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RESUMO

Este  trabalho  é  um  projeto  experimental  que  tem  como  produto  um  plano  de
comunicação institucional para o projeto Adote Mossoró (adoção de cães e gatos
abandonados ou disponíveis). O objetivo é promover estratégias de comunicação
organizacional para o público interno e externo do projeto. Para tanto, foi realizado
um levantamento de dados sobre a instituição através de um briefing onde foram
apontadas as necessidades e objetivos comunicacionais da organização. O projeto
foi pensando em cima das plataformas de mediação do voluntariado e dos adotantes
presentes  na fan  page do  projeto  no Facebook e  no  site  da  organização.  O
referencial teórico deste trabalho aborda orientações descritas dentro da esfera do
terceiro setor, comunicação institucional, marketing e publicidade, construídos para
orientar o desenvolvimento do plano de comunicação e as peças nele vinculadas,
tais como: redação, layouts digital, impresso e audiovisual. O processo de criação foi
embasado nos conhecimentos adquiridos no curso de comunicação social  e nos
autores da área.
 
PALAVRAS-CHAVE:  Terceiro  setor.  Adote  Mossoró. Planejamento.  Plano  de
comunicação.
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ABSTRACT

This paperwork is an experimental project and has as a product: a corporate

communication  plan  for  the  projectAdoteMossoró  (adoption  of  abandoned  or

available  dogs  and  cats).  It  aims  to  promote  strategies  of  organizational

communication  for  internal  and  external  stakeholders.  Thus,  a  collection  of  data

about  the  institution  was  conducted  through  a  briefing  where  the  needs  and

communicative goals of the organization were identified. The project is based in the

platforms of mediation of the volunteering and the attendant’s adopters in the fan

page on Facebook and the organization's website. The theoretical references of this

study approach described orientations within the sphere of the third sector, corporate

communication,  marketing  and  advertising,  and  it  was  elaborated  to  guide  the

development of the communication plan and related pieces, such as: writing, digital

layouts, print, audio and video. The creation process was based on the knowledge

acquired  in  the  communication  course  and  in  the  writers  from  this  field.

KEYWORDS: Third sector. Adote Mossoró. Planning. Communication plan. 
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1 INTRODUÇÃO

Melhorar  a  comunicação  organizacional  do  projeto  Adote  Mossoró,  foi  o

ponto de partida inicial para construção deste projeto experimental. Este projeto tem

como objetivo principal a criação de um planejamento de comunicação institucional,

com  a  finalidade  de  analisar  as  dificuldades  e  oportunidades  do  projeto,  como

entidade do terceiro setor.

A  ideia  é  desenvolver  um  planejamento  de  ações  e  repaginações  da

organização,  no  âmbito  interno  e  externo.  Além de  proporcionar  alternativas  de

atividades organizacionais para os voluntários vinculados ao projeto, como também

seu público alvo.

Para  oembasamento  do  referencial  teórico,  foram  utilizados  os  autores

Bevilaqua (1999), Coelho (2000) e Henriques (2004). Para introdução do sobre o

terceiro setor e suas subdivisões na esfera pública brasileira,ao remeter o assunto

no Rio Grande do Norte, foram utilizados argumentos de Hudson (1999). No que se

refere à comunicação institucional, o projeto usou fragmentos encontrados nos livros

Chiavenato (2003) e Maurício (2010). 

Para orientação sobre planejamento de comunicação e sua usabilidade na

ambiente da organização, foram consultados e abordados passagens do Tavares

(2010) e Oliveira (2004). Além de auxiliar como base na construção e concepção do

plano  de  comunicação,  sendo  este  o  produto  final  do  projeto  experimental.  O

trabalhado ainda teoriza e constrói uma análise SWOT do produto do planejamento

(plano de comunicação). No seu terceiro capitulo, são apresentadas as estratégias,

produtos e peças, que serão usadas pela direção o projeto “Adote Mossoró!”.

A  criação  deste  projeto  experimental  se  deu  por  meio  de  levantamento

bibliográfico, para auxilio no referencial teórico e com as informações presentes no

briefing  colhido  pelo  depoimento  da  direção  do  projeto,dessa  forma,  foi  criada

normas  para  serem executadas  pelos  voluntários  e  peças  de  cunho  publicitário

envolvendo  audiovisual,  internet  e  papelaria.  O que auxilia  na  escolha  do  texto,

tipologia  gráfica  e  de  diagramação.  Como  também,  no  tocante  a  orientação  de
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movimentos,  som e imagens contidas nas peças de áudio  e  vídeo.  Que juntos,

auxiliam no desenvolvimento do produto final, o plano de comunicação.

No  primeiro  capitulo  estão  presentes  temas  que  buscam  distinguir

Instituição,  Associação,  Fundação e Entidade,  além da definição pessoa física e

jurídica segundo o Código Civil Brasileiro. No segundo capitulo foi apresentado uma

abordagem da concepção de planejamento de comunicação, para criação do plano

de comunicação da Adote Mossoró. O terceiro capítulo é apresentado o relatório de

experiência  do  desenvolvimento  do  plano  de  comunicação,  descrevendo  como

foram  feitas  as  escolhas  para  sua  criação  e  peças  nele  contido.  Por  fim,  são

colocadas as considerações finais sobre o projeto experimental.
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2 COMUNICAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR

A  comunicação  tem  em  sua  essência,  o  poder  de  colaborar  com

odesenvolvimento interno e externo de uma organização, que almeja difundir seu

produto de maneira clara, objetiva e o uso da persuasão. Para que esse processo

ocorra  de  maneira  aceitável,  é  imprescindível  promover  investimentos  em

planejamento de comunicação interna e externa. 

Na  comunicação  voltada  para  o  terceiro  setor  isso  não  é  diferente.  A

abordagem e  os  meios  que nela  serão traçados,dependem do projeto  que será

apresentado  para  a  sociedade,  e  os  efeitos  que  nela  irão  causar.  Para  se
14



compreender o nicho no qual será abordado neste trabalhado, é importante saber

como são divididos os três setores da economia nacional e suas responsabilidades.

 A sociedade civil brasileira está dividida em três setores responsáveis por

promover a economia no país. O primeiro setor é formado pelo Governo, o segundo

formado pelas empresas privadas, e o terceiro setor por sua vez, é direcionado para

as associações sem fins lucrativos. Este último atinge os lugares onde o Estado não

consegue  chegar,  promovendo  ações  solidárias,  portanto  possuem  um  papel

importante contra as desigualdades na sociedade. Essas organizações do terceiro

setor  são  divididas  em  subgrupos,  segundo  o  Código  Civil  Brasileiro,de  acordo

comBevilaqua  (1999,  p.  228)  os  subgrupos  são  as:  ONGs  (Organizações  Não

Governamentais), Instituição, Associação, Fundação e Entidade. Mesmo segundo o

Código, as administrações dessas organizações1 são feitas por pessoas físicas ou

jurídicas.  Para deixar mais claro a distinção entre os tipos de pessoas subordinadas

pela justiça brasileira, o Código Civil as definem da seguinte maneira:

Distingue-se as pessoas naturais, também chamadas de pessoas físicas,
das pessoas jurídicas. A pessoa jurídica é a organização de pessoas físicas
ou de um patrimônio para o alcance de um fim determinado. Este fim deve
ser um objetivo lícito, ou seja, não proibido por lei (BEVILAQUA, 1999, p.
232).

Seja qual for à definição de pessoa, ambas devem manter a fidelidade aos

princípios  éticos  e  morais  mantidos  na  Constituição  Federal.  De  maneira  a  não

requerer  ou  compactuar,  de  maneiras  ilícitas  no  desenvolvimento  das  ações

promovidas pela organização no seu cotidiano.

E é por meio dessas prerrogativas de definição citadas pelo código, que uma

organização ou pessoa física pode legalizar um projeto voltado para o terceiro setor.

Ainda segundo Bevilaqua (1999 p. 233), seja qual for o tipo de pessoa, ambas serão

monitoradas e julgadas juridicamente, pela forma a qual está registrada. A lei ainda

determina,  que  as  pessoas  jurídicas  possam  ser  de  direito  publico(interno  ou

externo) ou de direito privado (particular).  Sendo assim, é importante definir de que

maneira o poder público caracteriza as pessoas inseridas no poder público direto,

1ORGANIZAÇÃO:  neste  trabalho  chama-se  de  organização  todos  os  subgrupos  envolvidos  no
terceiro setor, pelo qual remete a ONG(Organizações Não Governamentais), Associação e Fundação.
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visto  que  essas  fazem  parte  da  administração  publica  de  todas  as  autarquias

publicas do país, assim entende-se que:

As pessoas jurídicas de direito público interno são aquelas que em geral
denominamos de entidades governamentais, que são a União, os Estados,
o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, as autarquias e as demais
entidades criadas neste caráter por lei (BEVILAQUA, 1999, p. 234).

