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RESUMO 

 

O presente Projeto Experimental de Relações Públicas é um plano de comunicação 
elaborado para o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – 
CAMPS com o objetivo de fortalecer a sua imagem perante a sociedade santista e 
estreitar as relações da instituição com seus públicos de interesse. O CAMPS é uma 
instituição sem fins lucrativos que presta um serviço de promoção social e 
educacional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Para a consecução 
do projeto, inicialmente, foram utilizadas estratégias da área de Relações Públicas, 
apreendidas no decorrer do período acadêmico, com a realização de uma pesquisa 
com os públicos da instituição para identificar os os pontos negativos e positivos do 
Centro de Aprendizagem, para aproveitar as oportunidades e desenvolver 
estratégias para minimizar as fraquezas. Com base nesta primeira análise, foi 
estruturada uma pesquisa direcionada aos públicos de interesse, com o objetivo de 
levantar dados para um estudo mais preciso dos cenários internos e externos da 
instituição. Com fundamento no estudo dos dados obtidos, diagnosticou-se que 
apesar da população conhecer a história do CAMPS, eles não compreendem qual é 
o propósito da instituição. Por conseguinte, foi necessária a criação de um projeto de 
Relações Públicas que estreitasse os vínculos e o sentimento de pertencimento 
desses públicos com o CAMPS, além de reforçar a identidade da instituição perante 
a sociedade santista. Foram implementadas ações de memória e identidade, para 
fortalecer a trajetória do CAMPS como instituição que tem mais de cinquenta anos 
de trabalho na cidade de Santos e um segundo programa de relacionamento com os 
públicos para reforçar o relacionamento entre o CAMPS e os seus públicos de 
interesse. Os resultados das ações desenvolvidas têm como propósito consolidar a 
imagem, identidade, a história e reputação do CAMPS na sociedade como uma 
instituição sem fins lucrativos que presta um serviço de utilidade pública e fortalecer 
as redes de relacionamento com seus públicos de interesse. 

 
Palavras-chave: Reputação. Relações Públicas. Vulnerabilidade Social. Públicos. 
Identidade. 
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ABSTRACT 

The present Public Relations Experimental Project is a communication plan prepared 
for the Center for Learning and Professional and Social Mobilization - CAMPS with 
the objective of strengthening its image before the society of Santista and to 
strengthen the relations of the institution with its stakeholders. CAMPS is a non-profit 
institution that provides a social and educational promotion service for young people 
in situations of social vulnerability. To achieve the project, initially, strategies of the 
Public Relations area, seized during the academic period, were used, with a research 
with the institution's public to identify the negative and positive points of the Learning 
Center, to take advantage of opportunities and develop strategies to minimize 
weaknesses. Based on this first analysis, a research was structured directed to the 
public of interest, aiming to collect data for a more precise study of the internal and 
external scenarios of the institution. Based on the study of the data obtained, it was 
diagnosed that although the population knows the history of CAMPS, they do not 
understand what the purpose of the institution is. Therefore, it was necessary to 
create a Public Relations project that would strengthen the bonds and the sense of 
belonging of these publics with the CAMPS, as well as reinforce the identity of the 
institution vis-a-vis Santos society. Memory and identity actions were implemented to 
strengthen the CAMPS trajectory as an institution that has more than fifty years of 
work in the city of Santos and a second program of relationship with the public to 
strengthen the relationship between CAMPS and its stakeholders. The results of the 
actions developed are intended to consolidate the image, identity, history and 
reputation of CAMPS in society as a non-profit institution that provides a public 
service and strengthen networks of relationship with its stakeholders. 
 
Keywords: Reputation. Public Relations. Social Vulnerability. Public Identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento da comunicação do Centro de Aprendizagem e Mobilização 

Profissional e Social – CAMPS é uma produção científica, que tem a instituição 

como projeto de estudo e propõe soluções práticas para o que foi diagnosticado. 

Apresenta uma parte teórica, com conceitos e metodologias que servem como 

referência para o desenvolvimento deste plano, e outra prática, quando se conhece 

a realidade da instituição e são feitos os diagnósticos dos problemas e 

necessidades, propondo soluções por meio do projeto de Relações Públicas.  

Este projeto utiliza técnicas de relações públicas para auxiliar no cumprimento 

do propósito da instituição, fazendo uso de seus enfoques, conceitos e ferramentas. 

Margarida Kunsch, ressalta a importância que a área tem e define que as relações 

públicas como atividade profissional: 

a) Identificam os públicos, suas reações, percepções e pensam 
em estratégias comunicacionais de relacionamentos de acordo com 
as demandas sociais e o ambiente organizacional; b) supervisionam 
e coordenam programas de comunicação com públicos [...]; c) 
prevêem e gerenciam conflitos e crises [...]; (KUNSCH, 2003, p.95) 

São analisados neste projeto, por meio da ótica de relações públicas, os 

processos de comunicação, o relacionamento da instituição com seus públicos e a 

imagem resultante deles nesses 50 anos de atuação.  

Neste cenário, com o uso de levantamento bibliográfico, realização de uma 

pesquisa quantitativa exploratória por conveniência, observações e conversas 

informais, conseguiu-se analisar a realidade do CAMPS, seu ambiente interno e 

externo, levantando as possíveis ameaças e oportunidades.  

Com esta análise foi possível conseguir as informações que embasaram o 

diagnóstico produzido pela Lumos Comunicação. Constatou-se, por meio da 

pesquisa e do estudo da instituição, a necessidade da implementação técnicas de 

comunicação, com o objetivo de estreitar os vínculos e o sentimento de 

pertencimento, com seus públicos estratégicos e reforçar a identidade do CAMPS 

perante a comunidade a qual está inserida. 
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2. AGÊNCIA EXPERIMENTAL 

2.1. Quem Somos 

A Lumos Comunicação é uma agência voltada para o bem-estar das 

organizações, com o intuito de implementar as melhores práticas da comunicação, 

dentro de suas atribuições, incluem atividades como; assessoria de imprensa; 

comunicação empresarial, comunicação institucional, eventos, reforço de imagem, 

identidade, memória e reputação, aplicação do mix de comunicação organizacional 

(comunicação interna/comunicação administrativa, comunicação institucional e 

comunicação mercadológica). Todo esse conjunto é trabalhado de forma unificada 

com os social medias, que buscam fazer a reputação de uma empresa dentro dos 

meios digitais. 

 

2.2. Histórico 

A Lumos Comunicação surgiu a partir do projeto da disciplina de 

Empreendedorismo e foi adaptada pela necessidade de captação de um cliente real 

e realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no formato de um Projeto 

Experimental em Relações Públicas, para o curso de graduação em Relações 

Públicas oferecido pela Universidade Católica de Santos. 

Os alunos de Relações Públicas, Flavio Jatobá e Patrícia Presto, buscam com 

esta agência desenvolver projetos de comunicação que fortaleçam vínculos entre 

organização e públicos. E com isto, mostrar a importância das Relações Públicas na 

construção da imagem e reputação das organizações. 

 

2.3. Missão 

Ser uma prestadora de serviços que facilite o dia a dia das organizações, para 

o fortalecimento de vínculos entre organização e público, com o foco em sempre agir 

com excelência e respeito para com os públicos das instituições. 
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2.4. Visão 

 Tornar-se referência no ramo de agências de comunicação empresarial.  

 

2.5. Valores 

 Competência e inovação; 

 Estratégia e competitividade ética; 

 Excelência; 

 Foco nos resultados; 

 Respeito ao meio ambiente; 

 Valorização do capital humano; 

 Transparência. 

 

2.6. Identidade Corporativa 

 A identidade corporativa da Lumos Comunicação foi construída com base na 

necessidade em ter na Baixada Santista uma agência de comunicação que englobe 

todas as vertentes de atuação das Relações Públicas. 

 Dentro de suas atribuições, incluem atividades como, assessoria de imprensa, 

comunicação empresarial, comunicação institucional, social media e eventos dentres 

os listados anteriormente. As atividades a serem desenvolvidas foram pensadas 

com base nas necessidades dos clientes, a partir disto, surgiu à ideia do nome 

“Lumos”. 

 Lumos tem sua origem grega, é uma derivação da palavra lumen, que vem do 

Latim, e significa “luz”, o que dá origem ao adjetivo luminosus. Com isto, a Lumos 

tem o propósito de trazer luz para as organizações que buscam soluções em 



17 
 

comunicação. A tipologia da Lumos Comunicação foi pensada de maneira que 

tivesse leveza e transmitisse tranquilidade, harmonia e serenidade, sendo assim, 

representada pela cor azul. 

 

Imagem 1: Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 2: Logotipo Negativo 1 
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Imagem 3: Logotipo Negativo 2 
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3. COMUNICAÇÃO  

Desde os primórdios, a comunicação faz-se presente na vida dos seres 

humanos, por ser a base fundamental para o convívio e a evolução de uma 

sociedade. A comunicação participa da humanização, onde as concepções 

ancestrais primitivas atuam nas formas de comunicar e nos surgimentos de signos 

comunicativos, com isto, as sociedades no início de sua humanização, 

expressavam-se por meio de indicações gestuais, pois não existia a linguagem 

falada que é conhecida atualmente. Com o passar das gerações, a humanidade 

adaptou-se a outras maneiras de expressar a comunicação, como por meio de 

objetos, pinturas, ritos e signos, e após a evolução destes elementos, desenvolveu a 

forma narrativa de se comunicar, ou seja, oral. (SERRANO 2009, p.13 e 14). 

Nos dias atuais, o homem ainda faz o uso de signos, ritos, imagem e diversos 

outros meios para comunicar-se, além do uso da linguagem oral. Desta forma, é 

possível expressar sentimentos, ideias, pensamentos, compreender as culturas 

existentes, suas vivências e sabedorias.  

A comunicação faz-se necessária e importante para as organizações, pois é 

uma ferramenta estratégica para o seu desenvolvimento, pois há a necessidade de 

informar, explicar, orientar, divulgar e de qualificar processos e relacionamentos.  

A interação entre as organizações e o público é uma atividade complexa e 

exigente, e a comunicação tem a função de unir os núcleos organizacionais de modo 

a fazer com que as instituições mudem suas estratégias de mercado e atuação.  

 

3.1. Comunicação Organizacional 

Para abordar este contexto de comunicação, a autora percorre pelo caminho 

da comunicação organizacional e afirma que, 

 

A comunicação organizacional, como objeto de pesquisa, é a 
disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional 
dentro das organizações no âmbito da sociedade global. Ela analisa 
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o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a 

organização e seus diversos públicos. (KUNSCH, 2003, p.149) 

 

 Toda e qualquer organização executa sua comunicação com base em 

sistemas que regem de acordo com seus públicos. Para Kunsch (2003), está 

classificada como comunicação organizacional, empresarial e coorporativa, estas 

definições estão ligadas ao trabalho que as empresas desenvolvem, para Kunsch 

(2003, p.149), 

A comunicação organizacional configura as diferentes modalidades 
comunicacionais que permeiam sua atividade. Compreende, dessa 
forma, a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a 
comunicação interna e a comunicação administrativa.  

Desta forma, é possível obter um sentido mais amplo aos conceitos aplicados 

nos contextos utilizados pelas organizações brasileiras. Kunsch (2003) complementa 

que o termo organizacional tem uma amplitude maior do que seu nome realmente 

diz, pois, sua atuação pode ocorrer em qualquer tipo de organização, seja ela, 

primeiro, segundo ou terceiro setor. 

 A comunicação integrada permite para as organizações, uma atuação de 

forma participativa de diversas áreas, onde ocorrem à junção entre a comunicação 

institucional, a comunicação mercadológica, comunicação interna e a comunicação 

administrativa, forma o que Kunsch (2003) chama de mix da comunicação 

organizacional integrada. 
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Imagem 4: Comunicação Organizacional Integrada

 

Fonte: Margarida Kunsch (2003, p. 151). 

 Este modelo de comunicação, já fora avaliado positivamente pela Associação 

Brasileira de Relações Públicas – ABRP, que dizia “acreditamos na comunicação 

integrada, ou seja, na atuação conjugada de todos os profissionais da área. Não há 

conflito entre as diversas atividades: há somatória em benefício do cliente” (ABRP 

1984, p.12 apud Kunsch 2003, p.151). Desta forma, entende-se que é possível a 

pluralidade de atuação entre os profissionais de comunicação para a execução da 

comunicação organizacional.  

O mix de comunicação propaga as relações entre os estilos de comunicação, 

onde cada uma apresenta uma função e quando são interligadas, ocasionam 

resultados satisfatórios que não é possível de maneira individual. 

 Sendo assim, entende-se a importância deste modelo de comunicação ser 

aplicado nas organizações, pois sua utilização, manifesta sua pluralidade na atuação 

com seus públicos e demonstra o valor de suas atividades. 
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 Com base nisso, a comunicação organizacional integrada está disseminada 

em diversas formas de atuação, e não somente na simplicidade de comunicação 

interna e externa, Kunsch (2003, p.152), diferencia estas atuações por meio de 

adjetivos, “como social, empresarial, organizacional, corporativa, institucional, 

mercadológico”. Além destas terminologias, é possível compreender que as 

organizações exercem diferentes modalidades na atuação do conceito de 

comunicação organizacional, como demonstrado abaixo. 

 A comunicação administrativa trata dos processos dentro de uma 

organização, ou seja, viabilizar as funções administrativas, que para Kunsch (2003), 

é executar um planejamento, onde seja possível organizar, dirigir e controlar os 

recursos, de forma que estes obtenham resultados de alta produtividade, com pouco 

custo e lucros acima da media. “Isso pressupõe um contínuo processo de 

comunicação para alcançar tais objetivos” (KUNSCH, 2003, p. 153).  

Tratar de comunicação administrativa, é estar atento ao fato de que o fluxo 

que as informações percorrem, permite que a organização se desenvolva de forma 

eficaz, e assim mantendo-se ativa perante o mercado. Segundo Redfield, a 

comunicação administrativa é classificada pela composição de cinco elementos,  

Um comunicador (locutor, remetente, editor), que transmite (diz, 
expede, edita) mensagens (ordens, relatórios, sugestões) a um 
destinatário (público, respondente, audiência), a fim de influenciar o 
comportamento deste, conforme comprovará sua resposta (réplica, 
ação). (apud Kunsch, 1980, p.6). 

 Ou seja, este sistema serve para explorar as relações entre os fluxos que 

mantém o funcionamento do sistema organizacional. 

 A comunicação mercadológica está diretamente ligada ao marketing de 

negócios, é responsável por toda a produção, criação e divulgação publicitária dos 

produtos de uma organização. 

 Ainda de acordo com Kunsch, (2003, p. 162) “o marketing deve estabelecer 

parâmetros e fornecer subsídios necessários para toda a criação e organização da 

comunicação mercadológica.” Com isto, entende-se que este modelo de 

comunicação age em prol de mostrar resultados tangíveis aos stakeholders da 

organização.  
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A comunicação interna possibilita a interação entre organização e 

empregados, isto ocorre por meio de planejamento e objetivos bem estruturados, e 

com o uso de ferramentas da comunicação institucional e mercadológica. Com isso, 

Kunsch (2003, p.154) afirma que, “portanto a comunicação interna ocorre 

paralelamente com a circulação normal da comunicação que perpassa todos os 

setores de organização, permitindo seu pleno funcionamento”.  

Sendo assim, é possível identificar o grau de importância que a comunicação 

interna detém sobre a organização, pois, sua função está em unir todos os setores 

de forma integrada e com políticas estabelecidas, e gerar ações prioritárias aos seus 

colaboradores.  

De acordo com Cerantola apud Kunsch (2016, p.217) “ao menos três 

assuntos merecem destaques no contexto das mudanças da comunicação interna 

com os empregados: as novas gerações; as novas mídias; e a aceleração do tempo 

e da inovação”.  

Isto mostra que, as organizações possuem uma pluralidade de gerações 

dentro do seu quadro de funcionários, como a geração baby boomers (nascidos 

entre 1945 e 1960), a geração X (1960 a 1980), a geração Y (nascidos entre 1980 e 

1990) e a geração Z (nascidos a partir da primeira metade da década de 1990), com 

isto, diversos conflitos podem ocorrer, pois cada geração possui uma perspectiva de 

mercado diferente (CERANTOLA, APUD KUNSCH, 2016).  

Esta pluralidade das gerações carrega consigo uma visão de mercado 

diferenciada para cada geração, uma pesquisa realizada com 18 mil profissionais e 

estudantes de 19 países apontou diferenças significativas entre as gerações. Pois 

pessoas das mesmas gerações e países distintos agem e possuem perspectivas de 

futuro diferente em cada região, como por exemplo, na Noruega que menos de 50% 

da geração Y deseja se tornar líder, enquanto nos Estudos Unidos esse número está 

perto de 80%. (O GLOBO, 2017). 

Como explanado anteriormente sobre as gerações, o CAMPS está inserido de 

forma predominante na geração Z, uma vez que os jovens assistidos pela instituição 

estão classificados assim. Por este motivo o CAMPS está em constante mudança e 

busca se adaptar aos novos modos de comportamento dessa geração.  
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 Quando o assunto são as novas mídias, são exemplos de redes de conexão, 

Facebook, Twitter, Instagram, entre outras, que criam novas formas de relacionar e 

interagir, e principalmente uma visão de tempo mais veloz e ampla, pois as novas 

gerações estão sempre em busca do imediatismo. A amplitude de velocidade e 

tempo está diretamente ligada com o fator de competitividade e a aceleração das 

organizações, pois o mercado tornou-se mais exigente e crítico, com isso, a 

inovação passou a ser primordial e fundamental no ambiente coorporativo, pois para 

atender a demanda do mercado, é preciso estar sempre em processo evolutivo. 

Ao analisar estes novos contextos de gerações, mídias e tempo, entende-se 

que a comunicação interna transita na dimensão que as informações percorrem 

dentro da organização (e também com influência do externo), tornando-se 

multidirecionais, instantâneos e ininterruptos (CERANTOLA, APUD KUNSCH, 2016 

p.2017).  

A comunicação interna deve considerar alguns aspectos para alcançar seus 

objetivos, que estão relacionados com políticas, estratégias, qualidade, conteúdo e 

linguagem, pessoal responsável e uso das novas mídias, ou seja, devem-se ter 

políticas e estratégias definidas e claras, ou como Kunsch (2003, p. 160) informa, 

“abandonando-se a ‘política do avestruz’. Isso significa manter um diálogo aberto 

entre a direção e os empregados e possibilitar a existência de canais livres e 

eficientes de comunicação”. 

 A comunicação interna, para que possa ter qualidade na divulgação da 

informação, deve ter como base a verdade, rapidez e competência, respeito às 

diferenças e gestão participativa, como Kunsch (2003) coloca. Desta maneira, a 

comunicação interna deve ter efeito a qual beneficie aos empregados e organização, 

sendo assim, importantes para ambas as partes. De fato, comunicação é 

compartilhar ideias e estabelecer diálogo.  

A construção e formatação da imagem e identidade estão ligadas à 

comunicação institucional, que realiza estas atividades por meio da gestão 

estratégica das Relações Públicas. Para Kunsch (2003, p. 164),  

A comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos 
aspectos corporativos institucionais que explicam o lado público das 
organizações, constrói uma personalidade creditiva organizacional e 
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tem como proposta básica a influência político-social na sociedade 
onde está inserta. 

 Desta forma a comunicação institucional deve atuar de forma a propagar 

informações que são de interesse público, que estão ligadas à filosofia, políticas, 

práticas, valores e os objetivos da organização. Torquato do Rego conclui dizendo 

que, “a comunicação institucional objetiva conquistar simpatia, credibilidade e 

confiança, realizando, como meta finalista, a influência político-social” (apud Kunsch, 

2003 p. 164), para isto são utilizados de técnicas de Relações Públicas, que abrange 

tanto o âmbito empresarial, como governamental e também de imprensa e 

publicidade.  

 Kunsch (2003) descreve que a comunicação institucional, atua por meio das 

Relações Públicas, com o objetivo de realçar aspectos que estão ligados à missão, 

visão e valores da organização, o que auxilia no desenvolvimento e torna estes 

aspectos compreensíveis para seu público.  

 Desse modo, quem faz a comunicação institucional deve buscar conhecer e 

compreender a organização e o que cada atributo (missão, visão e valores) deseja 

transmitir, garantir que seu público compreenda da mesma forma que a organização 

entende, e não haver ruídos nesta comunicação. Por isto, deve-se ter políticas de 

comunicação estruturadas e definidas, assim as Relações Públicas poderão atuar de 

forma significativa e estratégica. 

 Com isso o CAMPS torna objeto de estudo de vital importância, pois a sua 

existência já perdura por cinquenta anos, a entidade foi fundada em 30 de novembro 

de 1967, com trabalhos voltados e desenvolvidos para os jovens da cidade de 

Santos. A instituição sempre trabalhou de forma a preservar sua imagem, transmitir 

para a sociedade toda sua credibilidade e a importância de seu trabalho na cidade e 

na sociedade. 

Dentro de sua existência, o CAMPS por influência da comunicação 

institucional, conquistou a população, empresas, fornecedores entre outros, pois 

atua de forma transparente e exercendo princípios que prega em seus valores, sua 

missão e sua visão. Contudo a instituição está passando por problemas que 

envolvem a comunicação entre os setores e o desenvolvimento do trabalho em 

equipe. Essas falhas afetam os públicos de interesse da organização, de forma a 
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comprometer a imagem da instituição que foi construída durante seus cinquenta 

anos de existência. Com isto, mostra a importância da instituição em colocar em 

prática o uso de técnicas de comunicação que envolve o mix de comunicação. 

