pessoas que 

estão em tratamento e na luta contra o câncer é muito afetado e muitos precisam 

desse apoio para acreditar e lutar cada vez mais, até mesmo seus acompanhantes 

que passam por esse momento doloroso e muitas vezes não tem com quem dividir, o 

transporte de pacientes dessa área é totalmente realizado pelas Rosinhas, por isso 

precisamos de uma equipe grande disponível sempre. Também realizamos o 

transporte de macas e pacientes oncológicos para qualquer área do hospital, 

cuidamos da área de internação e lazer das crianças e adultos da oncologia, todos os 

dias em dois períodos, três voluntários passam em cada quarto para verificar se tem 

a necessidade de algum atendimento ou produto de higiene. Fazemos doação de 
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alimentação enteral, fraldas, produtos de higiene, leite em pó, cesta básica, 

suplemento alimentar, medicação, próteses mamarias feitas por nós e perucas que 

são feitas com as doações de cabelo que recebemos.  

 

Agência Vivaz - Quantas pessoas em média vocês atendem?  

Susie – É difícil te dar um número certeiro, mas posso dizer a média de 

atendimentos diários por meio do número de internados, temos cerca de 150 crianças 

cadastradas, entre elas estão os internados e os que fazem consultas e 355 adultos. 

Mensalmente fazemos a doação de 80 cestas básicas, 45 visitas por semana que são 

feitas por pessoas em tratamento ou que estão em consulta, esses números são 

pessoas da oncologia que precisam de alguma forma do nosso apoio e contribuição.  

 

Agência Vivaz - Esses produtos que vocês doam, como são adquiridos?  

Susie - Então, nós não pagamos mensalidade, mas é algo que vem sendo 

estudado para fazer. Nós temos um sustento forte da empresa Pitol Comércio de 

Sacos de Lixo, desde nossa criação temos essa parceria e até alguns meses atrás 

90% da nossa verba e recursos era proveniente dessa parceria, atualmente o 

tamanho da verba doada diminuiu e por isso estamos correndo atrás de novas 

parcerias. Nossa última parceria foi feita com o restaurante Babbo Américo, que fez a 

noite do nhoque e reverteu metade da verba para doar à ASI e agora também 

fechamos parceria com o Juyce Santos, que fará um bazar e teremos metade da verba 

convertida em doações. Com essas parcerias e algumas doações anônimas, nós 

vamos conseguindo manter a nossa proposta inicial de atendimento aos pacientes e 

seus acompanhantes. Nós procuramos sempre conseguir doações fora do hospital, 

pois nosso atendimento é realizado principalmente para pessoas de baixa renda, 

atendidas pelo SUS, que mais precisam da nossa ajuda do que nós da deles. Temos 

uma parceria com o Jean Piaget, que realizam eventos e festas de formatura, que de 

alguma forma arrecadam verba para nós e também eles patrocinam duas festas para 

as crianças da oncologia em buffet, com tudo pago para eles e também no natal os 

estudantes se reúnem e aparecem na ASI para fazer a recreação da festa.   

 

Agência Vivaz - Vocês possuem alguém específico para captar esses 

recursos? Enfrentam alguma burocracia para tal?  

Susie – Não temos ninguém específico para buscar parceiros, ou arquitetar 



136 
 

algum plano para conseguir recursos, nós ficamos mais na “boca a boca” e toda ideia 

que vier é bem-vinda. Praticamente qualquer um que tiver uma boa ideia e for viável, 

nós tentamos fazer acontecer e como temos uma administração independente do 

hospital, conseguimos evitar muita parte burocrática, pois nosso nome não é vinculado 

à Santa Casa, assim nós temos flexibilidade de pedir doações, parcerias e divulgação 

da ASI, ficando de responsabilidade da diretoria aprovar ou não as ideias. Hoje nosso 

maior déficit é de recursos como leite, fraldas, cesta básica, alimentação enteral, mas 

vamos conseguindo atender os pacientes que temos até o momento, tentamos 

parcerias para receber esses produtos de empresas, mas até o momento não 

conseguimos fixar nenhuma, geralmente essas doações são feitas por amigos de 

voluntários. Para arrecadar doações, nós temos nossas redes sociais, o site e o 

Facebook, ambos são administrados por voluntários, mas principalmente eu sou a 

responsável por manter atualizado, esse site foi uma parceria com a MKT Virtual, que 

não foi gratuito, mas nós conseguimos pagar somente 30% do valor oficial.  