Ainda  em  consonância  com  essa  descrição,  é  interessante  abordar  as

diretrizes das pessoas de caráter externo, na qual, ainda segundo a autora abre

portas  para  outros  públicos,  incluindo  nessa  linha  estratégica  e  instituições

internacionais, como é explicando a seguir:

As pessoas jurídicas de direito público externo – externo é usado aqui no
sentido de internacional – são os Estados estrangeiros e todas as demais
pessoas  regidas  pelo  direito  internacional  público,  como  os  organismos
internacionais (ONU e suas agências, por exemplo) (BEVILAQUA, 1999, p.
236).

Ao se referir as pessoas de direito privado, o Código deixa pré-estabelecido

quais as exigências necessárias para que uma pessoa física tenha responsabilidade

jurídica, por uma organização do terceiro setor.

As pessoas  jurídicas  de  direito  privado  são  instituídas  por  iniciativa  de
particulares, podendo ser subdivididas (nos termos dos arts. 44 do Código
Civil).  São  elas  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  sociedades;
associações; e fundações (BEVILAQUA, 1999, p. 239).

Nesse  sentido,  entendem-se  as  sociedades  como  um  agrupamento  de

pessoas, que buscam um fim econômico ou lucrativo, não remetendo a atividade

comercial, mas de prestação de serviços ou por meio do exercício de profissão. Os

resultados obtidos no final do processo, são partilhados entre as pessoas que fazem

parte da sociedade.

Já nas associações, da mesma forma que as sociedades, constituem um

agrupamento de pessoas, com uma finalidade em comum. Porém, as associações

anseiam a defesa de determinados interesses, sem ter o lucro como objetivo.

Quando se fala em fundações, por sua vez, constituem-se num conjunto de

bens  ou  direitos,  dotados  de  individualidade  e  destinados  a  uma  determinada
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finalidade social,  estabelecida pelo seu instituidor,  sendo ele o administrador que

terá o registro de forma jurídica.

Segundo  Coelho  (2000,  p.  58),  “essa  multiplicidade  de  denominações

apenas  demonstra  a  falta  de  precisão  conceitual,  o  que,  por  sua  vez,  revela  a

dificuldade  de  enquadrar  toda  a  diversidade  de  organizações  em  parâmetros

comuns”. Compreende-se então, que é necessário o empenho para a construção de

grupos, com características definidas para o bom desempenho do projeto. Visto que,

os  objetivos  semelhantes  podem trazer  novos  pontos  de  vista  de  determinadas

ações mais precisas, onde todo o grupo pode ser favorecido. 

Ainda  no  universo  dessas  diferentes  particularidades  da  organização,  é

importante  uma  demarcação,  que  diferencie  esse  grupo,  demarcando  a  ele

características próprias. Para que dessa maneira, as entidades sem fins lucrativos

possam  se  fortalecer  e  consigam  suportar  com  os  desafios  promovidos  pela

sociedade civil,a qual estão inseridas. Entre os desafios do terceiro setor,  está à

aceitação  de  consciência  em  relação  a  sua  condição,  como  grupo  atrelado  a

sociedade, pela qual irá autorizar uma melhor concretização da identidade, como

entidade.  Um  fator  essencial  para  isso,  é  buscar  características  comuns  nesse

universo que possam convergir a um conceito para o Terceiro Setor. 

Uma das tentativas para definição desse conjunto, foi proposto por Salamon

e Anheier (1997), sendo mais utilizada e aceita por definirem cinco características

essenciais às organizações do Terceiro Setor.  

 As  organizações  devem  ser  estruturadas:  pois  possuem  um  arcabouço

interno, que de certa forma direciona as regras e parâmetros. Dessemodo,os

cargos  na  administração  e  do  contingente  operacional,  terão  suas

competências  previamente  bem  definidas,  para  atividades  as  quais  estão

subjugadas;

 Caráter privado: pois esta denominação confirma a não existência de nenhum

vínculo institucional com o setor público, apesar de poder contar com apoio

deste no desenvolvimento de ações ou patrocínio;

 Não  distribuição  de  lucros: com  o  objetivo  de  fins  particulares  pelos

responsáveis da organização, também se assegura como um pré-requisito

para se encaixar na categoria de terceiro setor. Assim como explica Falcone
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(1997, p.25), no qual apresenta um conceito sobre a não apreciação de lucros

pelos idealizadores da entidade:

Organizações sem fins lucrativos, significando um tipo de organização cujos
benefícios financeiros  não podem ser  distribuídos entre  seus  diretores  e
associados; na segunda definição organização voluntária tem um sentido
complementar ao da primeira e na língua inglesa fala-se de caridade, o que
remete à memória religiosa medieval e enfatiza o aspecto de doação (de si
para o os outros) que caracteriza boa parte das relações idealizadas nesse
campo. 

Dessa maneira consegue-se entender o diferencial da filantropia do setor, e

de  como  a  sua  nomenclatura  foi  mudada  perante  o  desenvolvimento  da

sociedade. Elas estabeleceram uma função social, a qual as concede uma

autonomia na realização do trabalho.  E é por  meio dessa autonomia,  que

podemos  compreender  sua  capacidade  de  gestão  própria,  não  havendo

nenhum tipo de controle externo. 

 Mão de obra: para a efetivação do trabalho dentro da organização, é preciso

contar com mão de obra para atuar em consonância com os bons exemplos

de empresas, que também trabalham no ramo. Essa mão de obra deve contar

de preferencia com asolidariedade dentro do grupo, e que não foquem nos

lucros para o desenvolvimento de uma ação ou tarefas. Chamados assim de

voluntários,  todos  aqueles  que  envolvem  certo  grau  de  trabalho  não

remunerado,  de  ajuste  com  a  natureza  da  atividade  desenvolvida  pela

instituição. Portanto, podemos inferir que as organizações de Terceiro Setor

são a representação da estrutura  organizada e  desburocratizada do setor

privado, com objetivos e fins públicos, voltados para o bem-estar coletivo e

social. 

 Busca por  visibilidade: está relacionada aos atributos comuns a constante

extensão da entidade. É imprescindível entender, que a luta por visibilidade

tem se tornado um dos fatores essenciaispara a sobrevivência deste grupo. 

A busca pela visibilidade vem em necessidade de que as reivindicações e
preocupações dos indivíduos tenham um reconhecimento público, servindo
de  apelo  à  mobilização  dos  que  não  compartilham  o  mesmo  contexto
espaço/temporal (HENRIQUES, 2004, p.18).
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Assim,  a  busca  por  visibilidade  vai  ao  encontro  à  necessidade  de  se

compreender,  incorporar  habilidades  e  conhecimentos  técnicos  em

comunicação, como forma de fortalecimento institucional. Somente através do

mix  de  comunicação,  é  que  poderão  ser  elaboradas  estratégias  para

posicionamento da imagem da organização na mente dos diversos públicos

de interesse dessas instituições.

Manter uma apresentação que transmita confiança e credibilidade aliada a

uma  satisfatória  qualidade  no  serviço,  torna  a  entidade  uma  referencia.  Sendo

assim,  alvo  de  boas críticas  e  sinônimo de credibilidade,  com isso  poderá  abrir

portas  para  novas  parcerias  e  investimentos  da  esfera  pública  e  privada,  como

ressalta o autor:

Estas  associações  ou  fundações,  conforme  o  caso,  podem  pleitear  a

obtenção de determinados títulos ou qualificações junto ao Poder Público,

visando a alguns benefício. No entanto, sob o aspecto jurídico, a entidade

será sempre uma associação ou fundação (BARBOSA, 2003, p. 13).

Assim,  seja  qual  for  o  tipo  de  beneficio  apreciado  pela  entidade,  é

inconcebível  que a mesma demonstre outros tipos de interesse, que fuja da sua

natureza como organização do terceiro setor. No qual se fraudado, correrá o risco

desofrer processo jurídico e perda do título da organização voltada para fins não

lucrativos. Levando a titulação pelo lado positivo, são grandes os benefícios que as

instancias pode colaborar com o crescimento da entidade.

Algumas delas podem se aliar ou não de programas e projeto promovidos

pelos governos municipais,  estaduais e federais.  Como também se beneficiar da

colaboração de agentes externos privados pré-dispostos a colaborar no crescimento

da  organização.  Com  essas  informações  iniciais,entende-se  em  qual  categoria

melhor preenche os pré-requisitos para a ativação de uma organização. A qual irá

remeter a decisão de um grupo de pessoas, que deseja formar uma organização ou

entidade da sociedade civil, devem tomar ressaltando o tipo da forma jurídica que

sua organização adotará.