 

4. TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

Ao abordar as fronteiras e definições sobre Teoria da Comunicação, Martino 

(2014), mostra uma linha de pensamento a qual ninguém sabe o certo a origem do 

surgimento sobre este tema, pois diversas pesquisas sugerem que Teoria da 

Comunicação está ligada a métodos e práticas que surgem de outras áreas de 

estudos e também baseadas na pluralidade dos campos da comunicação. De 

acordo com Martino (2014, p. 15), ”em linhas gerais, uma teoria é um conjunto de 

conceitos criados a partir da observação e estudo sistemático de um tema e que, 

aplicado, pode explicar alguns aspectos da realidade”. Sendo assim, para tratar de 

Teoria da Comunicação, é preciso compreender que as relações sociais se dão a 

partir de ideias a quais é possível a interpretação do mundo real. 

 Esta linha de pensamento pode ser confirmada no artigo escrito por Marshall1 

(2014), que diz, 

Weber demonstrou em seus trabalhos que o próprio fazer científico 
não está assentado na objetividade pura, como pregam os 
positivistas tardios. Toda decisão científica é precedida por uma 
escolha, um juízo de valor, o que demonstra que todo percurso 
científico é delineado pela vontade humana e não pela ilusão de que 
existiria um roteiro frio e matemático nas ciências exatas.  Para o 
pensador, a própria escolha do objeto a ser pesquisada, a opção 
pela busca desta ou daquela verdade, o caminho estabelecido entre 
sujeito e objeto, é dominado pelos valores humanos. Neste sentido, 
não há ciência sem valores, nem relação de verdade entre sujeito e 
objeto sem a dominância do sentido presente na mente do sujeito. 

 A Teoria da Comunicação é uma área de estudos ampla, onde reúnem as 

diretrizes da comunicação, como o jornalismo, publicidade, relações públicas, rádio 

                                                           
1
 Artigo escrito para o jornal Observatório da Imprensa da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. 

Leandro Marshall é jornalista, professor, escritor e doutor em Ciências da Comunicação pela PUC/RS.  
Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-
academico/_ed788_a_origem_das_teorias_da_comunicacao/ Acesso em: 19 de maio de 2018 às 21h45. 
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e TV, cinema, entre outras. Tais caminhos buscam trabalhar de forma unificada, 

para encontrar as tendências a serem seguidos. 

 No início do século XX, os meios de comunicação ocuparam a vida cotidiana, 

pois o surgimento dos veículos de massa, como o jornal, cinema e o rádio, permitiam 

que a mensagem fosse captada por diversas pessoas simultaneamente. Estes 

veículos de comunicação, apesar de terem sidos criados na Europa, tiveram sua 

evolução e desenvolvimento nos Estados Unidos, pois o público americano 

mostrava-se cada vez mais consumidor de informação e das evoluções que surgiam 

na época. 

 Com o passar dos anos e a evolução na comunicação, surgem os modelos de 

comunicação, que são representações entre os elementos do processo, ou seja, de 

emissor ao receptor e o caminho que a mensagem percorre. De acordo com Martino 

(2014, p. 26), “os modelos de comunicação são criados a partir de dados específicos 

e atuam como um retrato analítico de uma situação. O modelo permite ao 

pesquisador ter uma imagem nítida dos dados e variáveis observadas”. Com isto, as 

teorias surgem para auxiliar a segmentação da comunicação a ser desenvolvida 

dentro da organização, pois é preciso entender a necessidade de seus públicos, 

suas perspectivas, para assim, definir qual a modelo teórico será aplicado na 

comunicação. 

 Dance (1967, p.63) afirma que: 

Esta ampla significação dos meios de comunicação de massa – a 
capacidade de criar públicos, definir questões, propiciar termos de 
referência comuns e de localizar assim a atenção e o poder – 
suscitou um grande número de contribuições teóricas.  

 Tendo isto como base, para cada ação realizada, é necessário saber qual 

modelo seguir, de que maneira atuar, e compreender que apesar de seguir um 

parâmetro de análise, a mensuração dos modelos pode ser limitada e não obter a 

precisão esperada.  

 Harold D. Lasswell foi um dos primeiros estudiosos de mídia a se interessar 

em estudar sobre os potenciais da comunicação e a mudança na atitude de opinião 

pública. Para a criação do seu modelo de comunicação, Lasswell buscou tratar de 

mídias e políticas, e foi no ano de 1948 em seu texto intitulado “A estrutura e a 
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função da comunicação da sociedade” que deu origem ao que chamamos hoje de 

Teoria de Lasswell, sendo ainda um dos clássicos da comunicação. 

 Lasswell baseou-se na comunicação política para elaborar um modelo geral 

teórico, que fora publicado em seu artigo em 1948. Tal modelo busca mostrar de 

forma linear, a articulação entre diversos elementos, Lasswell desenvolve seu 

modelo com base no modelo de comunicação de Aristóteles (Emissor – Mensagem 

– Receptor).  

 Com isto, Lasswell determina que, “uma maneira de estudar o processo de 

comunicação é perguntar ‘Quem’; ‘Diz o quê’; ’Em qual canal’; ‘Para quem’; ‘Com 

que efeito’”. (apud Martino, 2014, p.27). 

Abaixo é possível visualizar o modelo desenvolvido por Lasswell. 

Quem > Diz o quê > 
Em que 

canal 
> Para quem > 

Com que 

efeito 

 

Martino (2014) descreve que Lasswell relaciona estes itens com a 

comunicação da seguinte maneira: “quem” corresponde a um estudo de produção, 

“diz o quê”; refere-se à análise de conteúdo; “em que canal”, trata o estudo na mídia; 

“para quem”, pesquisa e audiência; “com que efeitos”, o que ocorre com a audiência 

diante da mensagem.  

 Após o modelo de Lasswell, surgiram outras teorias que sustentam até hoje 

as bases comunicacionais e a elaboração dos projetos de comunicação, a seguir 

será abordado à teoria que é à base de estudo para o CAMPS. 

 

5. ESCOLA DE MONTREAL 

 Para desenvolver um projeto experimental de Relações Públicas, com base 

nas necessidades do cliente escolhido – CAMPS, a Teoria da Escola de Montreal é 

a que se enquadra dentro da segmentação de mercado e atuação da instituição. A 

seguir será possível compreender melhor sobre a escola. 
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 Casali (apud Kunsch 2009, p. 108) trata a Escola de Montreal como uma 

abordagem pouco utilizada no Brasil, mas que é utilizada de forma ampla em outros 

países. A Escola de Montreal surgiu a partir de pesquisadores do departamento de 

comunicação da Universidade de Montreal, esta teoria por sua vez, é capaz de 

transmitir uma perspectiva ímpar sobre comunicação organizacional, “porque propõe 

uma teoria comunicacional das organizações” (Casali, 2007, p.2). Isto é, a 

construção da teoria é baseada na comunicação. 

 Apesar do surgimento deste modelo ter ocorrido com base em pesquisas de 

comunicação, Giroux (1994) e Laramée (1993) afirmam que: 

O surgimento da “Escola de Montreal” não está dissociado da 
evolução das pesquisas em comunicação organizacional. A 
comunicação organizacional é um campo de investigação híbrido, 
que se situa na interseção das ciências administrativas e da 
comunicação (apud Casali, 2007, p. 2). 

 Para ampliar as explicações sobre sua origem, entende-se que a 

comunicação e a administração estão interligadas, de maneira que formam uma 

pluralidade de áreas que fortalecem o surgimento deste modelo de teoria. 

 A comunicação organizacional tem sua base de estudos na administração, e 

que transitou por diversas mudanças em sua base de pesquisas com o passar das 

décadas. Para compreender melhor esta evolução, CASALI (2007), organiza sua 

evolução por décadas, e informa que entre os anos 1960 e 1970, era um período 

conhecido pela supremacia tirana, onde os critérios eram limitados, nos anos 1980, 

a discussão sobre comunicação organizacional entra em paradigmas amplos de 

estudos e referenciais de estudos, deste período até os anos 1990, o sistema teve 

suas pesquisas baseadas em cada paradigma, ou seja, desenvolvidos de forma 

separada, e que cada qual busca seu próprio complexo de estudo. 

 A Escola de Montreal é uma ilustração da evolução no desenvolvimento da 

comunicação organizacional, pois coincide com as intensas mudanças no mundo 

acadêmico das organizações. A partir destes pressupostos, a Escola trata a 

comunicação como “algo mais simples que a transmissão de mensagens [...] O 

pensamento da Escola de Montreal incorpora a análise interpretativa dos fenômenos 

sociais como processos simbólicos”. (Casali, 2007, p.4). Com isto, entende-se que 
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as organizações se envolvem de forma ativa seus membros na criação de uma 

organização com a comunicação envolvente em todas as práticas organizacionais. 

5.1. Teoria da Coorientação  

 A Teoria da Coorientação é uma unidade de comunicação e organização, sua 

relação está na análise da comunicação organizacional, onde a coorientação é 

representada pela relação entre A/B/X.  

 Tendo isto, os agentes A e B, ou seja, duas áreas de atuação da organização 

devem estabelecer a sua comunicação e interação de forma clara e compreender o 

objetivo comum, em linhas gerais para envolver outros agentes (A e B) é preciso que 

todos entendam o objetivo geral (X).  

Quando esta teoria é relacionada ao CAMPS, é possível explanar o seguinte 

exemplo: O agente A é a Secretaria da instituição e o B são as famílias dos jovens 

em vulnerabilidade social, o objetivo que é o X são os jovens, sendo assim, as 

famílias desejam que seus filhos tenham oportunidades de ingressar no mercado de 

trabalho e a Secretaria como porta inicial para os jovens fará com que o jovem 

perpasse por todos os processos até que consiga fazer parte do projeto. Após esta 

etapa, os agentes A e B vão mudando conforme a situação, assim os setores do 

CAMPS se tornam em constante rotação em busca do mesmo objetivo. 

Conforme descrito por Casali, 

A teoria da coorientação reconhece a intersubjetividade das relações 
entre sujeitos comunicadores (A e B) e também ressalta que a 
comunicação possui um objeto material/social (X), uma vez que 
esses três agentes desempenham papéis equivalentes nos 
processos de comunicação. (apud Kunsch, 2009, p. 117) 

 Com isto, para determinados objetivos, é necessário que existam inúmeros 

agentes em prol de buscar da melhor maneira o objetivo pressuposto. Na figura 

abaixo é possível verificar o conceito da teoria. 
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Imagem 5: Sistema de coorientação 

 

Fonte: Casali (apud Kunsch, p. 115 e 117). 

 Para que este modelo possa ser aplicado, faz-se necessário entender todos 

os processos da organização, TAYLOR chama isto de Sistema Organizacional 

(CASALI, 2007, p. 6), onde é possível desenvolver as noções da coorientação nas 

interações humanas e linguísticas. Após o conhecimento dos processos é preciso 

tentar estabelecer a relação que a teoria explica, para assim, averiguar se os setores 

estão se comunicando e interagindo de forma que haja sentido e compreensão do 

objetivo comum. 

 A interação entre os agentes A/B/X é demonstrada pela coorientação de duas 

formas, que é por meio de textos e conversações. Deste modo, as conversações 

são representadas pela organização do processo, que constitui o lugar primário da 

ação organizacional. As atividades que desenvolvem a conversação ocorrem em 

níveis múltiplos de atuação, que gera contextos de interpretação que produzem 

ações futuras (CASALI, 2007). 

 Taylor informa que “a dinâmica texto/conversações representa um processo 

contínuo e circular em que conversações se transformam em textos e textos são 

traduzidos em conversações” (apud Casali, 2007 p.9). Neste contexto a 

comunicação organizacional é objeto de análise de textos e conversações.  

 Com isto, a produção de linguagem coerente e compreensível é decorrente 

da aplicação da dinâmica texto/conversação, compreendendo assim as múltiplas 

conversações locais, onde se relacionam com os agentes A/B/X. 
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 Para o desenvolvimento do projeto, a Teoria da Escola de Montreal por meio 

da coorientação e da dinâmica texto/conversações será realizada a análise dos 

procedimentos de comunicação do CAMPS, de forma que a agência buscará o 

entendimento de cada processo de comunicação que ocorre dentro da instituição, ou 

seja, as ações organizacionais e, com isto, estabelecer relação entre as 

metodologias, e verificar se os setores e os públicos conversam entre si e possuem 

entendimento do objeto comum (X). Este modelo de teoria será de vital importância 

para interpretar todos estes métodos que o CAMPS desenvolve junto a seu público 

alvo. 

 

6. RELAÇÕES PÚBLICAS 

Acredita-se que a atividade de Relações Públicas tenha surgido no século XX, 

com os norte-americanos, devido à hostilidade que as grandes organizações 

sofreram de líderes do governo e da opinião pública. 

Os donos dessas empresas eram considerados monopolizadores das 

atividades industriais, por intermédio de cartéis, sem deixar que existisse 

concorrência e impunham os preços aos seus consumidores e de certa forma ao 

poder público. Era necessário transformar a imagem de uma moral modificada, 

guiada pela eliminação da concorrência, que oprimia os mais fracos e gerava uma 

revolta na opinião pública. 

Foi neste momento que surge o jornalista Ivy Lee “o primeiro a utilizar 

princípios e técnicas de relações públicas” (KUNSCH, 2009, p. 9). Lee inicia sua 

renomada carreira como consultor pessoal para John Rockfeller Jr., que era  

Um dos personagens mais odiados e odiosos da História dos 
negócios. Tinham vindo a lume todas as ações tenebrosas desse 
homem para construir seu império do petróleo, uma sucessão 
sórdida de roubos, violência, corrupção e até assassínios 
(PENTEADO,1978, p.6 apud PERUZZO, 1986, p.21) 

Para recuperar a imagem de Rockfeller, Ivy Lee passou a dar satisfações ao 

público por meio do noticiário para a imprensa e com isso conseguiu melhorar sua 

imagem de homem de negócios, e se comprometeu a doar parte de seus bens à 
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disposição da humanidade, e assim, inaugurou a Fundação Rockfeller que, até os 

dias de hoje, beneficia diversas pessoas. 

E assim surge as Relações Públicas, como uma nova forma de assessoria 

nas organizações. Para Zogbi (1987, p.15): 

Essa assessoria orientava os empresários no sentido de corrigirem 
suas atitudes perante o público, e emitia informações favoráveis a 
respeito das empresas, através da imprensa informativa, fornecendo 
notícias empresariais para serem divulgadas jornalisticamente e não 
como anúncios pagos. Essas informações autênticas, de interesse 
público, à medida que eram veiculadas, permitiam maior integração 
entre as partes e dirimiam dúvidas e denúncias. 

Deste modo, Ivy Lee inicia uma nova profissão, criada com o objetivo de 

informar de forma clara e que busca elevar a imagem das instituições. Desde seu 

surgimento até os dias de hoje, as Relações Públicas passaram por diversas 

mudanças e desenvolvimentos. Toda a empresa que quer se destacar na área que 

atua, possui uma consultoria de Relações Públicas ou seu próprio departamento que 

cuida de toda a parte de comunicação. 

Com a necessidade de manter o público informado, as Relações Públicas 

passaram a ser praticadas em diferentes países, pela valorização da profissão e 

respeito à opinião pública. 

As Relações Públicas chegam ao Brasil, no ano de 1914, com a antiga The 

São Paulo Tramway Light and Power Company Limited, hoje denominada Light 

Energia, e que cria o primeiro Departamento de Relações Públicas. 

De acordo com Andrade (1993, p.72), 

Nessa ordem de serviço já estavam traçados os primeiros objetivos 
do novo departamento, bem como designado para seu primeiro chefe 
o engenheiro Eduardo Pinheiro Lobo, que, entrando para a empresa, 
em novembro de 1908, ocupava o cargo de chefe do Departamento 
de Luz e Força - Instalações. 

A indústria de base é impulsionada nos anos 1940, com Getúlio Vargas, mais 

precisamente com a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta 

Redonda no Estado do Rio de Janeiro. Getúlio conseguiu entender o conflito que 

existia entre o elemento patronal e o operariado e atendeu a algumas reivindicações 
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dos trabalhadores, de modo a beneficiar a constituição e a solidificação do 

capitalismo industrial.  

Além disso, criou também o DIP – Departamento de Imprensa e Propaganda, 

usado para a disseminação do getulismo, símbolo de uma nova era, de 

compreensão entre as classes e de democracia econômica e social. Segundo 

Peruzzo (1986, p.27), “é no contexto do avanço da industrialização que as Relações 

Públicas florescem no Brasil. Num contexto em que é almejada a harmonia social”. 

No Brasil, a profissão teve sua origem baseada, no aparecimento das grandes 

indústrias e seus recorrentes problemas de administração dos funcionários. Peruzzo 

relata que:  

[...] pelos dados da literatura sobre Relações Públicas, no Brasil é 
nos anos 1950 que as Relações Públicas adquirem maior forma. A 
Companhia Siderúrgica Nacional cria departamento de Relações 
Públicas em 1951, [...] Em 1953 é realizado o primeiro curso de 
Relações Públicas no Brasil sob o patrocínio da “ONU e a Escola 
Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas”. A 
ABRP – Associação Brasileira de Relações Públicas – foi fundada 
em julho de 1954. (1986, p. 24) 

As Relações Públicas têm como objetivo principal a harmonia social e 

promover a satisfação de interesses bilaterais. A Associação Brasileira de Relações 

Públicas (ABRP) tem como definição de Relações Públicas a “atividade e o esforço 

deliberado, planejado e contínuo para estabelecer e manter a compreensão mútua 

entre uma instituição pública ou privada e os grupos de pessoas a que esteja 

diretamente ligada”. (ABRP,1955) 

Ou seja, é preciso que as atividades de Relações Públicas sejam 

cuidadosamente planejadas e não devem ser realizadas ocasionalmente, mas de 

uma forma contínua, com o objetivo de estabelecer e manter o entendimento mútuo 

entre instituição e os grupos de pessoas a ela ligados. 

Estes são pontos-chave da teoria das Relações Públicas, porque são 
uma atividade que tem por base atuar sobre a mente das pessoas na 
busca de harmonizar interesses entre instituições e seus públicos. 
Assim, as Relações Públicas se realizam em empresas privadas e 
públicas, nos demais organismos da sociedade civil (escola, igreja, 
meio de comunicação de massa, associações, etc.) e no Estado. 
(PERUZZO, 1986, p.34) 
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Afirma-se que as Relações Públicas têm por finalidade fazer com que o 

interesse privado assuma uma aparência de interesse público. O conceito que se 

monta é que elas visam o bem comum, sem manipular opiniões, com respeito ao 

interesse público fazendo com que a comunicação empresarial trabalhe no processo 

de humanização da empresa. Dessa forma, pressupõe-se que a sociedade pode 

não estar harmônica, mas pode ser harmonizável. 

 

7. PÚBLICOS 

O conceito de público difere de apenas um conjunto de pessoas direcionadas 

a um acontecimento, ou a um grupo de indivíduos que assiste a uma palestra. As 

características do que se tem como público é a presença de opiniões distintas, a 

chance do debate e o surgimento de um parecer coletivo. Para Teobaldo (1993, 

p.13): 

Em outras palavras, público são pessoas ou grupo organizados de 
pessoas, à base de considerações racionais, sem dependência de 
contatos físicos, encarando uma controvérsia, com ideias divididas 
quanto à solução ou medidas a serem tomadas frente a ela; com 
oportunidade para discuti-la, acompanhando e participando do 
debate por intermédio dos veículos de comunicação ou da interação 
pessoal. 

Ao levar em consideração que Relações Públicas são uma atividade que 

possui como um de seus objetivos estabelecer relacionamentos estratégicos com os 

seus públicos, por meio da mediação de relacionamentos e conflitos e que se utiliza 

para tanto, de estratégias e programas de comunicação de acordo com as diversas 

situações na qual a organização tem que lidar. 

Esses públicos que as organizações buscam uma relação harmoniosa foram 

inicialmente classificados por Andrade como interno, misto e externo. Sendo público 

interno (empregados e familiares), público misto (revendedores, acionistas, 

distribuidores e fornecedores) e público externo (imprensa, clientes, poderes 

públicos e concorrentes).  

Para nós, os públicos classificam- se em interno, misto e externo, 
que se originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, 
da clientela e dos espectadores, após o estabelecimento do “diálogo 
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planificado e permanente”, entre a instituição e os grupos que 
estejam ligados a ela, direta ou indiretamente. (Andrade apud 
França, 2004 p.65) 

Sobretudo, o maior desafio para a área de acordo com Kunsch (2003, p.90), 

“é conseguir gerenciar a comunicação entre as duas partes, mormente na 

complexidade da sociedade contemporânea”.  

França afirma que no mundo globalizado em que vivemos, somos partes de 

públicos e grupos que se formam e se desfazem com muita rapidez de 

comunicação, e que são os profissionais de relações públicas os incumbidos de 

gerenciar esses relacionamentos com os públicos estratégicos dessas novas formas 

de organização globalizada. Ele também explica que mesmo que os públicos sejam 

identificados, eles não representam o total, pelo contrário, “é uma mescla complexa 

de grupos com diversos enfoques culturais, étnicos, religiosos e econômicos, e cujos 

interesses às vezes coincidem e outras vezes entram em conflito” (ANDRADE e 

WILCOX apud FRANÇA, 2004, p. 22). 

Ele descreve que os públicos também possuem interesses nas organizações, 

nos seus objetivos e expectativas e assim conseguem estabelecer relações 

recíprocas. E segue a relatar que a melhor forma de se identificar os tipos de 

públicos, é realizar uma análise em que cada organização determine seus públicos, 

qual será o objetivo e o envolvimento da relação, tanto vindo da organização quanto 

dos próprios públicos.  