 

Agência Vivaz – Vocês buscam novos voluntários ou a quantidade que a 

ASI tem hoje é o suficiente? 

Susie – Sempre buscamos trazer novos voluntários para a ASI, para recrutar, 

nós realizamos três vezes por ano a “Palestra de Novos” aqui mesmo na sede da ASI 

mesmo, onde explicamos detalhadamente como funciona a associação, nosso 

propósito, o que esperamos do voluntario e atividades desenvolvidas. Toda 

divulgação da palestra é feita por nossas voluntarias e no site da ASI, geralmente 

recebemos cerca de 30 pessoas por palestra, que vai afunilando conforme as etapas 

para entrar no voluntariado. Nós acreditamos que quanto mais, melhor e toda ajuda é 

bem-vinda aqui na associação. 

 

16.3. Apêndice C – Roteiro do vídeo institucional 

 

Roteiro elaborado para o Programa de Ações – Vídeo Institucional 

 

3 Personagens: 2 mulheres e 1 homem, com mais tempo de voluntariado ou 

alguma história marcante que tenha nexo com a associação. A ideia é humanizar 

ainda mais o trabalho feito por eles, por isso precisamos fazer as pessoas se 

comoverem ou se identificarem com o trabalho e com os voluntários.  
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 Abertura: mosaico com as imagens do vídeo todo, com o logo da associação 

no meio. Saindo do mosaico parte para o vídeo completo.  

 

Parte 1: Um grupo de voluntárias caminhando pelo corredor que leva até a 

sede. 

Parte 2: Take de depoimento (“o que te fez entrar para as Tulipas?”).  

  

Parte 3: Mesclar a fala do personagem com as atividades feitas por elas 

(preparando os lanches e o carrinho de distribuição na cozinha da sede, se possível 

entregando para pacientes). 

 

Parte 4: Take de depoimento (“qual a importância das Tulipas na sua vida e 

dos pacientes?”). 

 

Parte 5: Mesclar a fala do personagem com as atividades feitas por elas 

(preparando kits de higiene, se possível entregando para pacientes). 

 

Parte 6: Take de depoimento (“comente brevemente uma história de 

atendimento que mexeu com você, sem citar nomes”). 

 

Parte 7: Mesclar a fala do personagem com as atividades feitas por elas 

(costurando e preparando o enxoval, se possível realizando a entrega). 

 

Parte 8: Take de depoimento (“defina as tulipas em 3 palavras”), utilizar a 

resposta dos 3 personagens. 

 

Parte 9: A cada palavra colocar a cena de uma atividade realizada por elas 

(ajudando pacientes, atendendo no bazar, organizando perucas e próteses). 

 

Parte 10: Finalizar com uma imagem do grupo na frente da sede, dando 

sorrisos, acenos e chamando pra fazer parte ou conhecer, somente com a mão.  

 

Parte final: colocar as informações de contato, Facebook, telefone, site e 

endereço.  
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17. ANEXOS 

17.1. Anexos A – Sala de Costura 
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17.2. Anexos B – Sala de prótese 
 
 
 
 

 
 
 

 



143 
 

 
  



144 
 

17.3. Anexos C – Sala de materiais de limpeza e higiene 
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17.4. Anexos D – Enxovais 
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17.5. Anexo E – Cestas básicas 
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17.6. Anexos F - Copa 
 

 

 

 
 

 
 



149 
 

 
 

 

  



150 
 

17.7. Anexo G – Bazar interno 
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17.8. Anexos H -  Espaço cedido para a Associação dentro do 

estacionamento do Hospital Guilherme Álvaro 
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17.9. Anexo I – Imagem retirada da pesquisa “Voluntários no Brasil 2014” 
 

 

 
 

  



153 
 

17.10. Anexo J - Confraternização das Amarelinhas na catedral 
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17.11. Anexo K – Amarelinhas realizando corte de barba e cabelo de 
pacientes 

 
 

 