No século XXI o terceiro setor mobiliza cerca de 12 milhões de pessoas,

entre eles gestores, doadores, voluntários e os beneficiados (FILANTROPIA ORG,
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2013). Mesmo com esse crescimento,as entidades sem fins lucrativos têm diminuído

o  seu  ritmo  de  crescimento  de  acordo  com  estudo  realizados  pela  Fundações

Privadas  e  Associações  sem  Fins  Lucrativos  (FASFIL),  no  ano  de  2012  a

Fundaçãoapresentou dados sobre uma aparente queda de 338 mil no ano de 2005

para 291 mil no ano de 2010, no que se refere ao crescimento de entidades sem fins

lucrativos.

Mesmo  com  essa  aparente  queda,é  importante  questionar  o  padrão  de

relacionamento existente ente investidores e essas organizações, pois é sabido que

muitas  vezes  as  donatárias  são,  na  realidade,  prestadoras  de  serviço  que

contribuem com seu conhecimento e experiência na realização dos programas dos

investidores. É saudável que as organizações desempenhem esse papel, mas sua

função não deve se limitar à prestação de serviços. A existência de organizações

autônomas sólidas, é condição fundamental para o fortalecimento da democracia no

país, exercendo funções que nem o setor privado e nem o governo tem condições

de propiciar.

2.1 Panorama do terceiro setor no Rio Grande do Norte

Os investimentos na economia para o terceiro setor no Rio Grande do Norte,

tem mostrado um crescimento significativo desde 2003, de acordo matéria do Jornal

Diário  de  Natal,  na  edição  do  dia  15  de  novembro  de  2013,  diz  que  a

responsabilidade social está deixando de ser discurso politicamente correto, para se

tornar realidade no dia-a-dia dos norte riograndenses. O que se permite entender

que empresas atuantes no Rio Grande do Norte, aumentem o interesse emcontribuir

com o terceiro setor e apoiar obras e projetos sociais, ajudando financeiramente ou

oferecendo  apoio  logístico  para  que  ONGs  e  instituições  beneficentes  possam

executar suas ações.

Atualmente nãohá levantamento que apresente o exato número de ONGs

existentes  no  Estado,  também  não  existe  estudo  que  demonstre  o  volume  de

investimentos  movimentado  pelas  empresas  locais  através  do  apoio  a  projetos

sociais. Mas, o que os próprios diretores das entidades apresentadas na matéria
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dizem é que o número de empresas que patrocinam projetos sociais tem crescido

nos últimos anos, sendo a maioria com interesse de diminuir seus impostos. 

Segundo números apresentados pela  Petrobras  (2013)  entre  os  anos de

2003 e 2006, a estatal investiu mais de R$ 64 milhões em obras e projetos sociais

no Rio Grande do Norte, abrindo processo de seleção pública para que as entidades

pudessem apresentar seus projetos. Esses investimentos mostram que os apoios

das  em  empresas  locais  estão  progredindo  e  sendo  aplicados  em  causas  que

ajudam a melhorar a vida das pessoas, seja ela de forma direta ou indireta.

É importante  ressaltar  que existe  outra  fonte  importante  de obtenção de

recursos, por meio de agências de cooperação internacional e local, instaladas em

países  subdesenvolvidos  como  o  Brasil.  Essas  entidades  financiam  projetos  de

combate às desigualdades sociais e ações que visam à proteção dos animais, como

também manter ambientes sob cuidados de uma economia sustentável, visando à

política, economia, sociedade e meio ambiente. 

Ainda segundo a  matéria  do  jornal  Diário  de  Natal,  entre  as  cooperativas

internacionais que atuam no desenvolvimento de ONGs no Rio Grande do Norte

estão o Save The Children, da Suécia, e o Group Devellopment E DKA, da Áustria.

Ambas apoiam projetos que visam colaborar com a educação e saúde de crianças e

adolescentes, que vivem em periferias na cidade de Natal. 

Pode-se entender que nesse capitulo, a divisão presente no terceiro setor e

como trabalham os gestores da organização, além da sua função social dentro da

sociedade contemporânea. Hudson (1999), descreve que o traço comum que une

todas as organizações, sejam elas do setor privado, do Estado ou do Terceiro Setor,

é o fato de que são orientadas por valores determinados, são criadas e mantidas por

pessoas,  que  acreditam  que  mudanças  são  necessárias  e  que  desejam  elas

mesmas, tomar providências nesse sentido.

Assim, só se pode mudar um cenário ou fatos que acontecerão no futuro, por

meio de ações previamente planejadas e amparadas. O autor Hudson (1999) ainda

completa informando que para as mudanças acontecerem é preciso que se faça um

planejamento que resulte num bom plano e que este, nas mãos dos gestores, sirva

de guia para os caminhos que serão postos em prática.

A arte de planejar ações para condução futuras se faz presente na vida do

homem há muitos anos. Parando um pouco para pensar, pode-se inferir que, a partir
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do momento que o homem se propôs a caçar e a pescar, ele começou a recorrer a

esse exercício denominado planejamento. “Desde quando o homem das cavernas

se pôs a caçar, pescar e lutar para sobreviver, o planejamento e a estratégia sempre

esteve  presente,  antecipando  o  que  se  pretendia  fazer  para  se  bem  sucedido”

CHIAVENATO (2003. p. 26).

Entende-se, portanto que para o sucesso do projeto, é necessário planejar

as ideias e procurar os meios para melhor executa-las. Sendo assim, uma forma de

evitar possíveis erros no âmbito subjetivo e prático da ação. Além de resguardar

possíveis alternativas para contornar obstáculos no desenvolvimento da equipe e do

produto, que será julgado. 

Entende-se assim, que é fundamental o conhecimento sobre comunicação

para  enfrentar  a  competição  existente  no  mercado.  Cada  empresa  se  expõe

damaneiramais  conveniente  possível,  segundo  suas  condições  intelectuais  e

econômicas.  Portanto  é  muito  importante  construir  um  plano  de  comunicação

institucional,  que delimite  as  regras  e  o  posicionamento  da empresa segundo  o

segmento  nela  inserido.  Serão  por  meio  dessas  orientações  que  funcionário  e

clientes  entenderão  quais  são  os  objetivos  desejados  pela  empresa  e  de  como

pretende conquista-los. 

2.2 Comunicação Institucional

Uma  organização  é  composta  por  diferentes  partes  integrantes  que  se

assemelham a uma empresa particular. Essas partes são como engrenagens, que

dependem  uma  das  outras  para  dar  movimento  e  sucesso  ao  produto  final.  A

comunicação institucional tem um papel importante nesse mecanismo, pois é ela

que planeja, orienta e modifica o cenário da organização interna e externamente.

Mauricio Tavares apresenta de forma resumida, mas bem delineada o conceito que

esquematiza  a  comunicação  organizacional,  berço  da  comunicação  institucional,

como descreve o autor a seguir:

A  comunicação  institucional  é  o  conjunto  de  ações  que  visa  divulgar
informações aos públicos de interesse sobre os objetivos , as práticas, as
políticas  e  ações  institucionais  da  organização.  O  objetivo  principal  é
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construir, manter ou  melhorar a imagem da empresa no mercado perante
esse público (MAURÍCIO, 2010, pág. 64).

Esse conjunto de ações exemplificadas pelo autor, está interligado dentro da

matriz  da  comunicação  institucional.  Na  qual,  cada  uma  desempenha  papeis

específicos  dentro  das  suas  limitações,  mas  da  mesma  forma  dependendo  do

desempenho dos demais setores para alcançar o sucesso total. 

Frequentemente  as  diferentes  instituições  enfrentam  problemas

administrativos.  Em alguns  casos atribui-se  o  fato  às  falhas  de comunicação.  É

válido lembrar que o processo de troca de informações, não é exclusivamente o

culpado por equívocos durante o período de gestão de uma empresa, podendo até

contribuir  pela  diminuição  de  tais  casos.  É  por  meio  dela  que  a  sociedade  se

relaciona. Compreender o processo de comunicação não é tão fácil como se parece.

Muitos pesquisadores aceitaram a provocação em suas carreiras e buscaram com

os  resultados  de  suas  análises,  um  melhor  entendimento  dessa  aplicação  da

comunicação no cotidiano das organizações. 

 Para que ocorra a comunicação, inicialmente é necessário um conjunto de

fatores para que o emissor e  o receptor se correspondam. Ela se concretiza de

forma eficaz a partir do momento em que ambas as partes se compreendem dentro

do sistema organizacional, quando remetido à comunicação, pode-se entender que:

O processo de comunicação envolve cinco componentes: o emissor (é a
origem do processo e seu objetivo é codificar a mensagem de forma tal que
o receptor a compreenda facilmente), a mensagem (é o conjunto de ideias
que está  sendo enviado ao público,  que deve ser  interpretado de forma
significativa),  o  código  (é  a  forma  pela  qual  a  mensagem  está  sendo
transmitida), o canal que conduz a mensagem do emitente ao receptor (é o
destinatário da mensagem) e a decodificação (é a forma como o receptor
interpreta a mensagem) (OLIVEIRA, 2004, p. 10). 