França classifica os públicos, como essenciais, não essenciais e de redes de 

interferência. Sendo que: 

São essenciais aqueles públicos juridicamente ligados à organização 
e dos quais depende para a sua constituição, manutenção de sua 
estrutura, sobrevivência e para a execução de suas atividades-fim. 
São considerados não essenciais, pois, não participam das 
atividades-fim, mas tão-somente das atividades-meio; não estão 
ligados aos fatores produtivos, mas a prestação de serviços ou à 
intermediação política ou social. Atuam externamente na promoção 
institucional, corporativa e mercadológica da organização ou 
intermediando os relacionamentos com o mercado. Redes de 
interferência: Representam públicos especiais do cenário externo das 
organizações, que pelo seu poder de liderança operacional ou 
representativa junto ao mercado e à opinião pública podem apoiá-las, 
como seria esperado. (FRANÇA,2004, p. 105-111)  
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Os públicos essenciais dividem- se em: 

Constitutivos: aqueles que possibilitam a existência da organização, 
oferecendo-lhe todos os elementos e recursos para a sua 
constituição, de acordo com suas atividades-fim. Representam os 
empreendedores que criam a empresa, autorizam o seu 
funcionamento e correm o risco do negócio. Não-constitutivos ou de 
sustentação: são também imprescindíveis, mas por sua natureza não 
interferem diretamente na constituição da organização e, sim, na sua 
viabilização ou manutenção no mercado, enquanto colaboram para a 
execução das atividades-fim, mantendo a produtividade e a 
lucratividade do empreendimento. (FRANÇA, 2004, p. 106) 

Um conceito utilizado no Brasil por autores atuais, são os stakeholders. Essa 

classificação é usada para definir as pessoas que são afetadas pelas decisões da 

organização ou porque suas decisões afetam a organização. Ou seja, participam 

das decisões da empresa. 

Portanto trata-se de um 

Termo midiático inglês que define todas as pessoas que possuem 
interesse em relação às empresas, ou organizações: shareholders 
(acionistas), o governo, os consumidores, funcionários, as 
comunidades representativas e a mídia. (CARROL, 1998, p.38 apud 
NORA, 2015, p. 101) 

O pouco conhecimento sobre o termo faz com que os stakeholders sejam 

associados a qualquer outro tipo de público, sendo que eles fazem parte dos 

indivíduos que possuem algum tipo de poder ou legitimidade.  

A classificação de públicos está cada vez mais segmentada e voltada para o 

setor de atuação de cada organização. No âmbito do Terceiro Setor, a comunicação 

atua de acordo com os seus interesses, sejam eles de classe, político-

transformadores ou assistencialistas.  

Dessa forma, a comunicação no terceiro setor pode ser reunida em três 

categorias: a) comunicação dos poderes públicos com o terceiro setor; b) 

comunicação de empresas com o terceiro setor; c) comunicação das ONGs, 

movimentos sociais, associações comunitárias e similares. 
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Entende-se que: 

Comunicação dos poderes públicos com o terceiro setor: [...] a 
comunicação de órgãos públicos dos âmbitos governamentais, 
parlamentar e jurídico na relação com o terceiro setor. A 
comunicação pública desses poderes tem passado por 
transformações qualitativas sem precedentes na história do Brasil. 
Comunicação de empresas com o terceiro setor: Nesta modalidade 
são incluídos tanto os institutos, fundações e organizações similares 
de base empresarial como os programas sociais desenvolvidos (ou 
apoiados) diretamente por empresas a partir da perspectiva da 
“responsabilidade social” ou “empresa cidadã”. Comunicação das 
ONGs, movimentos sociais, associações comunitárias e similares: 
Neste âmbito está em questão a comunicação do terceiro setor, ou 
seja, os processos comunicacionais das organizações entre si, com a 
sociedade e com os públicos beneficiários de suas ações. 
(PERUZZO, 2007, p. 5 e 6) 

O conceito mais utilizado de públicos em Relações Públicas consegue 

caracterizar e direcionar os relacionamentos das duas primeiras categorias: a dos 

poderes públicos e a das empresas com o Terceiro Setor.  

Os princípios das Relações Públicas têm como fator básico para o 

relacionamento institucional a identificação dos públicos para percepção das 

diferenças que resulta na adequação das ações.   

Dessa forma, os públicos do Terceiro Setor precisam de uma designação 

diferenciada e maior elaboração teórica. Para o Terceiro Setor Peruzzo propôs essa 

classificação: 

a) 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 por “ódio de classe”). (PERUZZO,2007,p. 13) 

 

Os diferentes atores que compõem o Terceiro Setor mostram que é 

necessário fazer uma análise dos públicos de acordo com cada situação e as 
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características de cada organização sem fins lucrativos, principalmente em relação 

aos canais de comunicação existentes.  

Para classificar os públicos do Centro de Aprendizagem e Mobilização Social 

e Profissional (CAMPS), será adotada a definição de Peruzzo, pois possui uma 

classificação específica para o Terceiro setor.  

 

Tabela 1: Análise de públicos 

Beneficiários Jovem Aprendiz 

Colaboradores Funcionários, famílias e voluntários. 

Vizinhança Vila Matias 

Órgãos Públicos 

Prefeitura de Santos, CMDCA (Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente), 

Conselho Tutelar, FEBRAEDA (Federação 

Brasileira de Patrulheirismo) e SEAS 

(Secretaria de Assistência Social de Santos). 

Parceiros reais e potenciais 200 empresas parceiras 

Mídia 

Jornal A Tribuna, Jornal Expresso Popular, Jornal 

Diário do Litoral, Blog Juicy Santos, Rádio Jovem 

Pan, Rádio Guarujá, Rádio Santa Cecília, Rádio 

Tri, Tv Tribuna, Programa Pedro Alcântara, 

Programa Tudo de Bom 

Aliados Projeto Tia Egle 

Opositores Não possuem 

 

8. TERCEIRO SETOR 

O Terceiro Setor é o segmento que mais se aproxima dos interesses da 

sociedade, pois atua na incorporação das necessidades e interesses da 

população. É o setor que mantém um diálogo constante com a esfera pública e 

privada devido a ações voluntárias dos próprios cidadãos.  
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Segundo Lima (2004, p.98) 

O terceiro setor é uma parcela da sociedade formada por um 
conjunto de organizações da sociedade civil, não-governamentais, de 
direito privado e sem fins lucrativos que atende propósitos públicos à 
margem do aparelho formal do Estado. [...] São centenas de 
entidades, fundações, institutos que aplicam recursos humanos e 
materiais para a prática de atividades relativas às necessidades 
sociais, culturais, políticas, educacionais de um grupo, em busca da 
construção de uma sociedade mais justa e harmônica. 

 

  As entidades do Terceiro Setor não fazem parte do Estado, no entanto se 

revestem de caráter público, pois se dedicam a causas e problemas sociais. Apesar 

de serem sociedades civis privadas, não têm como objetivo o lucro, mas o 

atendimento das necessidades da sociedade. 

Refere-se a um conjunto de instituições que partilham de cinco características 

fundamentais: 

1) são, em grande parte, organizadas e institucionalizadas; 2) são 
privadas, ou seja, institucionalmente separadas do governo; 3) não 
são distribuidoras de lucro; 4) são auto-gerenciadas; 5) são, em 
grande parte, voluntárias. Além disso, a grande maioria compartilha o 
seu caráter não religioso e não político-partidário. (SALAMON, 1997, 
p. 93 apud SCARPELLI,2004, p. 18) 

 

  As instituições do Terceiro Setor buscam melhorar a condição de vida de uma 

comunidade ou grupo social ao trabalhar com questões relacionadas às diferentes 

áreas, como educação, moradia, meio-ambiente e saúde. Interessa para o Estado a 

presença desse tipo de organização, por não interferir diretamente em seu 

funcionamento, e ainda sua criação é incentivada por meio dos benefícios fiscais.  

O denominado "Primeiro Setor" é representado pelo Estado e pelas 
instituições governamentais que caracterizam o espaço e      o 
serviço público, constituindo-se em pessoa jurídica de direito público. 
O chamado "Segundo Setor" é representado pelo Mercado que 
pertence ao espaço jurídico de direito privado, caracterizando-se pelo 
comércio, ou atividades mercantis que visam o lucro. Já o chamado 
"Terceiro Setor" nasce no espaço da Sociedade Civil Organizada, 
com instituições sem fins lucrativos que, a partir do âmbito privado, 
perseguem propósitos de interesse público. O termo "Sociedade 
Civil" refere-se às relações dos cidadãos entre si, reguladas por 
normas do direito Civil dentro da sociedade. (MENEGASSO, 2001, 
apud SCARPELLI, 2004, p. 19) 
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Quando uma organização deseja se registrar como uma entidade sem fins 

lucrativos, ela precisa se enquadrar em determinadas características e cumprir uma 

série de exigências burocráticas. No Brasil, houve uma crescente nos termos para 

se enquadrar e adequar tornaram-se mais complexas as questões burocráticas para 

atendimento das demandas, mas por outro lado, diversificaram os tipos que podem 

ser incluídos nessa categoria.  

Segundo o artigo 150 da Constituição Federal, é vedado à União, 
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o poder de tributar 
as entidades sem fins lucrativos. Essa isenção fiscal deve ser 
concedida sob o cumprimento de certas condições: não remunerar 
dirigentes; não distribuir lucros a qualquer título; aplicar integralmente 
os recursos na manutenção e no desenvolvimento de projetos 
sociais; escriturar receitas e despesas de forma exata. (COELHO, 
2002, p. 92) 

Em 1916, foi formulada uma lei que regularizava as entidades sem fins 

lucrativos. O Código Civil Brasileiro autenticou o papel social realizado pela igreja e 

pelas organizações sem fins lucrativos compostos pela sociedade civil, e separou as 

organizações que eram com fins lucrativos das sem fins lucrativos, ou como sendo 

fundações.  

O artigo 16 do Código Civil, de 1916, passa a distinguir como pessoas 

jurídicas de direito privado:  

I - As sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, as 

associações de utilidade pública e as fundações; II- As sociedades mercantis. 

  As instituições, inicialmente, possuíam características assistencialistas, pois eram 

ligadas a grupos religiosos e com o passar dos anos se diversificaram. 

No Brasil, por força da colonização portuguesa, o surgimento das 
entidades do Terceiro Setor está ligado à estreita relação entre o 
Estado e a Igreja Católica. De fato, até o final do Século XIX, os 
católicos, por meio de congregações e de irmandades religiosas que 
desembarcavam no País, foram responsáveis pela fundação de 
todas as entidades não-governamentais voltadas para os fins sociais 
(saúde, educação, etc.). Merecem destaque os Jesuítas e a 
“Irmandade da Misericórdia”, que implantou os primeiros hospitais no 
País. (ZANDONADE,2005, P.56) 

Ainda de acordo com Zandonade (2005, p.57) 
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Somente a partir do início do Século XX aparecem as primeiras 
organizações desvinculadas da Igreja, tais como a Cruz Vermelha 
em 1908 e os Escoteiros em 1910. Registra-se ainda no mesmo 
período o surgimento de inúmeras organizações em decorrência dos 
então recém-criados sindicatos, as quais visavam assistir os 
trabalhadores nos casos de desemprego, morte ou invalidez. 

Percebe-se, que quando surgiu o Terceiro Setor ele possuía um caráter 

assistencialista, diferente dos dias atuais em que auxilia o Estado, sobretudo na 

implementação dos direitos fundamentais. 

Sabe-se que no Brasil, as instituições do Terceiro Setor podem ser parceiras 

eficazes na execução das políticas sociais. 

[...] reconhece-se que esse setor cumpre um papel social importante 
e que, por isso, deve ser incentivado e apoiado, para que possa 
crescer e melhorar seu desempenho. (COELHO, 2002, p.191) 

As instituições do Terceiro Setor ajudam a construir um conceito de sociedade 

civil ligada as questões dos direitos de grupos e menos voltadas às questões do 

indivíduo. As instituições que procuram desenvolver um trabalho legítimo e marcado 

pelo bem público, gerenciam suas ações de acordo com os planos relativos ao seu 

modelo organizacional.  

O Centro de Aprendizagem e Mobilização Social e Profissional (CAMPS) faz 

parte do Terceiro Setor, pois é uma instituição sem fins lucrativos e sem filiação 

partidária, que atua na área da educação e da promoção social. O CAMPS busca 

melhorar a qualidade de vida de jovens em condições de vulnerabilidade social por 

meio do fortalecimento familiar e capacidade profissional.  

 A instituição não é distribuidora de lucros, em virtude de sua presidência, que 

se subdivide em diretores, conselheiros e associados, ser formada por cargos 

voluntários. Para ser considerada uma instituição sem fins lucrativos o CAMPS 

precisou estar enquadrado em determinadas características e cumprir as exigências 

burocráticas determinadas por lei. 

De acordo com o seu regimento Interno, Artigo 1°, Parágrafo Único: 

Em Santos, a instituição foi fundada em 30/11/67, possuindo 
personalidade jurídica, estando devidamente registrado no Juizado 
de Menores da Comarca de Santos, no Conselho Nacional de 
Assistência Social, na Secretaria de Promoção Social do Estado de 
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São Paulo, no Caritas Brasileiro e na Federação nº 58.253.667/001 – 
Isento de tributação. Reconhecida também como entidade de 
Utilidade Pública Municipal. (REGIMENTO INTERNO DO CAMPS, 
1970). 

O CAMPS é uma instituição que aplica os recursos humanos e materiais para 

ajudar nas questões relativas às necessidades educacionais e proporcionar um 

futuro para os jovens que encontram-se em situação de vulnerabilidade social na 

cidade  

 

9. MEMÓRIA 

A palavra memória se origina do Latim e significa “reter ou readquirir ideias, 

imagens, expressões e conhecimentos do passado para serem lembrados, 

rememorados em momentos futuros”. (FIGUEIREDO E BEM, 2012, p. 2) A memória 

é uma construção do passado, mas que se baseia em vivências e emoções, e os 

acontecimentos são lembrados conforme as necessidades do presente.  

Desse modo compreende-se memória como:  

[...] um conjunto de funções cerebrais que permitem ao homem 
guardar as mensagens, mas há que se levar em conta a permanente 
possibilidade de seleção destes conteúdos antes de sua evocação. É 
de fortes sentimentos e emoções que memórias diversificadas 
irrompem e invadem a cena pública, buscando reconhecimento, 
visibilidade e articulação. (COGO e NASSAR,2011, p. 4) 

Lembranças de tempos sentidos e vividos torna cada indivíduo único, pelas 

experiências que armazena em sua memória. Por isso ocorre a intrínseca relação 

entre memória e identidade, onde o que temos guardado de nossas memórias faz 

com que cada indivíduo seja único, característico. Se o indivíduo “perde o sentido da 

relação com o próprio passado perde também um elemento fundamental de sua 

identidade, ou seja, a capacidade de perceber sua própria continuidade, de se 

reconhecer como mesmo no decorrer do tempo” (TEDESCO, 2004, p. 64 apud 

BARBOSA, 2013, p. 4) 

Para o escritor e filósofo francês Henri-Louis Bergson (1999), que relata os 

aspectos relacionados à memória individual e a situa que, a lembrança não resulta 

de um estado cerebral, mas sim, de uma manifestação espiritual. Ela atua de forma 
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fundamental no processo psicológico, já que sua utilização concede o conhecimento 

das coisas e a volta ao passado.  

A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o 
passado no presente, condensa também, numa intuição única, 
momentos múltiplos da duração, e assim, por sua dupla operação, 
faz com que de fato percebamos a matéria em nós, enquanto de 
direito a percebemos nela. (BERGSON, 1999, p. 80) 

Ainda de acordo com Bergson (1999), o passado sobrevive de duas formas 

distintas, sendo a primeira em mecanismos motores e a segunda em lembranças 

independentes. “A primeira é conquistada pelo esforço e permanece sob a 

dependência de nossa vontade. Já a segunda é espontânea, quer seja para 

conservar ou reproduzir os fatos”. (Barbosa, 2013, p.7).  

O panorama da memória como uma competência mental puramente individual 

começou a ser questionado por autores como o sociólogo francês Maurice 

Halbwachs que a enxergava com um método que se estabelece na dinâmica social. 

[...] foi Halbwachs, o grande precursor, no campo intelectual ao 
pesquisar a função social da memória, onde desenvolveu a ideia de 
“quadros sociais da memória” que são construídos através de uma 
variedade de discursos e representações simbólicas de uma 
sociedade (os costumes, as ideias afins, o imaginário) realizados no 
presente e que exercem coerção nos indivíduos e grupos. 
(FIGUEIREDO e BEM, 2012, p.3) 

Para Halbwachs a memória é um processo de reconstrução e precisa ser 

analisada considerando dois aspectos:  

De um lado, é no quadro de sua personalidade, ou de sua vida 
pessoal, que viriam tomar lugar suas lembranças: aquelas que lhe 
são comuns com outras não seriam consideradas por ele a não ser 
sob o aspecto que lhe interessa, na medida em que ele se distingue 
delas. De outra parte, ele seria capaz, em alguns momentos, de se 
comportar simplesmente como membro de um grupo que contribui 
para evocar e manter as lembranças impessoais, na medida em que 
estas interessam ao grupo. (HALBWACHS,1990, p. 52) 

Para este, a lembrança individual se apoia nas lembranças nos grupos em 

que eles estiveram inseridos. Elas precisam de uma comunidade afetiva, em que a 

concepção se dá por meio da convivência social que os indivíduos constituem com 

outros grupos sociais ou pessoas. 
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Se essas duas memórias se penetram frequentemente: em particular 
se a memória individual pode, para confirmar algumas de suas 
lembranças, para precisá-las, e mesmo para cobrir algumas de suas 
lacunas, apoiar-se sobre a memória coletiva, deslocar-se nela, 
confundir-se momentaneamente com ela: nem por isso deixa de 
seguir seu próprio caminho, e todo esse aporte exterior é assimilado 
e incorporado progressivamente a sua substância. 
(HALBWACHS,1990, p. 52) 

Dessa forma, a formação da memória de um indivíduo é resultado da 

combinação dos diversos grupos em que ele está inserido e por consequência sofre 

influência deles, como por exemplo, os amigos, a escola, a família ou o ambiente de 

trabalho. Sob essa perspectiva, o indivíduo participa tanto da memória individual, 

quanto da coletiva. 

A memória coletiva, por outro envolve as memórias individuais, mas 
não se confunde com elas. Ela evolui segundo suas leis, e se 
algumas lembranças individuais penetram algumas vezes nela, 
mudam de figura assim que sejam recolocadas num conjunto que 
não é mais uma consciência pessoal. (HALBWACHS, 1990, p. 52 e 
53) 

Para Halbwachs a função da memória como sendo uma imagem 

compartilhada do passado, tem como objetivo fomentar um vínculo mais próximo 

entre os integrantes de um grupo desde o seu passado coletivo da mesma forma 

que melhora os valores e as características relevantes do grupo à que essas 

memórias se referem. “Assim, ele considera que a memória social é o “porto seguro” 

da identidade do grupo, assegurando a sua continuidade no tempo e no espaço.” 

(FIGUEIREDO e BEM, 2012, p. 4). 

Com isto é possível constatar que a memória social ou coletiva colabora para 

que a memória institucional seja consolidada, por meio das relações políticas e 

sociais ajudando a organização a construir a sua história.  

 

9.1. Memória Institucional 

Na década de 1960 foi quando começou no Brasil a se compreender sobre a 

importância de estudar as instituições, por meio de “estudos acadêmicos que 

buscavam analisar o processo evolutivo das indústrias, pretendendo traçar a relação 
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entre os aspectos ideológicos, econômicos e estruturais das instituições.” (RIBEIRO, 

2014, p. 21).  

A partir de 1970, começa a se discutir sobre memória institucional no 

ambiente acadêmico. Mas somente na década de 1980 aparecem na França os 

Centros de Arquivos do Mundo do Trabalho. “Estes, sob a coordenação do Arquivo 

Nacional Francês, tinham a responsabilidade de conservar a memória das empresas 

e dos sindicatos de maneira permanente, gerindo seus arquivos a fim de 

desenvolverem estudos científicos e culturais.” (FIGUEIREDO e BEM, 2012, p. 5) 

Assim como na França, no Brasil a memória institucional teve seu 

desenvolvimento nas instituições acadêmicas, em órgãos públicos e em instituições 

privadas.  

O fim da ditadura militar, o processo de redemocratização do país, a 
promulgação da Constituição Federal de 1988 e a revolução 
tecnológica foram o estopim para que os Centros de Memória 
tivessem maior liberdade em preservar e organizar a história do país 
de forma transparente através da salvaguarda de informações, 
disponibilizando-as à sociedade. (FIGUEIREDO e BEM, 2012, p. 6) 

A forma como as instituições preservavam sua memória, aconteciam em 

ambientes inadequados, como depósitos em porões de difícil a acesso ao público e 

que por falta de planejamento de um trabalho para resgatar essa memória 

acabavam sendo esquecidos. Com esse novo cenário de mudança na sociedade, as 

instituições mudaram sua postura em relação as práticas de memória, como 

organizavam e guardavam essas informações, utilizando-a como uma ferramenta 

para criar um vinculo com a sociedade.  

[...] as instituições compreenderam que, para seu próprio bem, 
deveriam investir em ações de preservação e disseminação da 
memória institucional, utilizando-as como estratégia para incutir em 
seus colaboradores e públicos de interesse, a sensação de 
identidade ou credibilidade e pertencimento destes em relação à 
instituição. (FREITAS, 2000 apud Ribeiro, 2014, p.22) 

Com esses processos as instituições começaram a elaborar projetos 

buscando a valorização e preservação de suas memórias, por meio de atas, 

fotografias, coleta de dados e artigos publicados e até relatos de funcionários. Por 

meio dessas ações, as organizações fortalecem sua imagem e deixam seu legado 
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na sociedade o que vai refletir na questão de sentimento de legitimação e 

pertencimento no ambiente social. 

Após a discussão sobre as diferentes abordagens relacionadas à memória 

institucional, fica claro o entendimento de Barbosa, quando declara que: 

A Memória Institucional consiste em uma (re) construção de fatos e 
acontecimentos significativos da trajetória e das experiências da 
organização, selecionados e (re) organizados com o objetivo de 
estimular o processo de (re) construção de uma identidade comum 
entre esta e seus públicos de interesse. (BARBOSA,2010 p. 11) 

Por meio da Memória Institucional e de sua história as organizações procuram 

construir uma identidade institucional para produzir a partir desse movimento a sua 

própria legitimação. 

As empresas procuram, no passado, elementos que possam servir 
como referência comum para manter a coesão interna. Com isso, 
formam-se quadros de representação simbólica que funcionam como 
bases de identificação e de coerência no tempo para seus executivos 
e funcionários. Mas o passado também fornece referências externas, 
que permitem as empresas se auto-referenciarem e construírem uma 
imagem de si mesmas, procurando através dela se legitimarem. 
(BARBOSA e RIBEIRO, 2005, p. 8) 

Os projetos de memória realizados pelas organizações são fundamentais 

para fortalecer sua reputação. Ao resgatar a sua origem, a organização se apropria 

de valores e atitudes que fizeram com que ela ocupasse a posição que atualmente 

ocupa na vida das pessoas. 

 [...] entende-se que desde as primeiras atitudes e contato com seus 
públicos, a reputação vai sendo construída. Essa percepção é 
baseada nos valores praticados pela organização e seus dirigentes: 
princípios, ética, respeito, coerência, atitude, transparência, enfim, 
atributos que fazem com que a imagem seja de prestígio. (TURMINA, 
2017, p.1) 

O desenvolvimento da memória institucional é uma aliada do planejamento 

e da construção e gestão de relacionamentos para as Relações Públicas. Reforça 

laços passados, revela tendências para o futuro e transforma a trajetória de uma 

organização em algo pertinente para a sociedade: 

As instituições são lembradas e contadas de inúmeras formas pela 

sociedade e pelos públicos e essas histórias são definidas pelas 

diferentes formas de rememoração, mas todas elas socialmente 
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determinadas, que auxiliaram nessa construção, já que as 

instituições, assim como os sujeitos não existem fora do contexto 

social. Logo, a escrita da relação instituição-história é uma das 

formas de compreensão da comunicação organizacional. 

(MARQUES, 2016, p. 25) 

 

Em suma, a memória institucional é essencial para a administração do 

conhecimento e da reputação organizacional, fortalecendo o sentimento de 

pertencer dos funcionários e da comunidade. Dessa forma seu é papel desenvolver 

o futuro, por meio do passado e presente em que o reconhecimento da cultura 

organizacional e da identidade predominará.  

 

10. PATRULHEIRISMO 

A palavra Patrulheirismo surgiu da derivação da palavra Patrulheiro, que 

segundo o dicionário on-line Michaelis2, significa “aquele que patrulha”, ou seja, o 

encarregado de patrulhar ou policiar algo. Contudo, este termo ganhou novo 

significado a partir do ano de 1962, quando o então Juiz de Direito, Dr. Marino da 

Costa Terra e sua esposa, a pedagoga, Ophelia Pierroti Costa Terra, idealizaram um 

projeto que atendesse estes jovens com o intuito de solucionar os problemas do 

menor desassistido.  

O primeiro projeto foi criado na cidade de São Carlos, interior do estado de 

São Paulo. Com isto, a filosofia do Patrulheirismo passou a ser a promoção de 

educação ao menor carente de assistência (1º ENCEPROM, 1972, p. 01).  

A filosofia, que se mantém até os dias de hoje, foi baseada no trinômio – 

Educação – Trabalho e Recreação, com ênfase na formação profissional, mas 

sempre busca valorizar a educação e recreação, desta maneira era promovida a 

integração social do jovem. No início do projeto, os jovens selecionados possuíam 

entre 11 e 14 anos (o que mudou com a Lei da Aprendizagem 10.097/2000, pois, 

                                                           
2
 disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/patrulheiro/> 

Acesso em: 26/05/2018  
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hoje a Lei abrange jovens de 14 a 24 anos) e estava em situação de pobreza e 

desamparo social.  

Inicialmente a formação dos jovens era baseada nos seguintes conteúdos, 

relações humanas para o trabalho, educação moral e cívica, socorros de urgência e 

higiene pessoal, prevenção contra incêndios, noções de trânsito, educação física e 

ordem unida e coisas da vida. (1º ENCEPROM, 1972, p.02). Atualmente foram 

inseridos outros conteúdos que serão abordados no briefing desse trabalho. 

Após este processo de aprendizagem, os jovens eram encaminhados ao 

mercado de trabalho, da mesma maneira que ocorre nos dias atuais. O primeiro 

grupo de trabalho formou-se em abril de 1962, composto por jovens do bairro Santa 

Isabel, a partir disto, foi denominado o nome CAMP – Circulo de Amigos do Menor 

Patrulheiro. A partir disso, surgia a primeira instituição para atender os jovens 

desassistidos no Brasil. (Prefeitura de São Carlos, 2011). 

O CAMP São Carlos, foi o pioneiro, cinco anos depois acontece a instalação 

do CAMPS em Santos e da implantação do projeto na cidade, após esse período o 

projeto passa a ser implantado em outras regiões do Estado.  

Para regular a atuação de todas as instituições foi fundada em São Paulo, no 

dia 4 de julho de 1970, a Federação Brasileira de Patrulheirismo (atual FEBRAEDA 

– Federação Brasileira das Associações Socioeducionais de Adolescentes), que 

tinha como função divulgar, assessorar e motivar a criação de novos grupos e 

objetivo de expandir o programa de Patrulheirismo em todo o país. 

 

11. HISTÓRICO 

Em Santos, a instituição foi fundada em 30 de novembro de 1967, possuía 

personalidade jurídica, e estava devidamente registrado no Juizado de Menores da 

Comarca de Santos, no Conselho Nacional de Assistência Social, na Secretaria de 

Promoção Social do Estado de São Paulo, no Caritas Brasileiro e na Federação nº 

58.253.667/001 – Isento de tributação. Reconhecida também como entidade de 

Utilidade Pública Municipal.  
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Inicialmente, o atual Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e 

Social – CAMPS era conhecido por Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de 

Santos, onde a palavra patrulheiro de origem militar ou policial foi empregada, pois 

os aprendizes na época utilizavam uniformes do tipo farda, como as dos policiais 

que patrulhavam as vias dos municípios.  

O Patrulheirismo na cidade de Santos surgiu por iniciativa do Juiz de Menores 

de Santos, Dr. Carlos Rocha de Siqueira, que trouxe o projeto de São Carlos para a 

Região. Para a implantação do projeto na Baixada Santista, foi preciso estudo sobre 

o que era o Patrulheirismo e como seria aplicado na região. Dessa forma, na data de 

30 de novembro de 1967, na Biblioteca Desembargador Euclides Custódio da 

Silveira, situada no 7º andar do Palácio da Justiça de Santos, ocorria a fundação do 

Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Santos. 

A primeira turma do CAMPS formou em 1968, 32 menores e logo após esse 

número cresceu gradativamente. Inicialmente a instituição funcionava em uma sala 

dentro do Palácio da Justiça, e em 1969, passou para uma casa alugada, na Av. 

Washington Luiz, 02, onde hoje funciona sua sede própria (REVISTA ASSOCIAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA AO MENOR, 1977). 

O CAMPS sempre teve como filosofia o atendimento de menores em 

condição de vulnerabilidade social para a formação de um cidadão com inserção na 

sociedade, dessa forma o Regimento Interno do CAMPS de 1970 reforça esse 

posicionamento quando coloca em seus princípios que: 

O Patrulheirismo é uma instituição essencialmente brasileira, 
destinada ao atendimento educacional, no sentido mais amplo, dos 
menores desassistidos, que habitam, de preferência, a periferia das 
cidades. Constituindo-se numa escola de educação integral, serve 
com muita propriedade, para menores cujas idades sejam entre 11 e 
18 anos. Foi criada em abril de 1962 pelo então Juiz de Menores de 
São Carlos (SP), Dr. Marino da Costa Terra, que concedeu essa 
ideia visando dar aos problemas brasileiros, soluções brasileiras. 
Toda filosofia educacional dessa instituição pode ser resumida no 
trinômio, Educação, Recreação e Trabalho. (REGIMENTO INTERNO 
DO CAMPS, 1970). 

Para se contextualizar o histórico do CAMPS faz-se importante realizar um 

recorte sobre a Sociedade Amigos das Legionárias – SAL, fundada em 18 de março 
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de 1971, que ficava localizada na Avenida Campos Sales, 135, Vila Matias – Santos-

SP, e prestava os mesmos serviços que o CAMPS, mas somente para as meninas.  

Por 27 anos o CAMPS desenvolveu seus trabalhos voltados apenas para os 

meninos em vulnerabilidade social, as meninas não faziam parte desse projeto de 

inclusão social, porém no ano de 1994, as legionárias passam a fazer parte 

integrante das ações desenvolvidas pela instituição. A primeira professora 

contratada para comandar a turma feminina foi Sandra Regina Guardia, no início 

todos os serviços e atendimentos eram separados dos patrulheiros.  

A primeira formatura aconteceu no dia 17 de setembro de 1994, no Clube XV 

e foi um grande evento para divulgar a inclusão das meninas, afinal foram 27 anos 

trabalhando apenas com os meninos e no dia 19 deste mesmo mês ocorreu à 

primeira contratação da turma de legionárias.  

Em 7 de maio de 2013, em uma Assembleia Geral Extraordinária o CAMPS 

de Santos teve seu nome alterado de CIRCULO DE AMIGOS DO MENOR 

PATRULHEIRO DE SANTOS para CENTRO DE APRENDIZAGEM E 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

 

12. CAMPS 

O Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, CAMPS, 

localizado na Avenida Washington Luiz, s/n, bairro Vila Mathias, Santos-SP, sob 

inscrição do CNPJ 58.253.667/0001-86, foi fundado no dia 30 de novembro de 1967, 

instituição sem fins lucrativos e sem filiação partidária, com objetivo de promoção 

social e educacional para jovens em situação de vulnerabilidade social e risco 

pessoal, tem como objetivos exercer cidadania e promoção humana, com intuito de 

integrar os jovens na sociedade, trabalhar com o fortalecimento familiar, desenvolver 

a capacidade profissional para que o jovem possa ter uma profissão e encaminhá-lo 

ao segmento de mercado, para garantir melhoria de vida familiar, uma vez que, 

quando inserido no mercado de trabalho, esse jovem possa ajudar a complementar 

a renda familiar. 
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Desde sua fundação, mais de 100 mil jovens aprendizes foram formados, dos 

quais atualmente 1.000 atuam em mais de 200 empresas conveniadas na Região 

Metropolitana da Baixada Santista.  

O ingresso para se tornar jovem aprendiz do CAMPS dá-se de duas 

maneiras, a primeira é por demanda voluntária, ou seja, quando o jovem busca a 

instituição e para serem aprovados, os candidatos passam pelas seguintes etapas: 

escolaridade de acordo com o solicitado no período de inscrição; prova teórica; 

entrevista com o setor de Psicologia; entrevista do responsável legal pelos setores 

de Psicologia e Assistência Social e avaliação da renda per capita, após este 

processo o jovem é informado se foi selecionado para fazer parte do projeto. A 

segunda maneira de fazer parte da instituição é por intermédio da Secretaria de 

Assistência Social de Santos – SEAS, que encaminha os jovens que possuem 

defasagem escolar, que cometeram atos infracionais ou que sofrem atividades de 

trabalho infantil. Desta forma não seguem os mesmos requisitos que foram 

informados acima, pois eles já são selecionados e direcionados por 

encaminhamento da Secretaria de Assistência Social de Santos, sendo assim, tem 

seu início de imediato na instituição. 

O CAMPS é uma Organização não Governamental e está dividida por setores 

que dão suporte e que administram as atividades da instituição. Os setores são 

divididos por áreas: Assistência Social, Comunicação, Departamento de Pessoal, 

Encaminhamento, Financeiro, Gerência e Presidência, Gestão da Qualidade, 

Orientação Social, Odontologia e Medicina, Pedagógico, Psicologia, Secretaria, 

Suprimentos e Tecnologia da Informação. 

O trabalho da Assistência Social atua desde a entrevista com o jovem para a 

sua inserção na Instituição até o acompanhamento no mercado de trabalho e nos 

laços familiares, de forma que o acompanhamento das condições socioeconômicas 

das famílias, visando um melhor atendimento social, a fim de detectar possíveis 

problemas e ajudar o jovem nas questões que podem influenciá-lo negativamente ou 

até mesmo atrapalhar todo o trabalho desenvolvido por ele no seu crescimento 

profissional e social. Proporciona maior interação com a instituição e seu 

desenvolvimento escolar e acompanha o trabalho de desenvolvido por outros 
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setores (psicológico e pedagógico) do CAMPS, participa ativamente e colabora para 

o desenvolvimento humano e pedagógico do jovem. 

O setor de Comunicação do CAMPS tem o objetivo de manter e cuidar dos 

processos de comunicação interna e externa da instituição, por meio de análise e 

curadoria de conteúdo digital, clipping, notícias, entre outros, realiza divulgação 

diária das atividades desenvolvidas pela organização e pelos jovens aprendizes, 

essas informações são divulgadas pelas plataformas digitais e mídias locais, como 

jornais e revistas. O setor também é responsável pela realização de eventos internos 

e externos, renovação do layout de papelaria e de áreas comuns da instituição, 

elaboração bimestral da revista Nosso Camps, que é divulgada aos parceiros, 

colaboradores, jovens aprendizes e a comunidade. Busca integrar todos os setores, 

de forma a estarem atentos ao que acontece nas atividades diárias da instituição, 

seus objetivos e projetos futuros.    

O Departamento de Pessoal tem a responsabilidade de realizar a parte formal 

de contratação e registro em carteira de trabalho do jovem, assim como cuidar dos 

documentos necessários como Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, 

Programa Integração Social – PIS, Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física 

– CPF, Certidão de Nascimento, Carteira de Vacinação e Título de Eleitor. Este 

departamento também é responsável por cuidar dos cálculos de salários, impostos, 

tributos entre outros. 

O Setor de Encaminhamento atende as empresas parceiras com o CAMPS 

ou as que desejam se tornar parceiras no trabalho de desenvolvimento dos jovens, 

para encaminhá-los para o mercado de trabalho. O setor cuida dos processos 

quando há rescisão de contratos ou término, seja por motivos de contenção de 

despesas, indisciplina, pedido de demissão por parte do jovem ou até mesmo a 

efetivação do jovem como funcionário de uma empresa. 

O Setor Financeiro realiza os pagamentos tanto de fornecedores quanto de 

parceiros, além do pagamento da folha de pagamento da instituição, é responsável 

ainda pelos processos contábeis e registros juntos aos órgãos federais, estaduais e 

municipais das entradas e saídas de verbas. 
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A Gerência é o setor responsável pela administração de toda a instituição, 

cuida de todas as áreas técnicas do CAMPS. A gerência está ligada diretamente aos 

cargos voluntários da Presidência – a presidência se subdivide em diretores, 

conselheiros e associados. Os associados são contribuintes mensais, que tem 

direito a fazer parte do quadro de voluntários e o direto a voto na mudança de 

presidência. Os diretores e conselheiros são associados selecionados pela 

presidência, que assumem cargos para tesouraria, conselho deliberativo, conselho 

fiscal e patrimônio. A Presidência deve pensar sempre no desenvolvimento de toda 

estrutura organizacional da instituição e projetar seu trabalho com base na Lei da 

Aprendizagem 10.097/2000. 

É de responsabilidade da Gerência em fazer a prestação de contas para seus 

públicos, com isto, é divulgado anualmente nos Classificados A Tribuna todas as 

receitas da instituição. O CAMPS não informou seu orçamento para o ano vigente, 

mas em sua publicação de 31 de janeiro de 2018 é possível identificar a receita para 

inicio do ano. Conforme divulgado, a instituição encerrou o biênio de 2016 a 2017 

com um superávit no valor de R$1.304.260,00. Sendo assim o valor disponível para 

os encargos do ano de 2018. 

A Gestão da Qualidade realiza a implantação e fiscalização das atividades 

técnicas desenvolvidas pelos setores, verifica se as funções estão sendo 

desenvolvidas de acordo com as solicitações da Certificação da ISO 9001:2015.  

O setor de Orientação Social tem como objetivo orientar todos os jovens em 

tudo o diz respeito às regras da instituição, sobre sua apresentação pessoal no local 

de aprendizagem e de trabalho, regras de comportamento e higiene pessoal. O setor 

é responsável também pela formação de entrada da socioaprendizagem3 e 

concomitância4 no período matutino e vespertino.  

Os jovens são orientados sobre assuntos relacionados às questões 

profissionais e a parte educacional, voltada para o mundo do trabalho. Os jovens 

aprendem sobre a formação inicial de ordem unida, bem como orientação quanto a 

                                                           
3
 Consiste na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, dentro das áreas administrativas, 

logística, comércio exterior e varejo, onde o jovem recebe a capacitação necessária para atuar nas 
empresas dentro dos ramos de atuação no mercado 
4
 É a segunda etapa do programa Jovem Aprendiz, que transforma a aprendizagem dos conteúdos 

em prática. 
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execução do Hino Nacional, Hino à Bandeira, Canção do Aprendiz e o Juramento do 

Aprendiz. A Orientação Social é responsável pela fiscalização interna e externa dos 

aprendizes no que diz respeito ao uso do uniforme, higiene e apresentação pessoal, 

tanto na formação inicial quanto no horário de almoço e no horário do lanche.  É de 

responsabilidade deste setor, o atendimento aos aprendizes junto aos seus 

responsáveis legais, referente à orientação e/ou assinatura de advertência. Os 

aprendizes que estão terminando o seu contrato de aprendiz e ex-aprendizes, são 

orientados na elaboração de currículos.  

O Setor de Odontologia e Medicina são os responsáveis pela saúde física e 

bucal dos jovens, tendo em vista que vivem em situação de risco e não tem acesso 

a serviços odontológicos e a saúde pública encontra-se em situação precária, que 

implica em demora de atendimentos entre outros problemas. O CAMPS busca 

atender aos jovens não apenas na questão social, mas a atenção a saúde permite 

que eles possam se desenvolver cada vez mais como profissionais e assim, auxiliar 

na prevenção de problemas futuros que possam ocorrer. 

O setor Pedagógico é responsável por desenvolver o projeto educacional que 

deve ser aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Santos. Além de promover atividades que proporcionem à 

interação entre os jovens e professores, além de decidir questões de disciplina em 

relação à socioaprendizagem e concomitância. 

Para essa formação, os jovens do CAMPS passam por treinamentos de 

cursos com Arcos Ocupacionais5, que são divididos em três modalidades - Aprendiz 

de Rotinas Administrativas (o curso tem como objetivo promover a integração do 

aprendiz no mundo do trabalho, para isso conta com os seguintes conteúdos, rotinas 

administrativas; trabalho em equipe; relacionamento interpessoal; conceitos de 

hierarquia, atendimento telefônico, atendimento ao público e almoxarifado); Aprendiz 

de Logística (que promove e desenvolve competências e habilidades para auxiliar no 

recebimento, armazenamento e distribuição de mercadorias e transportes, integra o 

                                                           
5
 Arcos são agrupamentos de ocupações relacionadas, que possuem base técnica próxima e 

características complementares. Cada um dos Arcos pode abranger as esferas da produção e da 
circulação (indústria, comércio, prestação de serviços), garantindo assim uma formação que amplie 
as possibilidades de inserção ocupacional do aprendiz ao término do programa, seja como 
assalariado, autônomo ou em atividades da economia solidária. In: http://www.juco.org.br/wp-
content/uploads/2014/11/anexo-I-portaria-723-atualizado-28-11.pdf  
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jovem aprendiz ao mundo do trabalho nas atividades pertinentes à logística, o curso 

desenvolve atividades como controle de documentação; operador de gate; 

conferente de carga e descarga; monitoramento, entre outros) e Aprendiz de 

Comércio e Varejo, onde recebe formação teórica, noções de introdução ao 

comércio e varejo, informações sobre o mercado e mundo do trabalho e legislação 

trabalhista, além disto, também desenvolvem temas como, atendimento ao cliente; 

conceito de gestão e marketing, raciocínio lógico e matemático, entre outros. 

Desta forma, após o período de preparação destas três etapas, o jovem é 

considerado apto para o universo do trabalho. Para complementar seus 

conhecimentos e sua jornada de aprendizado, o jovem atua quatro dias da semana 

na empresa, onde tem seu desenvolvimento prático e um dia da semana na 

instituição para a complementação teórica.  