 Em uma instituição estão presentes os fluxos de informação. A primeira

delas  é  a  comunicação  descendente,  onde  a  mensagem  parte  do  superior  ao

subordinado. Em seguida a comunicação ascendente, a partir do momento em que

subordinados  emitem  informações  aos  seus  superiores.E  por  último  o  fluxo

horizontal,  onde pessoas com atribuições equivalentes se comunicam. Todo este

processo está incluso nas redes formais e informais de comunicação. A primeira

delas, formal, caracteriza-se por ordens e mensagens repassadas por relatórios e

despachos, trazendo formalidade à informação. Já a rede informal é representada
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porinformações  não  oficiais,  tradicionalmente  conhecidas  como  boatos.  A

comunicação institucional tem um grande dever neste processo, principalmente este

último caso, proporcionando análise, sugestões e esclarecimentos.

Segundo Oliveira (2004, p.28) “É preciso, no entanto, reconhecer que a rede

informal  tem funções  úteis  na  empresa:  é  fonte  de  comunicação  para  cima,  na

hierarquia, especialmente de informações sobre o que as pessoas estão fazendo e o

que elas sentem em certas situações”. 

Dentro das organizações, a comunicação tem forte papel na consolidação de

bons  relacionamentos,  dinamização  de  impactos  e  entrelaçamento  de  setores  e

diversos públicos. Ela precisa ser realizada de forma profissional e estratégica, uma

vez que a reputação de uma empresa está em jogo. 

Para que o processo de comunicação institucional surta efeito, é necessário

que o mentor da empresa esteja ciente de todos os potenciais físicos, econômicos e

intelectuais da empresa para promover uma boa gestão, sendo a comunicação sua

maior aliada. Sendo por meio do planejamento, construir um plano que englobe a

melhor maneira de desempenhar o serviço e alcançar o sucesso nos objetivos. O

planejamento  vai  desde  a  pesquisa  de  mercado  a  aceitação  do  produto  pela

comunidade externa. Além de construir elementos de ligação dentro dos setores da

empresa, para que ambos possam compreender que os resultados favoráveis das

ações dependem do total empenho de cada um, em particular e coletivamente.

3 PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR

Planejar tem muito haver com o controle e análise da situação e os trunfos

que o individuo tem a seu favor, pelo qual vão contribuir com o desenvolvimento da

ação pretendida. Tavares (2010 p.134) descreve uma definição de planejamento,
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que segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, dentre as quais se destaca o

seguinte  significado,  “Trabalho  de  preparação  para  qualquer  empreendimento,

segundo roteiros e métodos determinados”. 

A partir desse principio, pode-se entender que a iniciativa de planejar está

relacionada aos preparativos de uma ação sendo organizadas por meio do roteiro e

as diligências nele contido. É interessante ressaltar nesse momento que esse roteiro

é  chamando  de  plano,  no  qual  podemos  dizer  que  é  a  materialização  do

planejamento no papel. O que o torna um meio funcional e sujeito a modificações de

acordo  com sua  execução.  Neste  capitulo  serão  tratadas  as  ideias,  concepções

intelectuais e físicas do planejamento e sua aplicação no Plano de Comunicação,

que será apresentado no capitulo seguinte.

No  tocante  sobre  o  assunto,  o  ato  de  planejar  está  sujeito  a  pesquisas

constantes  para  análise  do  mercado  e  suas  potencialidades.  Tais  informações

ligadas aos objetivos e metas da empresa serão os subsídios iniciais para começar

a  planejar.  Por  isso  algumas  perguntas  devem  ser  respondidas  para  iniciar  o

planejamento, tais como: o que se quer? Onde se deseja chegar? O que é preciso

para  fazer?  Quais  são  nossas  vantagens?  E  as  desvantagens?  Existe  capital

suficiente? E material humano? Essas são algumas das indagações que podem ser

ressaltadas no processo de concepção do plano (CHIAVENATTO, 2003, p. 38).

3.1Tipos de planejamento

O planejamento de comunicação pode ser direcionado ou modelado para

diversos seguimentos, que envolvem a comunicação social  e o marketing.  Neste

trabalho será tratado especificamente sobre o Plano de Comunicação. Mas antes de

aprofundar o assunto, é importante saber quais são e como trabalham cada tipo de

planejamento. Assim, entende-se que:

 Planejamento  de  marketingestádirecionado  para  aplicação  em  projetos

direcionados para os diversos tipos de marketing. Neste plano,o mentor trata

das bases físicas, operacionais e os custos relacionados ao projeto. Estando

diretamente ligada a ideia de agradar os anseios do comprador, oferecendo
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técnicas  e  abordagens  para  persuadi-lo.  Para  tanto,  é  concebido  pelos

estudiosos como:

Um documento que resume o planejamento de marketing.  Este,  por sua
vez,  é  um  processo  de  intenso  raciocínio  e  coordenação  de  pessoas,
recursos financeiros e materiais cujo foco central é a verdadeira satisfação
do consumidor. Em outras palavras, é ajudar o consumidor  a se sentir um
pouco  mais  feliz  e,  em  consequência  ,  gerar  resultados  positivos  para
empresa e a sociedade (AMBRÓSIO, 1999, p.1 apud TAVARES, 2010, p.
140).

Dessa maneira, pode-se compreender que o plano de marketing trabalha não

só com a organização e aplicação do projeto pretendido, mas também, com

sua idealização mercadológica, criativa e financeira. Técnicas derivadas da

administração de projetar e empreender.  Auxiliam na execução satisfatória

desse plano, o que promove um melhor engajamento das ciências sociais

aplicadas dentro da sociedade.

 Planejamento de Comunicaçãodesenvolvido para instituir, agenciar, melhorar

e  aperfeiçoar  os  processos  de  comunicação  interna  e  externa  de  uma

organização. Atua diretamente com as finalidades e metas estipulados pela

diretoria  da  organização,  como  também  criar  escolhas  para  aumentar  o

desempenho  e  a  visibilidade.  Assim,  pode  inferir  que  o  Plano  de

Comunicação é o:

Processo pelo qual objetivos, metas, estratégias de comunicação, planos de
ação, controle e avaliação e investimento otimizar o negocio do cliente. É a
formatação  de  objetivos  e  metas;  e  desenvolvimento  de  estratégias  de
comunicação,  avaliação,  avaliado  através  de  processos  e  indicadores;
orçados  de  acordo  com  as  necessidades  e  as  possibilidades  de  cada
negócio. (TAVARES, 2010, p. 140)

 Planejamento de campanha Publicitária e Plano de Propagandasão similares

em seu arranjo de criação e percepção de produção. Ambas visam o sucesso

do  produto  ou  serviço  que  será  exposto  para  o  consumidor.  O  que  está

presente nos quatro P’s englobados na comunicação organizacional sendo

eles: preço, praça, produto e promoção. Assim infere-se entender, de acordo

com Tavares (2010 p.140) é um plano com descrição planejada de ações

publicitárias, visando atingir objetivos mercadológicos de uma organização,

marca produto, serviços e entre outros.
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 Planejamento  de  Comunicação  integrada  de  marketingbusca  atrelar

metodologias  administrativas  e  gerenciais  com  a  comunicação  do

consumidor.  Sendo  assim  importante  na  coordenação  de  atividades

relacionadas entre cliente e empresa.

3.2 Planejamento de comunicação 

Quando se fala em Plano de Comunicação, é importante que o profissional

que o utilizar esteja ciente de como está sendo projetada a imagem e a organização

da  empresa  no  ambiente  interno  e  externo.  Para  assim,  promover  políticas  de

organização que visem o bem estar dos funcionários, como tambémo desempenho

de suas tarefas no dia-a-dia do serviço. Contando também com o cuidado de se

apresentar para o seu cliente, que será passivo de todas as ações promovidas, no

qual estará no poder de julgar, se a exposição está sendo positiva ou não. Tendo

essa  prerrogativa,  é  importante  entender  como  funciona  o  planejamento  de

comunicação dentro do público interno (funcionários) e o publico externo (clientes).

3.2.1 Publico interno 

Nos corredores de uma instituição,é encontrado os responsáveis pelo seu

funcionamento e as peças chaves de sua representação no mercado. Diferente do

que era encontrado no cenário administrativo antigamente, o conceito chefe tende a

decair, embora muitos administradores insistem em preservar esse nome. As atuais

demandas  do  mercado  exigem  estratégias  organizacionais  que  vão  desde  a

produção, execução de ordens, passando pela interatividade entre os setores, nos

âmbitos operacionais e administrativos. 