As aulas teóricas são divididas por módulos que complementam a formação 

básica aprendida na primeira etapa, arcos ocupacionais, esta formação está dividida 

em 14 módulos, que estão seccionados em arquivo que compreende o conceito de 

arquivo, papel do arquivo na empresa, modelos de arquivo, forma de identificação 

de arquivo; rotinas administrativas onde são abordados os conceitos de 

administração, conhecimento das rotinas e etapas do processo de gestão de uma 

empresa, área financeira, departamento de pessoal e suprimentos; almoxarifado 

quando são apresentados os conceitos de almoxarifado, controle de estoque, 

reposição e armazenamento, validade e controle de uso, cotação e tomada de 

preços; introdução ao mundo do trabalho realização de treinamentos de processo 

seletivo, dinâmicas de grupo, conhecendo o ambiente do trabalho, clima 

organizacional, conceito de aprendizagem e contrato de aprendizagem; 

atendimentos ao cliente são abordados a qualidade no atendimento ao cliente, foco 

nos indicadores de satisfação, qualidade no atendimento ao cliente, foco no 

relacionamento, comunicação e linguagem de Call Center, atendimento ao cliente 

interno e externo, atendimento ao balcão, organização do atendimento e pronto 

atendimento; conceito e gestão de marketing quando ocorre a apropriação sobre as 

ferramentas de marketing, o marketing e a responsabilidade social, tecnologia e 

varejo, o marketing contemporâneo; noções de varejo a apresentação de conceitos 

sobre o que é varejo, história do varejo, competência e atribuições do varejista, 

eficácia e eficiência no comércio do varejo, o peso do varejo na economia nacional, 
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tipos de organizações varejistas, estratégias do varejo; gestão de comércio varejista 

quando aprendem sobre a gestão de compras, abastecimento e estoques e 

aspectos humanos relacionados do processo de vendas; logística tem 

conhecimentos sobre os antecedentes históricos e o que é logística; estoque onde a 

recebem informações sobre como montar modelo de estoques, distribuição física, 

estruturas de armazenamentos e equipamentos; transporte multimodalidade sobre 

os tipos de modais que podem ser utilizados para escoação da produção com 

definições sobre o transporte rodoviário, transporte ferroviário, estruturas aquaviário 

e transporte dutoviário; tecnologia da informação como ocorre o fluxo de 

informações, as ferramentas de tecnologia da informação, e-commerce;  tendências 

do mercado e logística reversa; conferente de carga e descarga para contagem e 

identificação de carga, tipos de carga, armazenamento, movimentação e arrumação.  

Com a apropriação de todos esses conhecimentos o jovem pode trazer de 

forma dinâmica sua vivência profissional, compartilhar com os demais aprendizes e 

desenvolver projetos em grupos que vão auxiliar diariamente no aprendizado 

prático. Desta maneira, é possível ter uma formação teórica e prática com qualidade 

e aprendizado, e todo o curso preparatório para o mercado de trabalho. 

O núcleo Psicológico da instituição desenvolve atividades em conjunto com o 

setor de Assistência Social para a realização processo seletivo e seleção dos 

jovens, promove atividades no Curso Preparatório (socioaprendizagem) por meio de 

dinâmicas de grupo, trabalha temáticas para o desenvolvimento de seu 

comportamento e sua relação com o trabalho. Com temas voltados a adolescência, 

valores e conceitos morais, percepção do eu e do outro, diferenças individuais, 

relações humanas no trabalho, atividades em equipe, comunicação, motivação e 

liderança. Além dessas atividades, realiza oficinas educativas sobre a prevenção de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, com isso, proporciona a reflexão sobre a 

mudança de comportamento frente às situações de risco e sobre saúde reprodutiva. 

Proporciona também o conhecimento sobre o corpo humano e métodos 

contraceptivos, além de atendimentos individuais aos jovens por demanda 

espontânea ou por encaminhamento da equipe pedagógica. Todo trabalho, além de 

ser desenvolvido em equipe, também conta o apoio da coordenação pedagógica.  
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A Secretaria atua no suporte as demais áreas, contudo, seu o foco é voltado 

para o atendimento ao público em geral, realiza o anexo de arquivos e documentos, 

recepção de jovens, familiares, empresas parceiras e fornecedores, efetua as 

inscrições e realiza o arquivamento dos prontuários com os dados cadastrais. 

O setor Suprimentos é responsável por repor as necessidades de 

equipamentos, materiais de escritório, manutenção, alimentação, entre outros. É de 

atribuição gerir a compra e distribuição de tudo o que é necessário para o 

funcionamento da instituição, além disto, realiza a entrega dos uniformes aos jovens. 

O Setor de Tecnologia da Informação é responsável por todos os sistemas 

utilizados para o desenvolvimento dos trabalhos no CAMPS, tem como obrigação 

verificar se as operações dos sistemas estão em pleno funcionamento, efetua 

instalação e realiza reparos de equipamentos tecnológicos (como por exemplo, 

computadores, notebooks, Datashow, lousa digital, rede de internet, telefonia, entre 

outros) e cuidar da estrutura do provedor central de distribuição de rede e 

armazenamentos de dados. 
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Imagem 6: Organograma 
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O Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – CAMPS, 

possui o projeto In Company – Logística, que é desenvolvido junto ao Grupo 

CESARI, localizado na Av. Engenheiro Plínio de Queiróz, Jardim das Indústrias, 

Cubatão - SP CEP: 11570-000. O projeto foi firmado em Maio de 2017 e tem como 

objetivo integrar o jovem ao ambiente corporativo e diluir a concomitância em todos 

os dias da semana dentro das instalações da empresa e sempre de acordo com a 

Lei da Aprendizagem.  

O projeto In Company é inovador no ramo da aprendizagem e visa 

proporcionar maior interação dos aprendizes com o fluxo de atividades do grupo, 

pois o Grupo CESARI está divido em sete empresas que fazem parte do grupo e em 

conjunto desenvolvem as atividades de logística no Polo Industrial de Cubatão, as 

empresas do grupo são; Cemulti – Cesari Multimodal; Ceslog – Cesari Logística; 

Depotce – Depósito de Containers e Isotanks Cesari; Terloc – Terminal Logístico 

Cesari; Cefértil – Cesari Fertilizantes; Raiz da Serra – Obras e Manutenção Civil e o 

Terminal Multimodal. Atualmente o projeto In Company possui aproximadamente 

cinquenta jovens atuando nas sete empresas do grupo. 

 

12.1. Concorrentes 

Atualmente o CAMPS identifica como seus principais concorrentes a 

Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação – ASPPE, fundada em 10 

de janeiro de 1994 e localizada na Rua Joaquim Távora, 93, Vila Matias, Santos-SP, 

classificada como concorrente direto, pois oferece aos jovens, preparação e 

capacitação para ingressar no mercado de trabalho, além disto, promove a cultura, 

cidadania, esporte, turismo e saúde. Sendo assim, entende-se a ASPPE como 

atuante dentro da mesma segmentação que o CAMPS. 

O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, fundado no ano de 1964 e 

localizado na Avenida Ana Costa, 79, Vila Matias, Santos-SP, está classificado como 

concorrente indireto da instituição, pois oferece a oportunidade do jovem ingressar 

no mercado de trabalho, por meio de estágio e programa de aprendizagem, contudo, 
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não fornece a formação inicial que o CAMPS pratica para a inclusão de jovens 

aprendizes no mercado de trabalho.  

  

13. ANÁLISE S.W.O.T. 

Ao desenvolver o projeto, além da análise de cenário dos concorrentes, foi 

realizada a Análise S.W.O.T. (F.O.F.A) .da instituição. A sigla vem dos termos em 

inglês que significa: Strengths (forças); Weaknesses (fraquezas); Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças). O objetivo da análise é detectar os pontos 

fortes e fracos, com a finalidade de tornar a organização mais eficiente e 

competitiva, corrigindo assim suas deficiências (SEBRAE, 2013, p.03). 

A Lumos Comunicação analisou por intermédio da Análise SWOT, as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, dessa forma, identificou como Forças: a 

reputação histórica nos 50 anos de serviços prestados à sociedade; a estrutura 

adequada para receber os jovens, familiares e parceiros que confiam no trabalho da 

instituição; a qualidade de ensino e qualificação profissional; o ingresso de jovens 

preparados para as empresas; possuir mais de 200 empresas parceiras; estar 

presente nas maiores organizações da Baixada Santista e ter cerca de 1.000 jovens 

atuando dentro destas empresas. 

Como fraquezas foram identificadas, a falta de organização e métodos nos 

processos desenvolvidos por determinados setores; a resistência por parte da 

diretoria em aceitar a modernização da instituição; os ruídos de comunicação entre 

os setores que afetam a comunicação interna e o desenvolvimento das atividades. 

Em oportunidades foram identificadas as parcerias com empresas que 

auxiliam no desenvolvimento e formação dos jovens; ter credibilidade para atração 

de novas empresas parceiras ampliando o número de contratantes e 

consequentemente o número de jovens atendidos e encaminhados para o mercado 

de trabalho e a oportunidade de novos projetos In Company com as demais 

empresas parceiras. 
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As ameaças tratam-se das reclamações nas mídias sociais pelas falhas de 

atendimento dos setores; concorrentes com melhores preços às empresas para a 

contratação de jovem aprendiz e as empresas contratantes não levarem em 

consideração a estrutura e qualificação oferecida pelo CAMPS, e falhas de 

comunicação externa que afetam no contato com as empresas parceiras. 

 
 

Tabela 2: Análise S.W.O.T. 

Forças Oportunidades 

 Reputação da história de 50 anos de 

serviços prestados à sociedade; 

 Estrutura adequada para receber os 

jovens, familiares e parceiros; 

 Qualidade de ensino e qualificação 

profissional; 

 Ter mais de 200 empresas parceiras e 

estar dentro das maiores organizações 

da Baixada Santista e ter cerca de 

1.000 jovens atuando dentro destas 

empresas. 

 

 Parceria com empresas que auxiliam 

no desenvolvimento e formação dos 

jovens; 

 Credibilidade para atração de novas 

empresas parceiras, ampliando o 

número de jovens atendidos; 

 A oportunidade de novos projetos In 

Company com as demais empresas 

parceiras, aumentando o número de 

jovens contratados. 

 

Fraquezas Ameaças 

 A falta de estruturação na atuação de 

determinados setores; 

 A resistência por parte da diretoria em 

aceitar a modernização da instituição; 

 Os ruídos de comunicação entre os 

setores afetam a comunicação interna e 

as atividades. 

 

 Reclamações nas mídias sociais pelas 

falhas de atendimento dos setores; 

 Concorrentes oferecer melhores preços 

às empresas para a contratação de 

jovem aprendiz; 

 As falhas de comunicação externa que 

afetam no contato com as empresas 

parceiras. 

 

 

 

14. RELATÓRIO DE PESQUISA 

 Para identificar se a comunidade Santista conhece a história e trajetória do 

Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – CAMPS, a Lumos 

Comunicação realizou uma pesquisa quantitativa exploratória por conveniência no 
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mês de outubro e os resultados desta pesquisa servirão como base para a 

construção das ações necessárias para o CAMPS, a fim de fortalecer sua identidade 

e preservar sua memória institucional. 

 

14.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 A população Santista conhece a história e compreende a importância da 

atuação do CAMPS na formação para o mercado de trabalho dos jovens em 

situação de vulnerabilidade? 

 

14.2. JUSTIFICATIVA 

 O CAMPS acaba de completar seu Jubileu de Ouro na cidade de Santos, e 

seus públicos não possuem conhecimentos da sua história de existência, o que leva 

à desinformação sobre quais são os objetivos da instituição com a comunidade. Por 

intermédio da pesquisa, será possível definir estratégias de comunicação que façam 

com que os públicos do CAMPS passem a conhecer sua história e compreender sua 

trajetória na cidade.  

 

14.3. HIPÓTESES 

 A população acredita que CAMPS oferece uma boa qualidade na formação; 

 A história da instituição é um assunto conhecido pela maioria da população 

Santista; 

 O atendimento prestado pelos setores do CAMPS não é satisfatório; 

 Os jovens que são formados pela instituição não possuem aptidão para o 

mercado de trabalho. 
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15. OBJETIVO GERAL 

Identificar a percepção dos moradores da cidade de Santos sobre o CAMPS 

na formação para o mercado de trabalho dos jovens em situação de vulnerabilidade. 

 

15.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Coletar informações dos munícipes Santistas, a fim de saber sua visão e 

opinião sobre os cinquenta anos de atuação da instituição e compreender quais as 

suas expectativas para o futuro dos jovens na cidade atendidos por essa instituição. 

 

16. RELATÓRIO ANALÍTICO 

 Para compreender o conhecimento da população Santista sobre a história do 

CAMPS, foi realizada no mês de outubro de 2018 uma pesquisa quantitativa 

exploratória. O questionário foi composto por 11 questões, nos modelos de 

perguntas fechadas e escala de Likert6, para assim, identificar os níveis de opiniões 

sobre os assuntos questionados. A pesquisa foi realizada online, pela plataforma do 

Google direcionada apenas aos moradores da cidade de Santos. O questionário 

abordou assuntos como: 

 Conhecimento sobre o surgimento do projeto CAMP no país; 

 Conhecimento histórico sobre o CAMPS de Santos e sua atuação dentre os 

50 anos de existência; 

 A opinião em relação ao atendimento prestado pela instituição; 

 A qualidade na formação dos jovens aprendizes; 

 Conhecimento sobre a comunicação realizado pela instituição. 

                                                           
6
  “Ao contrário das perguntas sim/não, a escala de Likert permite medir as atitudes e conhecer o 

grau de conformidade do entrevistado com qualquer afirmação proposta.” Disponível em: 
<https://www.netquest.com/blog/br/escala-likert> Acesso em: 02 de novembro de 2018. 
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Para a realização da pesquisa, foi escolhida a plataforma online Google 

Formulários, aceitando apenas respostas de moradores da cidade de Santos 

economicamente ativos.  

O universo do município de Santos é composto por 206.394 habitantes 

economicamente ativos de acordo com o Panorama do IBGE7, dados de 2016. A 

amostra de pesquisa foi de 290 pessoas respondentes, de 31 bairros da cidade de 

Santos. O grau de confiabilidade é de 95% e o cálculo para a margem de erro da 

pesquisa deu-se pela seguinte fórmula: 

Imagem 7: Fórmula para a pesquisa 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

Sendo assim, considera-se o com confiabilidade de 95% a margem de erro 

padrão em 4,5%. 

 

 

 

 

                                                           
7
  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
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Gráfico 1: Idade 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 O gráfico acima mostra que a predominância na pesquisa foi de pessoas com 

idade de 20 anos ou menos e de 31 a 40 anos, representando 34% e 25% 

respectivamente. Já entre pessoas com idade de 21 a 30 anos e 41 e 50 anos, os 

dados mostram-se iguais em 18% das respostas obtidas. As pessoas com idade de 

51 ou mais representam apenas 5%. 

 

Gráfico 2: Sexo 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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 A pesquisa teve respostas predominantes por pessoas do sexo feminino, 

representando 61% dos entrevistados, e apenas 39% composto pelo masculino. 

 

Gráfico 3: Bairros 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Ao total, moradores de 31 bairros da cidade de Santos responderam ao 

questionário online. As respostas tiveram predominância nos bairros Rádio Clube 

(9%), Vila Mathias (9%), Ponta da Praia (8%). Seguidos pelos bairros Jardim Castelo 

(7%), Areia Branca (6%), Embaré (5%), Marapé (5%), Macuco (5%), Encruzilhada 

(5%) e Gonzaga (4%). Os bairros Aparecida, Bom Retiro, Boqueirão, Campo 

Grande, Morro São Bento e Saboó cada um representa 3% dos respondentes. Já 

nos bairros, Caneleira, Caruara, Morro Nova Cintra e Santa Maria a 

representatividade em cada bairro é de 2%. Os respondentes do Centro, Chico de 

Paula, Estuário, Jabaquara, Jardim São Manuel, José Menino, Monte Serrat, 

Paquetá, Pompéia, Valongo e Vila Belmiro correspondem cada um a 1%. 
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Gráfico 4: Questão 1 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Dos respondentes, 97% afirmaram ter conhecimento sobre a existência do 

CAMPS, contra apenas 3% que não sabem da existência da instituição. 

 

Gráfico 5: Questão 2 

 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Referente ao surgimento da primeira instituição CAMP do país a grande 

maioria afirma não saber de onde partiu esta iniciativa, esse número representa 63% 
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dos respondentes, contra apenas 37% que afirmam saber em qual cidade surgiu à 

primeira instituição em prol dos jovens em situação de vulnerabilidade. 

 

Gráfico 6: Questão 3

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Em relação à idade que o CAMPS atende os jovens, as respostas tiveram 

uma divisão significativa entre a faixa etária de 14 a 21 anos e 14 e 24 anos, com 

50% e 46% respectivamente, onde o correto é a classificação de 14 a 24 anos. 

Enquanto as faixas etárias de 0 a 7 anos e de 7 a 14 anos atingiram apenas a 

máxima de 3%. 
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Gráfico 7: Questão 4 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Sobre a principal atividade desenvolvida pelo CAMPS, os respondentes 

afirmaram que o Primeiro Emprego é objetivo da instituição, obtendo 56% das 

respostas, seguido pela Formação de Jovens, com 40% que é a sua principal 

atividade, após isso, os jovens são encaminhados para o primeiro emprego. 

 

Gráfico 8: Questão 5 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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 Tratando do tempo de atuação do CAMPS na cidade de Santos, 61% dos 

respondentes afirmam saber esta informação, contra 39% dos respondentes que 

desconhecem o período em que a instituição atua. 

 

Gráfico 9: Questão 6 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Para os respondentes, 60% classificam seus conhecimentos sobre o trabalho 

desenvolvido pela instituição como muito bom, seguidos por 24% que avaliam como 

bom, contra 7% de pessoas respondentes que não conhecem as atividades do 

CAMPS. 
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Gráfico 10: Questão 7 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 O significado da sigla do CAMPS é algo que ainda confunde a população, 

pois, muitas pessoas não sabem que o nome sofreu alterações no decorrer de sua 

trajetória. Sendo assim, 51% dos respondentes classificam a sigla como Centro de 

Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social, contra a soma de 49% que 

escolheram entre três alternativas, ou responderam que não sabiam o significado. 
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Gráfico 11: Questão 8 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 De acordo com o gráfico acima, 75% dos respondentes já viram algum tipo de 

comunicação desenvolvida pelo CAMPS, contra apenas 25% que nunca tiveram 

contato com algum tipo de propaganda. 
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Gráfico 12: Questão 9 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

Para classificar a capacitação dos jovens, utilizamos a escala de 0 a 10, onde 

0 quer dizer ruim e 10 muito bom, com isto, 41% dos respondentes acreditam que a 

qualidade da formação tem nota 10, seguido pelas notas 8, 9 e 7 com 23%, 12% e 

11% respectivamente. Os que não souberam opinar ou avaliaram abaixo de 6, 

somam 13%. 
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Gráfico 13: Questão 10 

 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 Dos respondentes da pesquisa, 60% afirmam que já precisaram utilizar algum 

serviço oferecido pela instituição, contra 40% que nunca utilizaram. 

 

Gráfico 14: Questão 11 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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 Dos 60% que já utilizaram algum serviço oferecido pelo CAMPS, 46% avaliam 

o atendimento com a nota 10, seguidos das notas 9 e 8 com 15%. Os que 

escolheram opções com nota 7 ou inferior somam 24%. 
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17. DIAGNÓSTICO 

Para desenvolver o diagnóstico do CAMPS de Santos, a Lumos Comunicação 

utilizou como base a análise de dados (SWOT) e a pesquisa quantitativa exploratória 

realizada no mês de outubro para compreender o conhecimento da população 

santista sobre a história do CAMPS e sua importante atuação na formação para o 

mercado de trabalho dos jovens em situação de vulnerabilidade social. 

Ao analisar os resultados obtidos com a pesquisa, foi possível identificar que 

as faixas etárias predominantes estão entre 20 ou menos e entre 31 até 40 anos, e 

que 97% dos respondentes já ouviram falar sobre o CAMPS, o que reforça o item 

apontado na parte de forças da análise SWOT que constata que o CAMPS tem uma 

reputação e uma tradição de 50 anos de história de serviços prestados à sociedade. 

Outro ponto constatado de acordo com os resultados obtidos foi de 26% das 

pessoas que conhecem a instituição são moradores dos bairros Rádio Clube, Vila 

Mathias e Ponta da Praia, isso aponta a necessidade de uma comunicação dirigida 

para os moradores dos demais bairros da cidade, a fim de promover o propósito da 

instituição. 

Quando perguntados se sabiam em qual cidade surgiu o primeiro CAMPS do 

país, mais da metade respondeu que não, o que mostra que apesar de já terem 

ouvido falar sobre CAMPS, não sabem que existem outras unidades no estado de 

São Paulo. Um fator positivo que pode ser analisado, é que os respondentes sabem 

há quanto tempo o CAMPS atua na cidade de Santos. Em relação ao significado da 

sigla CAMPS, ocorreu uma divisão equivalente entre quem conhece o significado e 

os que desconhecem. Com isso, se tem a necessidade de fortalecimento da marca 

diante dos públicos. 

Um fator importante analisado na pesquisa foi que a população apesar de 

conhecer a história do CAMPS não compreende que a principal atividade 

desenvolvida pela instituição é a formação dos jovens aprendizes e não o primeiro 

emprego como mais da metade dos entrevistados responderam. Os entrevistados 

também acreditam que a idade da população atendida pelo CAMPS é de 14 a 21 
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anos, quando na verdade o CAMPS atende jovens de 14 a 24 anos. Esses fatores 

indicam que existe uma falha na comunicação, o prejudica a imagem da instituição e 

os jovens que queiram ingressar no CAMPS, por acreditarem que não estão dentro 

da faixa etária permitida e acabam não se inscrevendo para novas turmas. 