O  conceito  de  líder  pode  melhor  se  adequar  à  chamada  administração

moderna. O candidato capaz de assumir o cargo deve se lembrar de que expressão,

motivação,  raciocínio  crítico  e  rápido  e  participação,  são  pontos  básicos  para  o

sucesso. Um líder está em constante comunicação com seus subordinados, uma
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vez  que  a  troca  de  ideias  é  um  fator  importante  para  o  amadurecimento  e

aperfeiçoamentos das formas de gestão. 

Ao contrário do chefe, o líder costuma banir da lista de descrição de seu

cargo,  atividades  técnico-burocráticas  e  preenchê-la  de  atos  que  visam

interatividade com seus funcionários. É de grande valor ressaltar que, embora o líder

esteja mais próximo de sua equipe, ele é digno de todo o respeito, pois detém todo o

conhecimento empresarial que irá traçar a estratégia de trabalho da instituição. Os

líderes modernos que sabem detectar as necessidades de seu público (clientes), e

pôr  em  prática  os  planos  para  que  tudo  saia  bem,encontram  na  comunicação

empresarial um apoio positivo para a transparência na execução dos trabalhos. 

É muito importante para o administrador conhecer a sua tarefa central. Seu
êxito não pode ser medido pela quantidade de empresas que possui, mas
pelas invocações por ele induzidas; não tanto pelo número de reuniões, de
palestras  e  visitas  que  programa,  mas  pelas  pessoas  nas  quais  inspira
modificações significativas  de  pensamento  e  perspectivas.  É  muito  mais
fácil  criar  ou  renovar  uma  empresa  do  que  dirigi-la,  é  muito  mais  fácil
organizar um grupo do que mantê-lo ativo (OLIVEIRA, 2004, p.17). 

Tanto  o  público  interno  quanto  o  externo,  precisam  estar  cientes  dos

esforços  da  organização  para  a  melhoria  dos  serviços  prestados.  No  ambiente

interno, apregoar a confiabilidade entre os funcionários é essencial. É através deles

que  determinada  instituição  irá  desenvolver  suas  atividades.  Uma  comunicação

interna calcada no profissionalismo, é o início de um relacionamento sadio entre

direção e funcionários. Assim, especulações são jogadas por terra e a veracidade e

a transparência são valorizadas. Independente de sua atuação na empresa,sejam

com atividades estratégicas ou técnicas, os funcionários necessitam de interação

entre si. É durante o diálogo que novas ideias são captadas, falhas detectadas e

soluções colocadas em prática. O jornalismo empresarial é um caminho para que tal

cenário se torne realidade. 

A definição exata do público-alvo deve ser realizada com muito critério, pois

se  trata  do  momento  chave  em  que  o  profissional  deve  traçar  as  deficiências

existentes  e  saná-las  através  das  atividades  geradas  pela  própria  empresa.  De

acordo com Dubrin (2003, p.220) o ato de “Ouvir pode ser um importante fator para

o sucesso dos negócios. Muitas organizações investem quantidades consideráveis
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de tempo e energia para entender melhor os pensamentos, valores e padrões de

comportamento dos clientes”. 

O  profissional  de  comunicação  institucional  precisa  estreitar  seu

relacionamento com os diversos setores de uma entidade. O fato de seu cargo exigir

um  contato  constante  com  a  diretoria,  não  pode  significar  seu  isolamento  dos

demais  colegas  ou  exercer  seu  papel  apenas  para  atender  os  interesses  da

administração. A informação é um direito de todos, quebrando assim indiferenças,

preconceitos, dúvidas e comentários maldosos. 

As atuais necessidades do mercado, exigem uma atuação mais aprofundada

no âmbito comunicacional dentro das organizações. Alguns jornalistas e publicitários

atuantes  neste  meio  dominam  técnicas  inovadoras  de  comunicação  interna  (ou

externa), que contribuem para o estímulo dos integrantes de uma entidade. Outros já

não  detêm  tal  conhecimento,  por  utilizarem  modos  corriqueiros  e  arcaicos  para

proporcionar a troca de informações. 

A participação do setor de comunicação empresarial vai muito além de emitir

ao público interno  house-organs,newsletters, boletins ou aplicar a tradicional caixa

de sugestões. Os profissionais da área necessitam se abrir às novas alternativas de

interação,  tudo  a  partir  da  análise  e  observação,  visando  melhorias  e  bons

resultados.  O  setor  de  recursos  humanos  tem  por  obrigação  não  resumir  suas

atividades as funções técnico-burocráticas, mas participar da vida do funcionário. A

comunicação  institucional  pode  ser  um  modo  de  alcance  de  tais  objetivos,

estimulando o público interno a planejar suas atividades, buscar novas alternativas,

ter  autonomia  para  tomada  de  decisões  (obedecendo  à  hierarquização)  e  a

motivação.  

Um Círculo de Qualidade é formado por um grupo de voluntários, que se
reúnem  regularmente  com  seu  superior  hierárquico  direto,  tendo  como
objetivo levantar os principais problemas encontrados no trabalho e analisá-
los,  propondo  e  implementando soluções.  Esta  análise  é  feita  em cinco
etapas: a. a definição dos objetivos; b.análise dos problemas; c.proposição
de soluções; elaboração de um plano de ação (projeto-piloto) adequado aos
objetivos  propostos;  e  e.implementação  e  readequação  dos  planos
(CHEVALIER, 1995, p.3).

Os  funcionários  de  uma  organização  devem  ser  levados  ao  seguinte

raciocínio: a empresa para a qual trabalha não está somente focada na geração de

lucro,  mas  também  na  responsabilidade  social,  uma  vez  que  a  sociedade  é  a

29



principal responsável pela sua existência. Momentos de crise também devem ser

administrados com sabedoria, a fim de evitar a revolta e o questionamento por parte

dos empregados. 

Cabe  ao  profissional  de  comunicação  detectar  o  melhor  caminho  para

esclarecer os fatos ao público interno, conforme afirma Torquato (1986, p.74) “Nos

momentos de crise, sabendo-se que as tensões internas propiciam condições para a

contestação  dos  valores  empresariais,  o  sistema  de  comunicação  será  um  dos

melhores  instrumentos  para  atenuar  conflitos”.  Isentar  os  funcionários  dos  reais

fatos,  praticando  o  tradicional  jargão  “tapar  o  sol  com  a  peneira”  só  trará

consequências desastrosas para o ambiente, uma vez que os funcionários poderão

aliar  dúvida,  tensão  e  temor  aos  seus  afazeres  diários,  comprometendo  as

atividades realizadas pela entidade. 

3.2.2 Público externo 

A atuação do jornalismo institucional não se restringe somente à busca de

um bom relacionamento interno. O público externo faz parte de todo emaranhado

comunicacional exercido pelo setor. Este grupo é caracterizado por aqueles que de

forma  direta  ou  indireta  estão  ligados  à  organização.  Estão  incluídos  clientes,

investidores, empresários, imprensa e demais setores da sociedade. 

O trabalho  realizado pela  equipe de  comunicação empresarial,  necessita

abrigar uma linguagem específica também para o público externo, já que o objetivo é

comum: emitir à sociedade informações sobre determinada empresa, em busca de

confiabilidade  e  credibilidade.  Algumas  instituições,  além  de  produzir  material

voltado para os consumidores e à imprensa, veiculam publicações segmentadas e

especializadas para os acionistas e empresários do setor. 

Muitas corporações continuam com os tradicionais meios de veiculação de

informações:  house-organs, revistas  ou  panfletos.  Outras  agregaram  à  sua

estratégia,  a utilização de mídia radiofônica, televisiva,  publicitária e por último a

internet.  Porém todo  este  trabalho  torna-se  vão,  se  um estudo  prévio  sobre  as

necessidades do público-alvo não for realizado. 
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Em  relação  à  sociedade,  a  difusão  de  informação  desempenha  duas
funções: perante ameaças e perigos imprevistos, oferece a possibilidade de
alertar cidadãos; fornece instrumentos para se executar certas atividades
quotidianas institucionalizadas na sociedade, como por exemplo, as trocas
econômicas (WOLF, 1995, p.4). 

A comunicação associada aos veículos externos, tem funcionalidade no que

diz respeito à aproximação da comunidade. Deve possuir uma linguagem específica

para cada segmento ligado às suas atividades, de modo a fidelizar leitores, ouvintes

ou telespectadores e criar um sentimento de expectativa em relação às próximas

publicações.  Infelizmente  uma gama de  instituições  não  desfruta  dos  benefícios

proporcionados pela comunicação institucional, principalmente externa, uma vez que

estas  instituições  não  se  atentaram para  as  novas  demandas  de  mercado,  que

incluem  melhorias  nos  serviços  prestados  ou  nos  produtos  oferecidos  e

transparência nos bastidores empresariais. 