Nos quesitos se os jovens capacitados pelo CAMPS estão aptos para o 

mercado de trabalho, em que foi avaliada de 0 a 10, 41% dos entrevistados deram 

10. E os que responderam que já utilizaram um serviço oferecido pelo CAMPS, o 

atendimento prestado pela instituição obteve 46% com nota 10, o que novamente vai 

de encontro com o item apontado na parte de forças da análise SWOT que constata 

que é uma instituição de qualidade de ensino e qualificação profissional. 

Após esta análise, a Lumos Comunicação diagnosticou que apesar do 

CAMPS ser uma instituição tradicional e que tem sua história reconhecida pela 

sociedade santista, ainda precisa melhorar alguns aspectos da sua comunicação 

para que a população saiba qual a principal finalidade do CAMPS nesses mais de 50 

anos de experiência, que é oferecer uma formação de qualidade para esses jovens 

que vivem em situação de vulnerabilidade social. 
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18. OBJETIVOS 

18.1. OBJETIVO GERAL 

 Compreender a importância do CAMPS para a sociedade e quais as 

perspectivas de futuro de seus públicos perante a instituição, a fim de propor ações 

de comunicação e Relações Públicas para que desta forma possa desenvolver um 

relacionamento efetivo com a comunidade, fidelizar as empresas parceiras, auxiliar o 

trabalho diário da organização com a qualificação dos colaboradores para que 

possam prestar melhor atendimento aos seus públicos de interesse, além de 

trabalhar questões como a faixa etária atendida e o objetivo da instituição, que é a 

formação de jovens aprendizes, após encaminhar ao mercado de trabalho.   

 

18.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aumentar o conhecimento dos públicos sobre a história da instituição, 

seus objetivos e perspectivas; 

 Estabelecer e resgatar vínculos dos públicos de interesse nos 50 anos de 

atuação da instituição, a fim de constituir a Memória Institucional, o 

reforço de imagem, identidade e reputação do CAMPS; 

 Estabelecer os pontos que devem ser melhorados para manter uma boa 

imagem e reputação perante seus públicos; 

 Promover ações específicas para divulgação do CAMPS em bairros da 

cidade que possuem conhecimento reduzido da organização como 

detectado pela pesquisa.  
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19. ESTRATÉGIA GERAL 

 De acordo com a análise SOWT, na pesquisa aplicada e no diagnóstico 

apresentado, a agência Lumos Comunicação utilizará técnicas de Relações Públicas 

para a comunicação organizacional e estratégias de comunicação para desenvolver 

um projeto estratégico de comunicação a fim de que o CAMPS alcance seus 

objetivos (geral e específico) apresentados de forma eficaz e com retorno de 

resultados. 

 Tendo isto, a agência propôs ações de Relações Públicas que visam 

promover informação, conhecimento e compartilhamento da história e memória do 

CAMPS dentro dos seus cinquenta anos de existência.  

As ações têm o intuito de reforçar a identidade da instituição perante seus 

públicos, para assim, estreitar vínculos entre o CAMPS e a comunidade. 

 Para que as informações sobre memória e história do CAMPS sejam 

preservadas e perpetuadas na vivência de seus públicos, serão utilizadas técnicas 

de comunicação dirigida, de forma que as informações sejam de fácil compreensão. 

 Em relação ao estreitamento de vínculos e o sentimento de pertencimento 

com a instituição, serão criadas ações que envolvam seus públicos dentro de sua 

história, além de um espaço onde possa ser possível conhecer e vivenciar o Jubileu 

de Ouro do CAMPS. 

 

20. PROJETO DE AÇÕES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

A Lumos Comunicação desenvolveu um planejamento estratégico de ações 

de Relações Públicas para o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e 

Social - CAMPS, que irá abranger um período de 12 meses com o intuito de 

compreender a importância da instituição perante a sociedade e quais as 

perspectivas de futuro de seus públicos perante a instituição.              
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21. PROGRAMA 1 – MEMÓRIA E IDENTIDADE 

Neste programa serão desenvolvidas ações para fortalecer a trajetória do 

CAMPS como instituição que tem mais de cinquenta anos de trabalho na cidade de 

Santos e que já formou mais de 100 mil jovens aprendizes. Tem como finalidade 

criar um sentimento de pertencimento, de forma com que os jovens que ainda estão 

em formação, funcionários e toda a sociedade sintam que de alguma forma fazem 

parte desta história. 

 

21.1. Linha do tempo para site 

Com a criação da Linha do Tempo, é possível analisar e apresentar a 

evolução da instituição, desde sua fundação, até os dias atuais. Com esta 

ferramenta é possível transmitir informações sobre a trajetória do CAMPS para os 

seus públicos, com o depoimento de pessoas que auxiliaram na construção da 

história da instituição. Tem como objetivo criar uma caminhada histórica com os 

personagens principais, os fatos marcantes da sua história, a evolução do 

Patrulheirismo para a Lei de Aprendizagem e os demais momentos que fazem parte 

da construção da história. Esta é uma ferramenta que possui potencial de agregar 

conhecimento histórico e reforçar a identidade da instituição perante a comunidade a 

qual está inserida. 

A Lumos Comunicação propõe a criação da Linha do Tempo para o site do 

CAMPS para o reforço da memória e identidade institucional. 

 

21.1.1. Objetivos 

 Ampliar o conhecimento sobre a história da instituição junto a seus públicos 

de interesse; 
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 Reforçar a identidade, a imagem e a reputação do CAMPS como instituição 

cinquentenária e comprometida com o Patrulheirismo e com a Lei de 

Aprendizagem; 

 Levar o sentimento de pertencimento para a população santista; 

 Apresentar os principais fatos sobre a trajetória do CAMPS. 

 

21.1.2. Justificativa 

 O CAMPS é uma instituição com 50 anos de atuação, e desde sua fundação 

já formou mais de 100 mil jovens em situação de vulnerabilidade social. Por meio de 

análise documental histórica da instituição, foi identificada a necessidade de criação 

de uma ferramenta a qual os públicos do CAMPS tenham fácil acesso e possam 

conhecer a história da instituição. A instituição possui documentos, fotografias e 

peças históricas que estão armazenados em caixas arquivos e não são de acesso 

público. Por ser uma instituição cinquentenária, necessita a criação de um acervo de 

forma organizada, onde o armazenamento seja realizado de maneira correta, com a 

preservação dos documentos históricos.  

 

21.1.3. Estratégias 

 Organização dos arquivos (fotos, documentos, prêmios, entre outros) em 

ordem cronológica e transformá-los em versão digital; 

 Definir junto à diretoria os fatos mais relevantes para a história do CAMPS; 

 Definir quem serão os personagens que farão parte da linha do tempo; 

 Criar um espaço dentro do site para a implantação da linha do tempo. 

 

21.1.4. Públicos 

 Empresas Parceiras; 

 Potenciais Empresas; 
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 Moradores Santista; 

 Órgãos de formação; 

 Jovens Aprendizes. 

 

21.1.5. Desenvolvimento 

21.1.6. Primeira Etapa – Organização cronológica: 

 Para a construção da ordem cronológica, a Lumos Comunicação sugere que 

o CAMPS apresente os fatos e personagens que são fundamentais na construção 

da história da instituição. Com isto, os documentos do acervo serão separados e 

digitalizados para a construção da Linha do Tempo online. 

 A agência ficará encarregada de realizar este levantamento histórico junto à 

diretoria e fundadores do CAMPS, e a criação de arte e introdução ao site. 

 

21.1.7. Segunda Etapa – Criação de arte e adaptação no site 

 Para disseminar o conhecimento sobre a história da instituição e sua 

evolução, a Lumos Comunicação será a responsável pela criação de arte, com base 

nos dados e informações coletadas para a linha do tempo. O layout passará por 

aprovação de diretoria, para validar as informações presentes e o conteúdo de 

imagem. Após essa etapa, será adaptado ao site da instituição, em um modelo 

dinâmico e de fácil entendimento. 

 

21.1.8. Mensuração 

 Para mensurar o número de acessos a linha do tempo, utilizaremos o 

programa Google Analytics8. 

                                                           
8
 Ferramenta para monitoração da atuação online e traçar estratégias para maior alcance de público, 

permite que as empresas identifiquem quem são as pessoas que visitam seu site, sua localização 
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Essa ferramenta permite identificar tendências, como por exemplo, quais 

páginas do site os visitantes navegam, quanto tempo ele permanece ou se ele 

simplesmente abriu e fechou o site. Com esses dados conseguiremos aprimorar a 

experiência dos visitantes no site do CAMPS. 

 

21.1.9. Cronograma 

Tabela 3: Cronograma da Linha do Tempo 

 Cronograma da Linha do Tempo 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Organização do acervo documental             

Definição dos personagens que 
farão parte da linha do tempo 

            

Definição dos fatos históricos mais 
relevantes 

            

Transformar o acervo em conteúdo 
digital 

            

Criação de arte para a linha do 
tempo 

            

Mensuração e análise da aplicação 
no site 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(cidade, estado, país e continente), a relação entre os visitantes novos e os antigos e também dados 
de sua navegação pelo site. 
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21.1.10. Orçamento 

Tabela 4: Orçamento para a criação da Linha do Tempo 

Orçamento para a criação da Linha do Tempo 

Etapas Descrição Período 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Aplicação 

Organização do acervo documental 

5 meses R$ 3.000,00 
R$ 

15.000,00 
Definição dos fatos históricos mais relevantes 

Definição dos personagens que estarão na linha do 
tempo 

Transformar o acervo em conteúdo digital 1 mês R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Criação de arte para a linha do tempo 2 meses R$ 1.150,00 
R$ 

2.300,00 

Mensuração Google Analytics (valor pago na renovação do site) 
12 

meses 
R$ 49,90 R$ 598,80 

 
Total 

R$ 
22.398,80 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 8: Arte para a Linha do Tempo

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 9: Arte para a Linha do Tempo aplicada 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

21.2. Galeria Ex-Presidente online 

O CAMPS é uma instituição que atua há cinquenta anos em Santos, 

exercendo a cidadania e à promoção humana, muitos presidentes já estiveram à 

frente da instituição. A criação da galeria de Ex-Presidentes online terá a função de 

fornecer aos públicos de interesse e a comunidade, conhecimento das pessoas que 

já estiveram à frente da gestão do CAMPS. 

Na galeria será possível ver os retratos dos Ex-Presidentes e ao clicar sobre 

os quadros, terão informações do período em que ele exerceu essa função e suas 

realizações na gestão da instituição. 



88 
 

 

21.2.1. Objetivos 

 Valorizar e divulgar a trajetória da instituição; 

 Propagar e fortalecer a filosofia do CAMPS; 

 Fortalecer a imagem e a reputação do CAMPS. 

 

21.2.2. Justificativa  

Documentar a história do CAMPS e valorizar aqueles que fizeram parte da 

construção desta obra social e informar aos públicos de interesse sobre a 

importância do seu trabalho. Ao conhecer a trajetória do CAMPS isso irá fortalecer 

sua imagem e sua reputação perante a sociedade. 

 

21.2.3. Estratégia 

 Pesquisar documentos e informações sobre os Ex-Presidentes; 

 Organizar as informações coletadas; 

 Definição de qual parte do site a galeria será inserida; 

 Criação do designer da galeria online; 

 Disponibilização no site. 

 

21.2.4. Públicos 

 Jovens aprendizes; 

 Funcionários; 

 Empresas parceiras; 

 Moradores de Santos. 
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21.2.5. Desenvolvimento 

21.2.6. Primeira Etapa – organização cronológica 

Para o desenvolvimento da galeria de Ex-Presidentes online, a Lumos 

Comunicação realizará um levantamento histórico, por meio de atas de assembleia, 

documentos disponíveis no CAMPS e de entrevistas com os Ex-Presidentes vivos. 

Desta forma será possível coletar informações sobre cada gestão. Após esta etapa, 

serão elaborados os textos a serem disponibilizados junto com o retrato do Ex-

Presidente. 

 

21.2.7. Segunda Etapa – Criação da arte e adaptação ao site 

A Lumos Comunicação será a responsável por desenvolver a Galeria de Ex-

Presidentes. O designer será lúdico e de fácil entendimento, para que as pessoas 

tenham o interesse de conhecer quem foram às pessoas por trás da gestão do 

CAMPS. O layout passará por aprovação da diretoria, para se chegar à veracidade 

das informações e imagens. Com a aprovação, a galeria será inserida no site.  

 

21.2.8. Mensuração 

A mensuração da Galeria de Ex-Presidentes online será realizada da mesma 

forma que o da linha do tempo, por meio do programa Google Analytics para analisar 

os acessos, cliques e conteúdos dos sites. 
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21.2.9. Cronograma 

Tabela 5: Cronograma da Galeria de Ex-Presidentes 

 Cronograma da Galeria de Ex-Presidentes 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Pesquisa documental sobre os 
presidentes 

            

Organização das informações             

Criação do designer da galeria 
online 

            

Disponibilização no site do CAMPS             

Mensuração e análise da aplicação 
no site 

            

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

21.2.10. Orçamento 

Tabela 6: Orçamento para a criação da Galeria de Ex-Presidentes 

Orçamento para a criação da Galeria de Ex-Presidentes 

Etapas Descrição Período Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$   3.000,00 R$   3.000,00 

Aplicação 

Pesquisa documental sobre os presidentes 
4 meses R$   2.125,00 R$   8.500,00 

Organização das informações 

Criação do designer da galeria online 2 meses R$      900,00 R$   1.800,00 

Disponibilização no site do CAMPS 1 mês R$             - R$             - 

Mensuração Google Analytics (valor pago na renovação do site) 7 meses R$             - R$             - 

 
Total R$ 13.300,00 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 10: Arte para Galeria de Ex-Presidentes online 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 11: Arte aplicada para a Galeria de Ex-Presidentes online

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

21.3. Centro de memória CAMPS 

A criação do Centro de Memória CAMPS terá a função de valorizar as 

pessoas e estimular o sentimento de pertencimento por parte dos funcionários e 

jovens aprendizes. Esta será uma importante ferramenta de trabalho, pois, tornará 

possível a imersão dos jovens no que se refere à fundação do CAMPS e sua 

trajetória. O Centro de Memória tem a finalidade de reunir, organizar e conservar 

todo conteúdo que esteja relacionado à memória institucional. Este conteúdo pode 

ser encontrado no acervo que encontra-se em posse da instituição, em memória de 

funcionários e arquivos da cidade.  
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21.3.1. Objetivos 

 Resgatar a memória como princípio para o estabelecimento de vínculos e 

laços de pertencimento; 

 Apresentar os principais fatos sobre a evolução do CAMPS; 

 Valorizar o acervo documental da instituição, transformando as informações 

em conhecimento.  

 

21.3.2. Justificativa 

 Por meio de análise do conteúdo pedagógico, foi identificado que a formação 

dos jovens aprendizes não inclui estudos sobre a história da instituição. Atualmente 

o CAMPS possui uma quantidade de documentos e fotos que compõe a sua história, 

entretanto, esta documentação não está acessível de forma eficiente aos 

aprendizes, funcionários e visitantes, com isto, a necessidade da criação de um 

Centro de Memória, onde será possível conhecer e vivenciar a trajetória do CAMPS 

na cidade de Santos e as origens que trouxeram o projeto para a cidade. 

 

21.3.3. Estratégias 

 Organização documental em ordem cronológica; 

 Restauração de documentos e peças; 

 Transformar a documentação em versão digital; 

 Definição do espaço em que será o Centro de Memória 

 Criação do designer da sala onde estará instalado o Centro de Memória; 

 Disposição das peças 

 Inauguração. 
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21.3.4. Públicos 

 Jovens Aprendizes; 

 Colaboradores; 

 Empresas parceiras; 

 Visitantes. 

 

21.3.5. Desenvolvimento 

21.3.6. Primeira Etapa – Acervo de Memória: 

 Para a construção do Centro de Memória CAMPS, a Lumos Comunicação 

fará a restauração das peças e documentos que são de posse do CAMPS, após isto, 

será disposto em ordem cronológica de fundação, para que o material seja adaptado 

ao Centro de Memória. A agência fará entrevistas em profundidade com os 

colaboradores que ajudaram a construir a história da instituição, desta forma, 

enriquecer o conteúdo do Centro de Memória.  

 

21.3.7. Segunda Etapa – Centro de Memória 

 O Centro de Memória CAMPS terá disponível o conteúdo coletado na primeira 

etapa, o layout será desenvolvido em forma de linha do tempo, do início para o fim 

do percurso. Os dados documentais do acervo também estarão disponíveis por meio 

de plataforma online no site da instituição. 

 A sala para utilização será dentro da própria instituição, com acesso livre aos 

jovens aprendizes durante o período do curso, funcionários, empresas parceiras e 

visitantes. Além disto, ocorrerão ações para que as famílias possam visitar o acervo, 

e assim, também conhecer mais sobre a história da instituição. 

 A inauguração do Centro de Memória CAMPS ocorrerá em novembro de 

2019, no aniversário da instituição. Para isto, será realizado evento reunindo os 

jovens aprendizes, funcionários, representantes de empresas parceiras e familiares.  
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21.3.8. Mensuração 

 A mensuração será realizada por meio de pesquisa com os jovens e 

avaliação sobre os conhecimentos da história do CAMPS. 

 

21.3.9. Cronograma 

Tabela 7: Cronograma Centro de Memória CAMPS 

 Cronograma Centro de Memória CAMPS 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Organização documental e ordem 
cronológica 

            

Restauração de documentos e 
peças 

            

Transformar o conteúdo em versão 
digital 

            

Definição do espaço em que será o 
Centro de Memória 

            

Criação do designer da sala onde 
estará instalado o Centro de 
Memória 

            

Disposição das peças 
 

            

Evento de Inauguração 
 

            

Mensuração (pesquisa com os 
jovens) 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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21.3.10. Orçamento 

Tabela 8: Orçamento para a criação do Centro de Memória 

Orçamento para a criação do Centro de Memória 

Etapas Descrição 
Períod

o 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$ 3.000,00 
R$ 

3.000,00 

Aplicação 

Organização documental e ordem cronológica 
5 

meses 
R$   

2.000,00 
R$ 

10.000,00 
Restauração de documentos e peças 

Disponibilização dos documentos em versão digital 

Definição do espaço em que será o Centro de Memória 

3 
meses 

R$   
5.000,00 

R$ 
15.000,00 

Criação do designer da sala onde estará instalado o Centro 
de Memória 

Disposição das peças 

Evento de inauguração - 
R$   

3.500,00 
R$   

3.500,00 

Mensuração Realização de pesquisas - - - 

 
Total 

R$ 
31.500,00 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 12: Convite para a inauguração do Centro de Memória 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

21.4. Depoimentos Históricos – Canal Minuto CAMPS 

O CAMPS possui um canal no youtube para divulgar seus eventos, 

campanhas e atividades desenvolvidas. Para comemorar o Jubileu de Ouro da 

instituição, a agência criará uma série com os personagens que foram importantes 

para a construção da trajetória do CAMPS. 
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Os vídeos serão curtos e vão retratar a trajetória da instituição pela 

perspectiva de cada personagem, de acordo com o que ele vivenciou e a 

importância da instituição para sua trajetória profissional. Os vídeos têm mais 

chances de serem compartilhados nas redes sociais em virtude da credibilidade dos 

personagens que farão seus depoimentos e essa ação fortalecerá a imagem e 

reputação do CAMPS. 

 

21.4.1. Objetivos 

 Resgatar a memória como princípio para estabelecer o sentimento de 

pertencimento; 

 Trazer para o conhecimento do público em geral a trajetória dessa instituição 

reconhecida na cidade de Santos; 

 Valorizar os personagens que participaram e colaboraram para o crescimento 

do CAMPS. 

 

21.4.2. Justificativa 

Documentar a história do CAMPS e valorizar seus personagens que tanto 

contribuíram para o desenvolvimento da instituição. A produção audiovisual 

consegue capturar a atenção e despertar emoções no público com mais facilidade, 

porque utiliza textos, áudio, animações e trilha sonora e assim transmite emoções de 

forma mais direta. 

 

21.4.3. Estratégia 

 Pesquisar no acervo documental da entidade e identificar os personagens 

para coleta de depoimentos para os vídeos; 

 Organizar as informações coletadas; 



99 
 

 

 Agendar a gravação do vídeo com os personagens; 

 Preparar o personagem para a gravação; 

 Gravar o depoimento; 

 Editar; 

 Disponibilizar no youtube. 

 

21.4.4. Públicos 

 Jovens aprendizes; 

 Funcionários; 

 Empresas parceiras; 

 Moradores de Santos; 

 Demais interessados. 

 

21.4.5. Desenvolvimento 

21.4.6. Primeira Etapa – Organização dos personagens 

Para a organização da série de vídeos no canal do CAMPS no youtube, a 

Lumos Comunicação fará uma pesquisa nos documentos disponíveis para entender 

quem foram os personagens importantes na história da instituição e também aqueles 

que foram patrulheiros e se transformaram em personalidades do mundo 

corporativo. Selecionados os personagens, a próxima etapa é entrar em contato 

para informar sobre o projeto, verificar a disponibilidade para a gravação, alinhar os 

entrevistados sobre o objetivo da ação e a relevância social para os aprendizes do 

CAMPS. 
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21.4.7. Segunda Etapa – Gravação e Edição dos vídeos 

A Lumos comunicação será a responsável por gravar e editar os vídeos. Para 

a gravação com os personagens, será montado um cenário diferente para cada 

vídeo. As câmeras e os microfones serão testados para que não ocorra nenhum 

imprevisto durante a gravação. Após a coleta do material gravado, esse vídeo será 

editado, passado pela aprovação dos diretores e assim os vídeos serão 

disponibilizados no canal. No início da ação os vídeos serão lançados 

quinzenalmente para cativar a audiência do público e posteriormente eles passaram 

a ser mensalmente para integrar o cronograma do CAMPS junto com os outros 

vídeos que já são disponibilizados. 

 

21.4.8. Mensuração 

A mensuração será feita pelo YouTube Analytics9 que apresenta relatórios 

atualizados diariamente com dados de origens de tráfego, informações 

demográficas, número de inscritos, tempo de visualizações, comentários e 

compartilhamentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 Ferramenta de métricas, que está atrelada ao Google Analytics, disponível na plataforma, que 

monitora o desempenho dos vídeos e canal. 
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21.4.9. Cronograma 

Tabela 9: Cronograma de criação dos Depoimentos Históricos 

 Cronograma de criação dos Depoimentos Históricos 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Pesquisa documental sobre os 
personagens 

             

Organização das informações             

Contato com os personagens             

Gravações dos vídeos             

Edições dos vídeos             

Disponibilização no canal do 
youtube do CAMPS 

            

Mensuração             

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

21.4.10. Orçamento 

Tabela 10: Orçamento para a criação dos Depoimentos Históricos 

Orçamento para a criação dos Depoimentos Históricos 

Etapas Descrição Período Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

Aplicação 

Pesquisa dos possíveis personagens 

10 meses R$ 900,00 R$ 9.000,00 

  

Organização das informações 

  

Contato com os personagens selecionados 

Gravações + Edições 10 meses R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 

Disponibilização no Youtube - - - 

Mensuração 
Análise de retorno Youtube Analytics (valor 

pago na renovação do site) 
- - - 

  Total R$ 23.500,00 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 13: Modelo de layout para o Canal do youtube

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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22. PROGRAMA 2 – RELACIONAMENTO COM OS PÚBLICOS 

No segundo programa serão desenvolvidas estratégias de comunicação para 

reforçar o relacionamento entre o CAMPS e os seus públicos de interesse. 

Para manter o relacionamento entre a instituição e seus públicos, serão 

utilizados meios de comunicação dirigida como mailing, folheto e outdoor que 

estabeleçam um contato periódico e eficaz. 

 

22.1. Criação de Mailing List 

O mailing é uma ferramenta que possibilita o compartilhamento das 

informações sobre as atividades desenvolvidas pelo CAMPS, direcionado aos 

públicos estratégicos. Desta maneira, é possível manter as empresas parceiras 

(contratantes) informadas e atualizadas sobre as atividades desenvolvidas pelos 

jovens aprendizes durante o período de aprendizagem teórico (concomitância). Esta 

ferramenta será de grande importância para a prospecção de novas empresas 

parceiras, pois, poderão ser encaminhadas informações sobre a instituição, sua 

história e a qualidade de ensino. O mailing possibilita também o envio de releases e 

sugestões de pautas à imprensa local, para assim, divulgar as informações 

desenvolvidas pela instituição, para o conhecimento da sociedade a qual o CAMPS 

está inserido. 

 

22.1.1.  Objetivos 

 Ampliar o conhecimento das empresas parceiras sobre as atividades 

desenvolvidas pelo CAMPS; 

 Estabelecer vínculos entre imprensa e a instituição, com informações que 

sejam de interesse dos munícipes da cidade de Santos; 

 Prospecção de novas empresas parceiras, aumentando assim o número de 

jovens contratados para o mercado de trabalho. 
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22.1.2. Justificativa 

 Por meio de análise estrutural do funcionamento do setor de comunicação da 

instituição, foi identificada a necessidade de criação de um canal de comunicação 

estruturado para estabelecer contato direto com as empresas na transmissão de 

informações.  A comunição com a imprensa não é realizada de maneira periódica, e 

desta maneira não consegue desenvolver um bom relacionamento com os veículos 

de imprensa regional. As potenciais empresas parceiras não detêm de conhecimento 

sobre as atividades desenvolvidas pela instituição, seus objetivos e planos de 

futuros para aprendizagem, isto acarreta na perda de novos contratantes. Tendo 

isto, a Lumos Comunicação identificou a necessidade da criação de um mailing 

estratégico. 

 

22.1.3. Estratégias 

 Planilha com os dados das empresas, nome dos responsáveis pelas 

contratações, contendo e-mail e telefone; 

 Planilha com os dados dos veículos de comunição, nome dos responsáveis 

pelas publicações de pautas, contendo e-mail e telefone; 

 Atualização mensal do mailing; 

 Estabelecimento de contato periódico com base no cronograma das 

atividades. 

 

22.1.4. Públicos 

 Empresas Parceiras; 

 Potenciais Empresas; 

 Imprensa. 
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22.1.5. Desenvolvimento 

22.1.6. Primeira Etapa – Atualização dos contatos: 

 A Lumos Comunicação propõe que os atuais dados das empresas e imprensa 

sejam atualizados e após isto, armazenados em uma plataforma online, como por 

exemplo, o Agendor + MailChimp10, desta forma os dados estarão salvos de modo 

seguro e poderão ser acessados de qualquer computador, tablet ou celular. 

 O setor de comunicação da instituição ficará responsável por entrar em 

contato com os públicos pré-estabelecidos, realizar as atualizações de dados, como 

e-mail, endereço, telefone, nome de responsáveis, nome de gestores e presidentes 

e data de nascimento. Além disto, deverá realizar atualizações constantes dos dados 

coletados. 

A captação de dados das potenciais empresas contratantes ficará a cargo da 

Lumos Comunicação. 

 

22.1.7. Segunda Etapa – Encaminhamento de informações 

periódicas 

 Para estabelecer vínculos entre instituição e empresas, a Lumos 

Comunicação sugere que sejam encaminhados e-mails com os trabalhos realizados 

para o aprimoramento profissional dos jovens durante as aulas, atividades 

extraclasses desenvolvidas, informações sobre eventos comemorativos na 

instituição, congratulações em datas comemorativas, bem como: aniversário de 

gestores/presidentes das empresas, aniversário das empresas, dias importantes 

para o calendário nacional, entre outros. Para a imprensa a agência propõe 

sugestões de pautas e releases de momentos oportunos para mostrar o trabalho da 

instituição, números de jovens efetivados pelas respectivas empresas, convites para 

eventos e cerimônias. 

                                                           
10

 Plataforma para envio de email-s para uma base de contatos (mailing), seu uso é ilimitado dentro 

do período de assinatura do plano. Possibilita também a mensuração de dados como, por exemplo, 
quantos destinatários abriram o e-mail recebido. 
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22.1.8. Mensuração 

 O setor de comunicação terá acesso às informações sobre o alcance dos e-

mails enviados com base no mailing criado, estes dados serão obtidos pela mesma 

plataforma de armazenamento, o Agendor + MailChimp, que oferece também o 

serviço para disparo de e-mails e realiza análise detalhada de entrega e abertura 

das mensagens. 

 Para a análise dos dados relacionados à imprensa, a agência fará análise por 

meio do clipping.  

 

22.1.9. Cronograma 

Tabela 11: Cronograma de Criação do mailing interno 

 Cronograma de Criação do mailing interno 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Atualização dos contatos e novos 
contatos 

             

Inserção dos dados no Agendor + 
MailChimp 

            

Envio de e-mail com informações             

Mensuração por meio do 
Agendor + MailChimp 

            

Mensuração e análise de clipping             

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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22.1.10. Orçamento 

Tabela 12: Orçamento para a criação do mailing interno 

Orçamento para a criação do mailing interno 

Etapas Descrição Período 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$   2.200,00 R$   2.200,00 

Aplicação 

Atualização e captação do mailing (dados coletados 
pelo CAMPS) 

- R$             - R$             - 

Inserção dos dados no Agendor + MailChimp 2 meses R$      900,00 R$   1.800,00 

Envio de e-mail com informações 
12 

meses 
R$      400,00 R$   4.800,00 

Agendor + MailChimp 
12 

meses 
R$        36,00 

R$         
432,00 

Mensuração Análise de retorno 
10 

meses 
R$      250,00 

R$     
2.500,00 

 
Total 

R$ 
11.732,00 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 14: Modelo de arte para envio por meio do mailing

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 15: Release para envio por meio do mailing 

 

CAMPS promove evento para comemorar o Dia do Aprendiz 

Em comemoração ao Dia do Aprendiz, o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – CAMPS 

organizou uma programação especial para os seus aprendizes. O evento acontece na data comemorativa, 24 de 

abril, das 7 às 15 horas, na sede da instituição. Haverá palestras sobre tecnologia, inovação e aprendizagem, 

dinâmicas de raciocínio lógico, música, sorteio de prêmios e atividades esportivas. 

A ação visa marcar o Dia do Aprendiz e mostra a sua importância para a sociedade, além de valorizar os jovens 

e proporcionar a interação entre os aprendizes.  

Integrante da diretoria do CAMPS, o presidente da MSC do Brasil, Elber Justos, participará do evento para 

reafirmar o compromisso da empresa, parceira do Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social.  

ATUAÇÃO - O CAMPS é uma instituição sem fins lucrativos, que tem como finalidade a promoção social e a 

educação, e visa proporcionar aos jovens adolescentes em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal o 

acesso ao mundo do trabalho, o crescimento pessoal, o exercício da cidadania e à promoção humana, a fim de 

integrá-los socialmente. 

 O trabalho da instituição é pautado na integração humana do adolescente e sua família, o fortalecimento de 

vínculos familiares e convívio social.  

Para contribuir com a inserção do jovem aprendiz no mundo do trabalho, o CAMPS disponibiliza os cursos de 

formação em Aprendiz Auxiliar de Logística, Aprendiz Auxiliar de Comércio e Varejo e Aprendiz Auxiliar 

Administrativo – validado pelo Ministério do Trabalho. 

 A instituição também conta com o projeto Construindo Sonhos, por meio do qual promove oficinas de teatro, 

esportes e música, aos sábados, em sua sede.  

  

O CAMPS fica na Avenida Washington Luiz, 2, Vila Matias. Mais informações pelo telefone (13) 3226-6464. 
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22.2. Planejamento das Redes Sociais 

Atualmente, as redes sociais são a forma mais efetiva de comunicação com 

os jovens da Geração Y, onde de encontram os aprendizes do CAMPS, e contam 

com uma interação efetiva da Geração X, onde se encontra o segmento de pais 

desses jovens, a Lumos Comunicação entende que o planejamento das redes 

sociais é essencial para obter visibilidade da identidade institucional, engajamento 

orgânico das publicações e um alcance elevado de interação entre os usuários e as 

redes sociais que o CAMPS utiliza (facebook, instagram e youtube).  

Para obter bons resultados dentro das redes sociais, é necessário 

planejamento do conteúdo que será publicado, e efetuar a análise dos picos de 

acesso dos seguidores das páginas. Desta forma, é preciso compreender que cada 

rede social possui um público diferente, horários de acesso distintos e também o tipo 

de conteúdo os usuários consomem em cada plataforma, sendo assim, é necessário 

um levantamento de dados dos seguidores de cada rede social. Com isto, a 

instituição poderá atingir cada um de seus públicos de forma eficaz, a fim de 

transmitir informações de forma coesa e precisa, e divulgar o trabalho desenvolvido 

e a evolução do CAMPS em seus 50 anos de atuação. 

 

22.2.1.  Objetivos 

 Ampliar o engajamento orgânico das redes sociais do CAMPS; 

 Entender o tipo de conteúdo que cada rede social mais consome e se 

adequar ao cenário; 

 Levar informações e divulgar o trabalho da instituição nas mídias; 

 Criar cronogramas de publicações com base nas análises de conteúdo e o 

horário. 
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22.2.2. Justificativa 

 Com base na análise estrutural do funcionamento do setor de comunicação 

do CAMPS, é perceptível a necessidade da criação de planejamento para as redes 

sociais da instituição, pois, seus canais de comunicação online não possuem 

cronogramas e nem estudos para publicações. 

 A atuação online tornou-se cada vez mais uma ferramenta importante para as 

organizações, pois, por meio das informações divulgadas nas plataformas digitais, 

se conhece a estrutura de uma organização, seus objetivos e sua missão perante a 

sociedade. Esta atuação, também é uma forma da instituição atrair novas empresas 

parceiras, novos jovens aprendizes e também de informar a população da cidade a 

qual está inserida sobre seus trabalhos desenvolvidos, tornando-a assim, mais 

próxima da sua comunidade. Com base nisto, a Lumos Comunicação identificou a 

necessidade da criação do planejamento de redes sociais. 

 

22.2.3. Estratégias 

 Análise de público de cada rede social do CAMPS; 

 Definir os conteúdos, quantidade de posts e horários de cada publicação; 

 Aplicação do cronograma de postagens; 

 Programação semanal das publicações; 

 Interação diária com os seguidores nas publicações. 

 

22.2.4. Públicos 

 Empresas Parceiras; 

 Funcionários; 

 Jovens Aprendizes; 

 Pais; 

 Potenciais Empresas; 
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 População Santista; 

 Imprensa. 

 

22.2.5. Desenvolvimento  

22.2.6. Primeira Etapa – Atualização dos contatos: 

 A Lumos Comunicação efetuará a análise de dados das redes sociais para 

poder definir as estratégias que cada rede social irá trabalhar. Para isso, as 

informações serão analisadas pelo sistema Zubit Making Sense11. 

 O setor de comunicação da instituição ficará responsável por passar 

informações de conteúdo, atividades desenvolvidas, fotos e demais materiais que 

sejam pertinentes para divulgação nas redes sociais. Além disto, ocorrerão reuniões 

para compreender as necessidades e objetivos do CAMPS perante sua atuação nas 

plataformas digitais.  

 

22.2.7. Segunda Etapa – Encaminhamento de informações 

periódicas 

 Após análise de públicos e estudo das redes sociais, serão desenvolvidos 

cronogramas de publicação para cada plataforma digital, onde terá os conteúdos a 

serem publicados, as datas e horários. Para facilitar o uso das plataformas, os 

conteúdos serão programados semanalmente as segundas-feiras, com aberturas no 

cronograma para acrescentar conteúdos que possam surgir sem prévio aviso. O 

primeiro semestre de publicações será desenvolvido junto com a agência, após isto, 

o trabalho será efetuado pelo próprio setor de comunicação do CAMPS. A princípio 

será elaborado um cronograma de apresentação, com base nos resultados das 

análises de comportamento online realizada pelo blog Sprout Social12.  

                                                           
11

 Plataforma para monitoramento, análise de desempenho, públicos e programação de redes sociais.  
12

 Disponível em: <https://sproutsocial.com/insights/best-times-to-post-on-social-media/> Acesso em: 

10 de novembro de 2018. 
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22.2.8. Mensuração 

 A mensuração de resultados de todas as plataformas digitais será analisada 

por meio do sistema Zubit Making Sense, de forma que será possível identificar o 

alcance de cada publicação, curtidas, gerenciar mensagens e responder 

comentários, de forma rápida e em todas as redes digitais, por meio de apenas uma 

plataforma. 

 

22.2.9. Cronograma 

Tabela 13: Cronograma de Criação de Planejamento de Redes Sociais 

 Cronograma de Criação de Planejamento de Redes Sociais 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Análise de público de cada rede 
social 

            

Definir os conteúdos, quantidade 
de posts e horários de cada 
publicação 

            

Aplicação do cronograma de 
postagens 

            

Programação semanal das 
publicações 

            

Interação diária com os seguidores 
nas publicações 

            

Mensuração das publicações e 
alcance orgânico  

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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22.2.10. Orçamento 

Tabela 14: Orçamento para a criação de Planejamento de Redes Sociais 

Orçamento para a criação de Planejamento de Redes Sociais 

Etapas Descrição Período 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês  R$   3.000,00  
 R$   

3.000,00  

Aplicação 

Análise de públicos e cenários digitais 1 mês  R$   1.800,00  
 R$   

1.800,00  

Definição de conteúdo e coleta de matérias digitais 

12 
meses 

 R$   1.200,00  
 R$ 

14.400,00  

  

Criação do cronograma e planejamento 

  

Programação semanal das publicações 

  

Interação diária com os seguidores 

Zubit Making Sense 
12 

meses 
 R$      500,00  

 R$   
6.000,00  

Mensuração 
Análise de alcance e engajamento (Zubit Making 

Sense) 
-  R$             -     R$             -    

  Total 
 R$ 

25.200,00  

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 16: Cronograma base para programação das Redes Sociais 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

22.3. Reestruturação do Site 

O site é uma ferramenta essencial para que as empresas alcancem maior 

visibilidade na internet, pois é uma das primeiras impressões que clientes e usuários 

têm sobre o trabalho desenvolvido pela organização, nele estão inseridas todas as 

informações que são necessárias para seus públicos e nicho de mercado, tornando-

se assim, a vitrine para o negócio. A usabilidade e navegabilidade do site devem ser 

completas, contendo a história, missão, visão, valores, serviços oferecidos, espaço 

para colaboradores, formas de contato, horários de atendimento e demais 

informações que são de interesse de seus públicos, além disto, deve oferecer 

navegabilidade na versão mobile13. Além disso, a presença no universo digital 

transmite maior credibilidade aos públicos. Para isto, o CAMPS necessita de site que 

seja de fácil localização de informações e atrativo. 

 

                                                           
13

 Versão do site para acesso por celular. 
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22.3.1. Objetivos 

 Renovar o layout de apresentação do site; 

 Adaptação para o mobile; 

 Apresentar as informações sobre a instituição de forma dinâmica e de fácil 

localização; 

 Criar um espaço destinado aos jovens aprendizes e funcionários (intranet); 

 Melhorar o conhecimento da população Santista sobre os serviços prestados 

pelo CAMPS. 

 

22.3.2. Justificativa 

 Por meio de análise estrutural do atual site da instituição, foi identificada a 

necessidade da reestruturação, pois, na versão que se encontra disponível, as 

informações sobre a história da instituição, empresas parceiras, serviços oferecidos 

estão incompletos ou não existe a divulgação no site. Alguns serviços oferecidos aos 

jovens aprendizes e colaboradores também estão em manutenção ou fora de 

acesso, como por exemplo, acesso ao holerite, revista Nosso Camps, cardápio 

semanal, entre outros. Tendo isto, a Lumos Comunicação identificou a necessidade 

da reestruturação do site do CAMPS. 

 

22.3.3. Estratégias 

 Inserir a Linha do Tempo no campo sobre a história da instituição; 

 Criação de um espaço para a intranet (onde os colaboradores e jovens 

aprendizes terão acesso ao holerite, cardápio da semana, conteúdo de aulas, 

vídeos, aniversariantes do mês, entre outros); 

 Explicações sobre os serviços prestados; 

 Novo layout para o site; 

 Galeria Ex-Presidentes. 
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22.3.4. Públicos 

 Colaboradores; 

 Comunidade; 

 Jovens Aprendizes; 

 Empresas Parceiras; 

 Potenciais Empresas; 

 Imprensa. 

 

22.3.5. Desenvolvimento 

 A Lumos Comunicação propõe a coleta de dados junto à gerência, para 

assim, poder obter todas as informações necessárias a serem inseridas no novo site 

do CAMPS, após isto, serão redigidos os textos para compor as informações 

pertinentes que vão para a rede. O novo layout será desenvolvido pela agência que 

será aprovado pela diretoria da instituição. Tendo isto, a Lumos Comunicação estará 

a cargo de definir um site hospedeiro e a aplicação do projeto, onde terá as 

informações necessárias e o visual atrativo e de fácil navegabilidade aos públicos. 

 O espaço desenvolvido para os colaboradores e jovens aprendizes terá 

acesso por login e senha, tornando assim a plataforma segura e com informações 

que sejam pertinentes somente ao público estabelecido. 

 

22.3.6. Mensuração 

 A agência será responsável pela atualização do site e análise de visitas e 

cliques. O setor de comunicação do CAMPS também terá acesso às informações 

sobre os acessos. A mensuração será realizada pela plataforma Google Analytics e 

a hospedagem do site será na plataforma Wix14 que também permite realizar links 

com as redes sociais que o CAMPS possui, aumentando assim o engajamento 

orgânico das redes.  
                                                           
14

 Plataforma para desenvolvimento do site. 



118 
 

 

22.3.7. Cronograma 

Tabela 15: Cronograma de Reestruturação do site 

 Cronograma de Reestruturação do site 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Coleta de 
informações 

            

 
Redação dos textos 

            

 
Produção do novo 
layout + mobile 

            

 
Validação da 
diretoria 

            

Adaptação do layout 
no site hospedeiro 

            

Mensuração de 
acesso Google 
Analytics 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

22.3.8. Orçamento 

Tabela 16: Orçamento para Reestruturação do site 

Orçamento para Reestruturação do site 

Etapas Descrição Período Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$   3.000,00 R$   3.000,00 

Aplicação 

Coleta de informações e produção de textos 1 mês R$   1.600,00 R$   1.600,00 

Produção do novo layout + mobile 
2 meses R$   4.600,00 R$   9.200,00 

Adaptação do layout no site hospedeiro 

Google Analytics (valor pago na renovação do site) - R$             - R$         - 

Wix 12 meses R$        57,90 R$      694,80 

Mensuração Análise de retorno Google Analytics 7 meses R$             - R$         - 

 
Total R$ 14.494,80 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 17: Arte para Reestruturação do site 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 18: Modelo da arte aplicada para a renovação do site 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 19: Modelo da arte aplicada para a versão mobile 

 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

22.4. Treinamento Para Excelência 

O treinamento dos funcionários tem como função unir gestores e funcionários 

para capacitar e alinhar os propósitos organizacionais e aprimorar as suas 

habilidades e competências de forma eficiente. Será um processo de aquisição de 

conhecimentos sobre o CAMPS, sua missão, visão e valores e também de 

conhecimento específico ao cargo ocupado. 