O profissional da área necessita compreender que sua atuação é decisiva.

Planejar suas atividades e traçar objetivos são ações básicas, evitando deslizes no

processo de emissão das informações. Uma comunicação empresarial mal feita não

trará o feedback necessário para a adequação das atividades da instituição, além de

criar desconfiança da administração sobre a real necessidade do setor, colocando

em risco a continuação daquele profissional na corporação.

3.2.3 Análise Institucional: Análise SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta essencial no processo de planejamento

estratégico.  O  termo  vem  do  inglês  “Strengths,  Weaknesses,  Opportunities  and

Threats”,  desenvolvido  por  Albert  Humphrey  na  década  de  60,  que,  traduzido,

significa “Força, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades” (Quadro 1) e que objetivam

analisar os pontos positivos e negativos da empresa e do mercado em que ela atua,

identificando  elementos  para  a  gestão,  estabelecendo  prioridades  de  atuação

através de um planejamento estratégico.
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3.2.4 Ambiente interno (forças e fraquezas)

As forças e fraquezas referem-se ao ambiente interno da organização,  é

aquilo que ela possui  como diferencial  competitivo.  Cada negócio precisa avaliar

periodicamente suas forças e fraquezas internas.  É evidente que o negócio não

precisa  corrigir  todas  as  suas  fraquezas,  a  grande  questão  é  avaliar  as

oportunidades de mercado para as quais dispõe de suas melhores qualidades ou as

quais será necessário adaptar ou corrigir suas fraquezas.

3.2.5 Ambiente externo (ameaças e oportunidades)

Entende-se  como  analise  do  ambiente  externo  o  recolhimento  de

informações,  que  possam  auxiliar  na  visualização  da  organização  dentro  da

sociedade.  A  partir  desse  recolhimento  são  direcionados  métodos,  técnicas  e

abordagem para lidar com o publico externo. Para melhor compreender como são

realizadas  essas  etapas,  é  importante  entender  a  essência  da  construção  do

ambiente externo.Segundo o autor Kotler:
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“Uma  unidade  de  negócios  tem  de  monitorar  importantes  forças
macroambientais (econômicas, demográficas, tecnológicas, politico-legais e
socioculturais)  e  significativos  agentes  microambientais  (clientes,
concorrentes, distribuidores, fornecedores) que afetam sua capacidade de
obter lucros. Ela deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing
para acompanhar tendências e mudanças importantes.”  (KOTLER, Philip;
KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 2006 p. 50).

É  por  meio  desse  entendimento  que  são  construídas  as  táticas  para

execução do plano de comunicação da organização, como também da sua política

de  trabalho  para  com  o  público  externo.  Dessa  forma  são  encontradas  as

oportunidades de incrementar e difundir o projeto em sua plenitude.

As oportunidades e ameaças dizem respeito à situação de mercado, onde a

organização  atua.  Um  objetivo  importante  no  estudo  do  ambiente  externo  é  a

identificação  de  novas  oportunidades.  Mas  há  ações  no  ambiente  externo,  que

podem representar ameaças as atividades da organização (uma mudança legislativa

sobre a regulamentação de Organizações Não Governamentais,  por  exemplo),  o

que requer uma ação planejada de marketing para minimizar os danos ou adaptá-la

ao novo meio.

3.2.6 Estratégia

Michael  Porter  (1990)  propôs  três  estratégias  genéricas  como  ponto  de

partida para o pensamento estratégico: liderança total em custos, diferenciação e

foco. 

 Liderança total em custos baseia-se nos esforços para redução dos custos de

produção de modo que o produto tenha o menor preço, alcançando assim

uma maior participação de mercado. 

 No caso da  Diferenciação, a empresa concentra-se em uma única área de

importância para o cliente de grande valor  e  para o mercado (assistência

técnica,  qualidade,  tecnologia,  e  entre  outros),  destacando-se  das  demais

concorrentes pela excelência do serviço prestado naquele setor. 

 No  que  trata  do  Enfoque,  o  negócio  concentra  suas  atenções  em  uma

determinada  faixa  do  mercado,  um  segmento  específico  do  público
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consumidor, conhecendo-o intimamente. Isso limita a área de abrangência de

negócios, no entanto, o destaca das demais empresas dentro daquele nincho,

por  adequar-se  melhor  e  responder  em  menor  tempo  às  necessidades

daqueles consumidores.

No capitulo seguinte será apresentado o produto (Plano de Comunicação) e

o modelo das peças pensadas para melhorar a imagem do projeto Adote Mossoró!

No  qual,  foram  embasado  nas  referências  dos  autores  citados  nos  capítulos

anterioresdo presente estudo.
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4 O PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR: RELATÓRIO

Neste capitulo  será abordado o plano e a justificativa  para elaboração e

execução das peças do Plano de Comunicação, desenvolvido para a entidade do

terceiro setor projeto Adote Mossoró! O plano tem como objetivo traçar estratégias

de  comunicação  organizacional  para  entidade,  demaneira  a  minimizar  suas

dificuldades e potencializar suas oportunidades no ambiente interno e externo da

organização.  

Possibilitando  uma  melhor  logística  e  aspectos  que  envolvem  recursos

humanos até a sua imagem como projeto social, para a cidade de Mossoró no Rio

Grande do Norte. Criada por um grupo de voluntários da comunidade universitária

da cidade, o projeto Adote Mossoró! tem como objetivo divulgar animais que estejam

disponíveis  para  adoção  via  rede  social  Facebook  no  endereço

https://www.facebook.com/adotemossoro/info  e  no  site  da  instituição

www.adotemossoro.org. 

O projeto não possui equipe de comunicação e nem recursos financeiros

para  contratação  de  funcionários.  Possuem  seis  voluntários  denominados

decuidadores, que auxiliam na administração da página e no acesso aos animais

aptos à adoção. As principais peças criadas para melhorar o desempenho do projeto

foram:  criação  do  Plano  de  Comunicação;  repaginação  da  logo  marcar;  vídeo

institucional; repaginação do site da entidade; criação de um banner institucional;

spot para rádio; uniforme; camisa promocional; cartão de visita; release; e cartaz

para divulgação em ambientes públicos no tamanho A4. 

A concepção deste relatório está ligada ao Trabalho de Conclusão de Curso

dos cursos de Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda e

Radialismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN.

4.1 O plano de comunicação institucional para o Adote Mossoró
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O Adote Mossoró! é uma página criada no Facebook por voluntários para

divulgação de animais que estão para adoção em Mossoró - RN. A iniciativa se faz

importante  para  amenizar  o  número  de  animais  abandonados,  e  que  estão

disponíveis para adoção na cidade. A página tem por objetivos iniciais, informar e

divulgar para interessados conectados a rede social sobre possíveis animais que se

encaixe nas condições já citadas. Além de promover ações de incentivo a adoção

para usuários da rede.  É importante salientar,  o projeto não se configura como

Organização  Não  Governamental  (ONG),  devido  à  falta  de  estrutura  física,

financeira  e  humana para  atuação  nesse  setor.  Porém,  esse  é  um desejo  dos

idealizadores para um futuro próximo. Com objetivo de colaborar com esse desejo,

foi criado um Plano de Comunicação com o intuito de sanar os problemas que os

voluntários administradores da página apresentaram. A página pode ser acessada

no endereço no  Facebook:  https://www.facebook.com/adotemossoro?fref=ts  e  no

site do projeto no www.adotemossoro.com.br.

4.1.1 Missão

A Adote Mossoró tem como missão atuar na transformação da realidade em

que se encontram os cães e gatos rejeitados e abandonados da cidade de Mossoró

- RN. O papel principal do Projeto é realizar o elo entre protetor e adotante. Para

isso, busca conscientizar a população a respeito de suas necessidades e cuidados,

fornecendo informações sobre bem-estar dos animais e guarda responsável.  

4.1.2 Visão

Ser  um projeto  reconhecido  pela  comunidade  em que  atua,  como  uma

organização comprometida com a construção de um mundo melhor para os cães e

gatos  abandonados.  E  ser  um  símbolo  no  suporte  para  os  demais  projetos  e

protetores independentes da cidade de Mossoró.
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4.13.2 Estratégias e Ações

Estratégia 1: Capacitação do social media para uso do Adobe Photoshop.

Por que: Com o Conhecimento básico das ferramentas, será possível melhorar a

identidade visual do material publicado, colocando-o em um padrão.