 

22.4.1. Objetivos 

 Qualificar os funcionários; 

 Aperfeiçoar as relações interpessoais; 
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 Apresentar aspectos da cultura organizacional. 

22.4.2. Justificativa 

Por meio da análise da pesquisa quantitativa exploratória, foi identificado que 

39% das pessoas que responderam a pesquisa avaliam de forma inadequada a 

questão do atendimento prestado pela instituição, esse número representa um 

universo que deve ser trabalhado pelo Treinamento de Excelência, para que esses 

números possam ser reduzidos. Dessa forma, surgiu à necessidade de treinar os 

colaboradores, para que eles melhorem a experiência do cliente devido ao bom 

atendimento e também auxilia na fidelização das empresas parceiras. 

 

22.4.3. Estratégias 

 Assuntos que serão abordados e os objetivos principais; 

 Abordagem que será utilizada; 

 A duração total do treinamento; 

 Definir segmentos de público para treinamentos específicos. 

 

22.4.4. Públicos 

 Funcionários. 

 

22.4.5. Desenvolvimento 

22.4.6. Primeira etapa – Desenvolvimento do Treinamento 

Para a elaboração do Treinamento, a Lumos Comunicação fará reuniões com 

a diretoria e gestores da área de Recursos Humanos para identificar quais as 

necessidades de cada setor e detectar os pontos que mais precisam de atenção. 
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O próximo passo é a contratação de uma empresa especializada em 

treinamento e desenvolvimento de pessoas, que será a responsável por realização, 

e começar o planejamento da ação com a organização dos principais dados 

relacionados à organização, discutirem quais os assuntos que serão abordados, que 

data e horário será realizado e em que sala isso vai acontecer. 

Será função do setor de comunicação da instituição convocar os 

colaboradores e disponibilizar um material de estudo para que os colaboradores 

compreendam como irá funcionar a dinâmica do treinamento, quais pontos são 

importantes para promover a melhoria do atendimento prestado aos usuários. É uma 

oportunidade de os colaboradores exporem sua opinião e assim deixar o clima 

organizacional mais agradável. 

 

22.4.7. Segunda Etapa – Aplicação do Treinamento 

A Lumos sugere que o treinamento seja presencial e em uma sala que 

acomode os funcionários que foram convocados e acontecerá na parte da manhã e 

terá um welcome coffee para recepcionar e promover uma interação entre os 

funcionários. 

Serão abordados aspectos voltados para o conhecimento interno e o estudo 

da situação do cliente em si. Além destes fatores, também serão discutidos temas 

como postura, boa comunicação, como atender ao telefone, desenvoltura para se 

expressar melhor, desenvolvimento da empatia e relacionamento interpessoal que 

fazem toda a diferença para um atendimento de qualidade. 

A realização desses treinamentos torna possível que os funcionários se 

conheçam e troquem informações profissionais. Esses momentos são propícios para 

que sejam formados vínculos profissionais entre os funcionários, além de 

possibilitarem que determinado colaborador conheça o funcionamento de setores 

diferentes daquele em que atua. 
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22.4.8. Mensuração 

A mensuração será feita por meio de folhetos de avaliação disponibilizados no 

CAMPS. 

 

22.4.9. Cronograma 

Tabela 17: Cronograma de Treinamento para Excelência 

 Cronograma de Treinamento para Excelência 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Identificação das 
necessidades de cada 
setor 

            

Projeto e programação 
das atividades 

            

Contratação da 
empresa de 
treinamentos 

            

Aplicação do 
treinamento 

            

Mensuração do 
treinamento 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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22.4.10. Orçamento 

Tabela 18: Orçamento para o Treinamento para Excelência 

Orçamento para o Treinamento para Excelência 

Etapas Descrição Período 
Valor 

Unitário 
Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 2 meses  R$   1.500,00  
 R$   

3.000,00  

Aplicação 

Identificação das necessidades de cada setor 2 meses  R$   1.500,00  
 R$   

3.000,00  

Projeto e programação das atividades 2 meses  R$   1.000,00  
 R$   

2.000,00  

Contratação da empresa de treinamentos (valores 
estimados por colaboradores

15
) 

35 
funcionários

16
 

 R$      624,00  
 R$ 

21.840,00  

Wellcome Coffe - 
 R$         

800,00  
 R$         

800,00  

Mensuração Análise por pesquisa de satisfação  6 meses  R$               -  R$             -    

  Total 
 R$ 

30.640,00  

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

22.5. Busdoor 

O principal público do CAMPS são os jovens em situação de vulnerabilidade 

social. Para alcançar este público específico, serão desenvolvidos busdoors 

convidando esses jovens para fazerem parte da instituição. Os busdoors serão 

aplicados no vidro traseiro dos ônibus que fazem o itinerário nos bairros de baixa-

renda e terá uma mensagem concisa e de fácil compreensão.  

 

22.5.1. Objetivos  

 Conscientizar o público alvo sobre a instituição; 

                                                           
15

  Valor estimado com base no estudo realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e 

Desenvolvimento. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/11/empresas-investiram-mais-em-
treinamentos-em-2016-diz-estudo.html> Acesso em: 15/11/2018. 
16

 Considerando uma média de dois funcionários por setor. 



126 
 

 

 Informar um serviço; 

 Divulgar a instituição. 

 

22.5.2. Justificativa 

Por meio da análise da pesquisa quantitativa exploratória, foi possível 

perceber que na questão dos bairros, quem conhecia o CAMPS são os moradores 

de bairros de classe média-alta, e pode-se inferir a partir dessa constatação que são 

as pessoas que se apropriam dos serviços da instituição. E como o serviço do 

CAMPS é voltado para os jovens em situação de vulnerabilidade social, 

esses busdoor serão aplicados nas linhas que contemplam os bairros de 

baixa renda da cidade de Santos que não tiveram aderência na pesquisa. 

O busdoor é uma mídia de massa, com grande potencial de visualização por ser 

uma publicidade móvel, que consegue atingir todas as classes sociais e diversas 

faixas etárias, transmitindo a mesma mensagem e imagem e apresenta um melhor 

custo/benefício.  

 

22.5.3. Estratégias 

 Analisar em quais linhas e itinerários será aplicado os busdoor;  

 Desenvolver o layout do busdoor;  

 Aplicação dos busdoor. 

 

22.5.4. Públicos 

 Moradores de baixa renda de Santos; 

 Jovens que se encontram em bairros com vulnerabilidade social. 
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22.5.5. Desenvolvimento 

22.5.6. Primeira Etapa – Análise das linhas e itinerários a serem 

aplicados os busdoors  

Para a implantação dos busdoor, a Lumos Comunicação fará a análise de 

quais bairros se encaixam no propósito da instituição, por meio do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Após a escolha dos bairros, serão analisadas quais 

linhas da empresa Piracicabana passam por esses bairros. Definida as linhas de 

interesse, será realizada uma reunião com a Piracicabana para discutir a 

possibilidade de uma parceria entre o CAMPS e a organização. Nessa parceria o 

CAMPS aplicaria seu busdoor nas linhas de interesse e a Piracicabana colocaria um 

quiosque de atendimento no CAMPS para os aprendizes e funcionários carregarem 

seus cartões, além da população em geral. Ressalta-se que essa já é uma política 

da empresa de transporte junto a empresas parceiras para uma melhor divulgação 

de seus serviços. 

 

22.5.7. Segunda Etapa – Criação do Layout e implantação 

A Lumos Comunicação será a responsável por desenvolver o layout 

dos busdoor. A arte será simples e objetiva, com informações que sejam de fácil 

compreensão, telefone para contato, endereço e redes sociais. Após a aprovação 

dos diretores, será feita a aplicação dos busdoors.  

 

22.5.8. Mensuração 

A mensuração desta ação será feita no momento em que o jovem for se 

cadastrar para as novas turmas do programa de aprendizagem do CAMPS, com a 

seguinte pergunta: Como você ficou sabendo das inscrições para o programa de 

aprendizagem do CAMPS? 
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Com isso será possível mensurar quais tipos de ações estão tendo retorno 

positivo. 

 

22.5.9. Cronograma 

Tabela 19: Cronograma de desenvolvimento do Busdoor 

 Cronograma de desenvolvimento do Busdoor 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Definição das linhas 
que serão utilizadas 

            

Firmar contrato com a 
Piracicabana 

            

Criação do Layout dos 
busdoors 

            

Impressão e aplicação 
da arte  

            

Mensuração por meio 
da ficha cadastral 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

22.5.10. Orçamento 

Tabela 20: Orçamento para desenvolvimento do Busdoor 

Orçamento para desenvolvimento do Busdoor 

Etapas Descrição Período Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$      1.800,00 
R$      

1.800,00 

Aplicação 

Definição das linhas que serão utilizadas 2 meses R$          800,00 
R$      

1.600,00 

Criação do Layout 1 mês R$          900,00 
R$          

900,00 

Impressão e aplicação das artes 2 meses R$      1.800,00 
R$      

3.600,00 

Viação Piracicabana 9 meses Permuta Permuta 

Mensuração Fichas cadastrais 7 meses R$                   - R$              - 

 
Total 

R$      
7.900,00 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 20: Arte para o Busdoor 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

 

Imagem 21: Modelo de Busdoor aplicado 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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22.6. Venha Fazer Parte do CAMPS 

Desde sua fundação o CAMPS tem como objetivo atender jovens que estejam 

em situação de vulnerabilidade social. As ações do CAMPS nas Associações de 

bairro têm como função aproximar esse público de interesse com a instituição. Por 

meio de reuniões, um representante do CAMPS irá conversar com os jovens e seus 

responsáveis sobre a história da instituição, seus objetivos, qual a faixa etária que 

pode se inscrever e um pouco sobre o programa de aprendizagem do CAMPS. 

 

22.6.1. Objetivos 

 Aproximar a instituição com os jovens em situação de vulnerabilidade social; 

 Divulgar informações importantes; 

 Fortalecer a imagem do CAMPS. 

 

22.6.2. Justificativa 

De acordo com a questão três da pesquisa aplicada, de qual a idade da 

população que é atendida pelo CAMPS, cinquenta por cento das pessoas 

responderam equivocadamente dizendo que a faixa etária atendida é de 14 a 21 

anos, quando na verdade o CAMPS atende jovens de 14 a 24 anos. Outra questão 

que os entrevistados também erraram foi a quatro, sobre a principal atividade 

desenvolvida pelo CAMPS, em que cinquenta e seis por cento disseram que é o 

primeiro emprego quando na verdade a correta é a formação de jovens. Esses 

dados apontam a necessidade de uma comunicação dirigida para os moradores a 

fim de promover o propósito da instituição para os públicos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social. 
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22.6.3. Estratégias 

 Pesquisar e entrar em contato com as Associações de bairro; 

 Distribuir folhetos e canetas como brinde nas escolas e Associações de 

Bairro; 

 Preparar o responsável do CAMPS para as reuniões. 

 

22.6.4. Públicos 

 Moradores dos bairros; 

 Responsáveis pelos jovens; 

 Pretensos jovens aprendizes. 

 

22.6.5. Desenvolvimento 

22.6.6. Primeira etapa – Organização dos encontros 

Para a organização desses encontros, a Lumos Comunicação ficará 

responsável por entrar em contato com as Associações de bairro e agendar os dias 

que eles têm disponível para as reuniões. Também será de responsabilidade da 

agência desenvolver a arte do panfleto e distribuir nas escolas e associações de 

bairros assim que aprovado pelos diretores. 

 

22.6.7. Segunda Etapa – Os encontros 

A Lumos Comunicação será a responsável pela organização do dia, 

chegando antes para arrumar o local e receber os moradores. 

A mensuração será realizada da mesma forma que os busdoors. No momento 

em que o jovem for se cadastrar para as novas turmas do programa de 



132 
 

 

aprendizagem do CAMPS, com a seguinte pergunta: Como você ficou sabendo das 

inscrições para o programa de aprendizagem do CAMPS? 

Com isso conseguimos mensurar quais tipos de ações estão tendo um 

retorno positivo. 

 

22.6.8. Cronograma 

Tabela 21: Cronograma para ações de Promoção da Informação 

 Cronograma para ações de Promoção da Informação 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamento             

Pesquisar e contato com 
Associações de bairro e 
escolas 

            

Criação da arte para o 
folheto de divulgação 

            

Distribuição nas escolas e 
Associações de bairro 

            

Organização das reuniões             

Mensuração por meio da 
ficha cadastral 

            

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 

22.6.9. Orçamento 

Tabela 22: Orçamento para ações de Promoção da Informação 

Orçamento para ações de Promoção da Informação 

Etapas Descrição Período Valor Unitário Subtotal 

Planejamento Planejamento das etapas do projeto 1 mês R$   1.500,00 R$   1.500,00 

Aplicação 

Pesquisar e entrar em contato com as Associações de bairro 1 mês R$   1.500,00 R$   1.500,00 

Criação da arte do folheto de divulgação 1 mês R$      300,00 R$      300,00 

Distribuição nas escolas e Associações de bairro (realizado 
pelo CAMPS) 

2 meses R$             - 
 

Organização das reuniões 2 meses R$      500,00 R$   1.000,00 

Mensuração Por meio de fichas cadastrais - R$             - 
 

 
Total R$   4.300,00 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Imagem 22: Modelo folheto para a Promoção das Informações

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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23. CRONOGRAMA GERAL DAS AÇÕES 

Tabela 23: Cronograma Geral do Programa 1 Memória e Identidade 

CRONOGROMA GERAL DE AÇÕES PARA O CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL 

PROGRAMAS 
AÇÕES 

2019 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

MEMÓRIA E 

IDENTIDADE 

Linha do tempo 

            

            

            

Galeria de Ex-Presidentes online 

            

            

            

Centro de Memória CAMPS 

            

            

            

Depoimentos Históricos – Canal Minuto CAMPS 

            

            

            

 

 Planejamento  Desenvolvimento  Mensuração 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Tabela 24: Cronograma Geral do Programa 2 Relacionamento com os Públicos 

CRONOGROMA GERAL DE AÇÕES PARA O CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL 

PROGRAMA AÇÕES 

2019 

J
A

N
 

F
E

V
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
U

T
 

N
O

V
 

D
E

Z
 

RELACIONAMENTO COM 

OS PÚBLICOS 

Mailing list 
            

            

            

Planejamento das Redes Sociais 

            

            

            

Reestruturação do Site 

            

            

            

Treinamento para Excelência 

            

            

            

Busdoor 

            

            

            

Venha fazer parte do CAMPS 

            

            

            

 

 Planejamento  Desenvolvimento  Mensuração 

 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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24. PLANO DE INVESTIMENTO 

 O projeto de Relações Públicas desenvolvido pela agência Lumos 

Comunicação para o CAMPS tem como finalidade promover a memória, a 

identidade e a reputação da instituição, construir o sentimento do 

pertencimento e promover o estreitamento do relacionamento com os públicos.  

Para isto, foram desenvolvidas 10 ações que estão divididas em dois 

programas diferentes: Memória e Identidade e Relacionamento com os 

Públicos. Seus custos foram divididos entre os serviços executado pela 

agência e a necessidade de serviços oferecidos por terceiros (como por 

exemplo, as plataformas de métricas digitais). 

As tabelas abaixo apresentam os dados detalhados de cada ação, os 

valores que serão pagos mensalmente e a porcentagem que o valor representa 

diante do montante final da ação. 
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25. ORÇAMENTO GERAL DAS AÇÕES 

Tabela 25: Orçamento Geral do Programa 1 Memória e Identidade 

AÇÕES 
2019 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Linha do 
Tempo o site 

R$ 
3.000,00 R$ 3.000,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.098,80 

R$ 
1.800,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 1300 1200 

R$ 
22.398,80 

13% 13% 11% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 100% 

Galeria de Ex-
Presidentes 

online 

R$ 
1.500,00 R$ 1.500,00 

R$ 
1.300,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
13.300,00 

11% 11% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100% 

Centro de 
Memória 
CAMPS 

R$ 
3.500,00 R$ 3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 
3.000,00 

R$ 
2.600,00 

R$ 
2.600,00 

R$ 
2.600,00 

R$ 
2.300,00 

R$ 
2.300,00 

R$ 
2.300,00 

R$ 
2.300,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
31.500,00 

11% 10% 10% 10% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 6% 100% 

Depoimentos 
Históricos - 

Canal Minuto 
CAMPS 

 R$ 
3.500,00   R$ 2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.000,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.500,00  

 R$  
23.500,00  

15% 11% 11% 11% 9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 100% 

Valor Mensal 
R$ 

11.500,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

9.300,00 
R$ 

8.598,80 
R$ 

7.400,00 
R$ 

6.600,00 
R$ 

6.600,00 
R$ 

6.300,00 
R$ 

6.300,00 
R$ 

6.300,00 
R$ 

6.100,00 
R$ 

5.700,00 
R$ 

90.698,80 

 
Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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Tabela 26: Orçamento Geral do Programa 2 Relacionamento com os Públicos 

AÇÕES 
2019 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Mailing list 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
1.800,00 

R$ 
1.200,00 R$ 732,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 

R$                
- 

R$                
- 

R$ 
11.732,00 

21% 17% 15% 10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 0% 0% 100% 

Planejamento das 
Redes Sociais 

R$ 
3.500,00 

R$ 
3.500,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.500,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 700,00 

R$ 
25.200,00 

14% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 4% 4% 4% 3% 100% 

Reestruturação do 
Site 

R$ 
2.594,80 

R$ 
1.800,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 700,00 R$ 500,00 

R$ 
14.494,80 

18% 12% 10% 10% 10% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 3% 100% 

Treinamento para 
Excelência 

 R$ 
3.640,00  

 R$ 
3.500,00  

 R$ 
3.000,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.500,00  

 R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

 R$ 
2.000,00  

 R$  
30.640,00  

12% 11% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 100% 

Busdoor 

 R$ 
1.500,00  

 R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

 R$ 
1.000,00  

 R$    
800,00  

 R$    
800,00  

 R$    
800,00  

 R$    
500,00  

 R$    
500,00   R$            -     R$            -    

 R$            
-    

 R$    
7.900,00  

19% 13% 13% 13% 10% 10% 10% 6% 6% 0% 0% 0% 100% 

Venha fazer parte 
do CAMPS 

R$ 
1.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 

R$                
- 

R$                
- R$ 4.300,00 

23% 12% 12% 12% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 100% 

Valor Mensal 
R$ 

14.734,80 
R$ 

12.300,00 
R$ 

10.300,00 
R$ 

9.200,00 
R$ 

8.332,00 
R$ 

7.800,00 
R$ 

7.800,00 
R$ 

7.000,00 
R$ 

5.200,00 
R$ 

4.700,00 
R$ 

3.700,00 
R$ 

3.200,00 
R$ 

94.266,80 

 

Custo total das ações: R$ 184.965,60. 

Fonte: Lumos Comunicação, 2018 
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26. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social – CAMPS foi 

escolhido como organização cliente para a realização do projeto experimental de 

Relações Públicas por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos e sem filiação 

partidária, que atua há mais de cinquenta anos na cidade de Santos com a 

promoção social e educacional para jovens em situação de vulnerabilidade social e 

risco pessoal. É um local de valor socioeducacional, que carrega consigo o objetivo 

de exercer a cidadania e a promoção humana, com o intuito de desenvolver a 

capacidade profissional e integrar os jovens na sociedade e no mercado de trabalho. 

Por meio do desenvolvimento do planejamento estratégico de Relações 

Públicas e das ações propostas pela Lumos Comunicação, este projeto procura 

estabelecer objetivos que desenvolvam um relacionamento efetivo com a 

comunidade, fidelizar as empresas parceiras, auxiliar o trabalho diário da 

organização com a qualificação dos funcionários para que possam prestar melhor 

atendimento aos seus públicos de interesse e trabalhar questões como a faixa etária 

atendida e o objetivo da instituição.  

As ações estruturadas para desenvolver o projeto experimental de Relações 

Públicas foram fundamentadas com base nas respostas obtidas na pesquisa 

quantitativa exploratória por conveniência, que procurou entender se a população 

Santista conhece a história e compreende a importância da atuação do CAMPS na 

formação para o mercado de trabalho dos jovens em situação de vulnerabilidade. 

Com os resultados da pesquisa foi constatado que a população santista conhece a 

história do CAMPS e há quanto tempo ela atua na cidade, o que reforça sua tradição 

de mais de 50 anos de história de serviços prestados a comunidade.  

Também foi possível constatar que apesar dos entrevistados conhecerem a 

história do CAMPS, eles não compreendem qual é a principal atividade desenvolvida 

pela instituição e a idade da população que é atendida pela instituição. Esses 

resultados apontam a necessidade de uma comunicação dirigida para os moradores 

a fim de promover o propósito da instituição para os públicos que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social.  Por meio desta pesquisa, a agência buscou 
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comprovar o motivo pelo qual as ações foram focadas nos bairros de menor Índice 

de desenvolvimento Humano (IDH) da cidade de Santos.  

O desenvolvimento das ações de Relações Públicas deste projeto teve como 

finalidade reforçar a identidade da instituição perante seus públicos e com isso 

estreitar vínculos entre o CAMPS e a comunidade, além de fortalecer a trajetória da 

instituição que tem mais de cinquenta anos de trabalho na cidade de Santos e que já 

formou mais de 100 mil jovens aprendizes.  

Para finalizar, a Lumos Comunicação acredita que as ações propostas irão 

contribuir para o estreitamento de vínculos e o sentimento de pertencimento com o 

CAMPS e reforçar a identidade da instituição perante a comunidade a qual está 

inserida. 
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28. ANEXOS 

 

Anexo A: Autorização
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Anexo B: Ata de mudança do nome I 
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Anexo C: Ata de mudança do nome II 

 