Ações:

 Entrar  em contato  com o social  media  do projeto  e  agendar  horário  para

treinamento nas ferramentas básica

 Deixar arquivo pré-definido no Photoshop com tamanho, ajustes de cores e

textos,  de forma que seja necessário apenas a inclusão da imagem a ser

veiculada, facilitando o aprendizado.

 Realizar treinamento de 3h/aula e acompanhar as postagens na fanpage.

Estratégia 2: Dar maior destaque as ações bem sucedidas do projeto.

Por que:  Além de destacar os animais para adoção, é necessário destacar as

adoções realizadas. A transparência no que diz respeito às ações do projeto dará

muito mais credibilidade à marca e gera maior engajamento.

Ações:

 Preparar post específico para animais adotados com identidade visual pré-

definida.

 Preparar post com o levantamento das adoções mensais realizadas através

da fanpage.

 Post de antes e depois de animais resgatados e/ou tratados.

Estratégia 3: Padronizar as postagens na fan page do Facebook.

Porque:  Padronizar  a  identidade  visual  é  necessário  para  que  as  postagens

tenham  mais  credibilidade  diante  do  público,  deixando  claro  um  maior

profissionalismo por trás das ações virtuais da Adote Mossoró.

Ações:

 Criar  arquivos  com postagens pré-definidas por  categoria,  sendo:  Animais

para adoção, adotados, compartilhe doações, desaparecidos, lar temporário e

resgate.

 Uso de hashtags para cada categoria facilitando a busca.
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 Criar ícone para cada tipo de postagem.

Estratégia 4: Elaboração de nova identidade visual juntamente com um manual

de aplicação.

Por que: Ter uma marca com padrões de aplicação e orientações de uso facilita

sua reprodução e desenvolvimento de produtos ligados à mesma.

Ações:

 Desenvolver nova identidade visual para a Adote Mossoró

 Desenvolver  Manual  de  Identidade  Visual  com  normas  de  aplicação  e

reprodução da marca, fardamento e papelaria.

 Apresentar e explicar como funciona o Manual para os integrantes do Projeto.

Estratégia 5: Reformulação do site para mesmo projeto de identidade visual da

nova marca.

Por que:  Padronizar a identidade visual é necessário para que o projeto tenha

maior credibilidade diante do público, deixando claro um maior profissionalismo

por trás das ações virtuais da Adote Mossoró.

Ação:

 Alterar o layout do site da Adote Mossoró para o mesmo padrão desenvolvido

pelo novo projeto de identidade visual.

Estratégia 6:  Gerar campanhas de engajamento nas redes objetivando maior

compartilhamento de conteúdo.

Por que: Apesar de ter mais de 5000 seguidores em sua fan page, o índice de

compartilhamento não chega a 10% do número de curtidas na página.

Ação:

 Criar post específico destacando a importância do compartilhamento.

 Criar sorteio para os posts de compartilhamento de uma camiseta do projeto.

Estratégia 7: Veicular campanha que fortaleça a marca Adote Mossoró.

Porque: Apesar de ser o único projeto que trabalhe com esse objetivo, a marca

Adote Mossoró ainda tem pouca penetração no público geral.

Ação:
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 Criar VT institucional para a Adote Mossoró

 Buscar parcerias com veículos locais

 Veicular spot em parceria com rádios locais

 Gerar  postagens  nas  redes  sociais  que  sigam  a  identidade  visual  da

campanha em veiculação.

Estratégia  8:  Expandir  o  cadastro  de  protetores  no  site  através  da

disponibilização de um cadastro online em um novo menu no site.

Porque:  Ampliar  a  área  de  atuação  do  projeto  e  engajar  mais  protetores  à

marca.

Ações:

 Criar formulário online para cadastro de novos protetores dentro do site da

Adote Mossoró

 Divulgar a ação de cadastro no Facebook

 Atualizar o site com os novos protetores

 Divulgar lista de novos protetores na fan page

Estratégia 9:  Buscar parceria com o Departamento de Comunicação da UERN

no intuito de desenvolver projetos que contemplem a organização e que possam

ser apresentados em seminário e eventos.

Porque: A carência de voluntários pode ser suprida ao unir as necessidades da

Adote Mossoró as oportunidades de desenvolvimento de projetos acadêmicos

que possam participar de exposições e seminários.

Ações:

 Marcar reunião com os responsáveis pelo Departamento de Comunicação

Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

 Apresentar  necessidades  comunicacionais  do  projeto  que  podem  ser

atendidas por pelos alunos do curso de comunicação social.

 Desenvolver  briefing  para  criação  das  peças,  facilitando  aos  alunos  o

desenvolvimento de ideias criativas.
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 Ceder direitos de uso da marca para os projetos que contemplem a Adote

Mossoró.

Estratégia 10: Ação de vendas para levantamento de fundos.

Porque: Apesar de não possuir instalações físicas nem abrigo, a Adote Mossoró

ajuda seus protetores cadastrados com as despesas de animais resgatados na

compra  de  medicamentos,  rações  e  insumos  para  manutenção  dos  lares

provisórios dos animais.

Ações:

 Criar layout para adesivo de baixo custo

 Buscar parceria com gráfica para produção dos adesivos sem custos para o

projeto

 Comercializar adesivos ao valor simbólico de R$ 1,00

Estratégia  11:  Distribuição  de  pequenas  caixas  de  moedas  em  pontos

estratégicos.

Porque:  É necessário facilitar  o processo de doação em dinheiro sem que o

doador tenha que deslocar-se ao banco.

Ações:

 Criar layout para caixa de doação de moedas

 Buscar parcerias com lojistas do segmento de petshop para instalação das

caixas

4.13.3 Redesign da marca

Segundo  o  posicionamento  de  Michael  Porter  (1990),  quando  descreve

sobre Diferenciação, na qual é importante que a entidade concentre-se sua imagem

no segmento que atua, é interessante ressaltar que: as marcas no geral precisam

passar por reformulações com intuito de se reciclarem, atualizarem e aproxima-se

cada vez mais dos seus clientes e colaboradores. A logo marca da Adote Mossoró!

foi  reformulada  partindo  dessa  necessidade,  a  logo  que  era  representada  pelo
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letreiro Adote Mossoró! na cor preta, bem como o ponto de exclamação, passa a

ser, como primeira opção branca, utilizada em BG laranja. 

Figura 1 - Logo marca antiga.

A escolha da cor branca parte da ideia de que esta transmite uma sensação

de calma, em contrapartida com a cor laranja que representa um universo alegre,

descontraído. A união dessas duas cores e concepções, dá a logo a expressão e

caraterística  que  se  espera  para  atingir  o  público  alvo.  O  letreio  passa  a  ser

posicionado alinhado à esquerda, e o pronto de exclamação a direta. A logo ganhou

alguns  aspectos  arredondados,  dando  uma  aparência,  mas  harmônica  e  mais

sentimental,  com  a  intenção  de  que  mexam  com  o  emocional  das  pessoas,

deixando-as sensibilizadas. 

Figura 2 - Logo marca nova, produzido para compor o projeto.

41



4.13.4 Vídeo Institucional

Diante  da  grande  visibilidade  que  a  página  oferece,  foi  interessante  o

desenvolvimento  de  uma  mídia  de  audiovisual  voltada  para  internet,  com  uma

linguagem  descontraída,  informativa  e  educativa.  Wolf  (1995)  destacou  a

importância da boa imagem frente aos veículos de comunicação social, por acreditar

que estas podem colaborar com o desempenho do marketing da institucional. Por

isso,  o  objetivo  do vídeo  é instruir  o  usuário  de  como funciona o projeto  Adote

Mossoró!

Portanto o vídeo se configura de caráter institucional.  A linguagem visual

presente no mesmo engloba a construção de um roteiro que explica o objetivo do

projeto, por meio de letreiros e imagens gráficas e narração descritiva das cartelas

videográficos.  O  vídeo  contém uma  trilha  sonora  que  permite  a  interação  entre

gráfico e narração o que promove sincronia no produto.

Figura 3 –Página oficial do Adote Mossoró no Facebook.
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4.13.5 Repaginação do site

Tavares  (2010)  relata  a  importância  da  comunicação  organizacional  nos

canais  de  comunicação da instituição,  como forma de estreitar  o  contato  com o

cliente de maneira mais dinâmica e objetiva possível. 

Figura 4 – Visualização geral da homepage oficial do Adote Mossoró antes da intervenção.

Para tanto, o Site da Adote Mossoró! foi ajustado para a nova identidade do

projeto. Além da aplicação da identidade visual na página, a tipografia dos títulos foi

alterada para uma da mesma família tipográfica -  handwritten - da nova identidade

da  instituição.  Linhas  que  delimitavam  colunas  de  texto  foram  retiradas  e

substituídas  por  um  maior  espaçamento,  deixando  o  layout  mais  leve,  sem

comprometer a hierarquia de informações. Os links para adoções ganharam mais

destaque na coluna da esquerda da home.

43



Figura 5 – Visualização geral da homepage oficial do Adote Mossoró após a intervenção.

4.13.6  Banner Institucional

Com objetivo de construir uma marcar forte, conceitual, engajada e séria, foi

desenvolvido um banner institucional, para ser utilizado em exposições, palestras,

feiras de adoções ou em qualquer evento no qual o projeto esteja participando. Com

layout claro e objetivo, o banner contém informações referentes à instituição, como:

em que consiste o projeto, quais formas de adotar, quais meios entrar em contato e

informações gerais. 

Produzido com intuito de esclarecer e posicionar alguns questionamentos

relevantes, sempre que for utilizado, indica-se expor de forma que atinge o maior

número de pessoas. No aspecto físico o banner mede 90 cm de largura por 1,20 cm

de altura, impresso em lona policromada.

Figura 6 -Banner produzido pelos autores.
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4.13.7Spot para rádio

Com objetivo de atingir a grande massa, o spot é mídia fundamental para

cumprir tal expectativa. Tavares (2010) destacou a dinâmica nos instrumentos de

comunicação para o grande público, o que permeia na difusão de modos e técnicas

de comunicação.  Por  isso,  foi  desenvolvido  um spot,  para veiculação em rádios

parceiras e que seja dinâmico e descontraído, com objetivo de informar e esclarecer

as principais  funções do projeto Adote Mossoró!,  como também chamar atenção

para  que  as  pessoas  se  interessem  cada  vez  mais  por  esse  tipo  de  ação.  A

gravação dura 45s, e conta com efeitos de transição, trilha e off. O roteiro contém a

minutagem do enredo e as técnicas que foram utilizadas.

Quadro 7–Spot produzido pelos autores.

SPOT – 30”

A VONTADE DE FAZER O BEM AJUDA A MELHORAR O MUNDO

E DO OUTRO LADO DESSA VONTADE, ESTÁ VOCÊ E A SUA BONDADE.

PARA CONECTAR ESSES SENTIMENTOS E PESSOAS, SURGIU A ADOTE MOSSORÓ,

UM  PROJETO  QUE  LIGA  PROTETORES  INDEPENDENTES  DE  ANIMAIS
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ABANDONADOS E ADOTANTES.

A ADOTE MOSSORÓ ESTÁ PRESENTE NO FACEBOOK ATRAVÉS DE SUA FANPAGE,

DIVULGANDO ANIMAIS PARA ADOÇÃO E APOIANDO AÇÕES DESSA CAUSA.

NÃO SOMOS UMA ONG, SOMOS UMA PONTE ENTRE A VONTADE E A BONDADE DE

FAZER  O  BEM.  VISITE  NOSSA  PÁGINA  NO  FACEBOOK  OU  NOSSO  SITE:

ADOTEMOSSORO.ORG.

4.13.8 Uniforme

A padronização e o universo físico em que uma marca estar representada

fala por si  só quais os fundamento e princípios da mesma. É importante que os

administradores e voluntários conheçam bem o funcionamento, posição e valores da

empresa para que esse possa vestir, literalmente a camisa da empresa(OLIVEIRA,

2004). 

E com base em todo o poder de identificação de essência de uma marca,

apenas  pelo  aspecto  visual,  foi-se  necessário  desenvolver  um  uniforme  padrão

transmitir ao público a essência de organização da qual o projeto estar inserido. O

projeto  é  de  cunho  social,  alegre,  despojado,  e  o  uniforme precisa  partir  desse

mesmo princípio. Sendo ele simples, inclui a logo marca do projeto bem como o

desenho de animais para descontrair e tirar a seriedade que um uniforme exige.

Camisa  gola  polo  com punho  branco,  para  homens  e  blusa  baby  look  para  as

mulheres. O tecido é algodão e será impresso por meio de técnicas de serigrafia.

Fotografia 1 -Uniforme produzido pelos autores do projeto.
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4.13.9 Camisa promocional

Os laços da interação entre marca e cliente precisam ser cada vez mais

estreitados, em um mundo globalizado no qual as relações interpessoais tornam-se

cada vez mais vulneráveis às aproximações por meios objetivos característicos à

marca.  Maurício  (2010),  destaca  que  a  imagem  que  a  instituição  repassa  para

população está  ligada seus objetivos  e política  de valores da organização.  Para

tanto,  a  camisa  promocional  também  se  torna  um  veículo  para  divulgação  e

expansão do projeto. Recomenda-se que a camisa promocional seja um meio de

arrecadação de fundos para a manutenção do projeto.  As camisas são feitas de

tecido de algodão, com gola simples, e impressa em técnicas de serigrafia na cor

laranja padrão. 

Fotografia 2 -Camisa promocional produzida pelos autores do projeto.
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4.13.10 Cartão de visita

É  importante  destacar,  que  segundo  Ambrósio  (1999)  descreve  que  o

marketing pessoal dos organizadores da empresa esteja atrelado à identidade da

empresa. O cartão de visita deve conter as informações básicas para contatos com

os  organizadores,  tendo  em  vista  que  é  uma  forma  de  comunicação  direta.  É

imprescindível que neste contenha: nome, telefone, e-mail, endereço eletrônico da

entidade. O cartão de visita assim como todas as outras peças propostas nesse

plano, segue um padrão de layout para que haja uma padronização de todo material.

Em aspecto  físico  o  cartão  tem as  dimensões  de  4,5cm de  diâmetro,  sendo  o

mesmo de formato arredondado e com verniz localizado na logo marca. Gramatura

de 280g.
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Figura 7 – Cartão de visita produzido pelos autores do projeto.

4.13.11Boletim informativo

Kotler (2006) esclarecer a importância da imagem da instituição na esfera

pública, e, portanto é importante deixa-la informada dos trabalhos e novidades que

estão sendo trabalhadas. Uma das funções do release é informar para a imprensa

as atividades promovidas pelo projeto,  a  fim de comunicar passo a passo todos

interessados que utilizem meios de comunicação. Nesta peça o release tem função

de descrever quais os objetivos do projeto e como a população pode ter acesso a

todas as atividades. 

É importante  que os releases estejam sempre atualizados para  dar  uma

maior visibilidade ao projeto.  O release é a fonte mais segura em momentos de

mediação entre organização e impressa, portanto faz-se necessário que todos os

dados contidos no mesmo sejam bem fidedignos. Fica estipulado que a fonte do

texto deve ser: Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, cor preta, dentro da plataforma
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padrão  do  release  (anexo),  onde  contem  informação  de  telefone  e  endereço

eletrônico.

Quadro 8 - Boletim informativo produzido pelos autores do projeto.

4.13.12Cartaz

A  fim  de  atingir  todas  as  classes  da  sociedade,  foi  produzido  cartaz

informativo para serem fixados por lugares públicos, como escolas, ônibus e pontos

de ônibus, viadutos, passarelas, com intuito de divulgar o projeto para atingir o maior

número de pessoas possíveis.

Torquato (1986) ressalta a importância da conquista do publico externo para

reconhecimento comercial e de qualidade do produto da marca. Por isso, foi criado

um cartaz contém informações e imagens que fazem alusão à realidade dos animais

abandonados e a disposição para adoção, como também direcionamento para  fan

page e contatos. Impresso em folha A4 em policromia 4x0, gramatura 120g.

Figura 8 – Cartazexplicativo produzido pelos autores do projeto.
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Nota de Esclarecimento 
Foi  constado  pelos  organizadores  do  projeto  Adote  Mossoró!  Que

houveram  distorções  na  interpretação  dos  reais  objetivos  da  instituição  nas
informações transmitidas por alguns veículos de comunicação. Por esse motivo, é
interessante  esclarecer  que  a  entidade  não  trabalha  com  o  recolhimento  de
animais  nem tão pouco com resgate  dos mesmos em situação de perigo  ou
abandono. O projeto busca mediar a comunicação entre os protetores (dono da
guarda do animal) e o adotante novo responsável  pelo mesmo. O processo é
construído  e  exclusivamente  via  fanpag no  facebooke  site  do  projeto
(  www.adotemossoro.org)
Para mais informações acesse 
https://www.facebook.com/groups/256942557747206/?fref=ts

“Somos a ponte entre a vontade e a bondade”

https://www.facebook.com/groups/256942557747206/?fref=ts
http://www.adotemossoro.org/


4.13.13Adesivo

Destaque  nas  cores  laranja  e  branco,  este  adesivo  tem  como  objetivo

divulgar o projeto, além de promover o processo de fixação da marca no cenário

local. A policromia em 2X0 colabora na fabricação do material impresso, além de

baratear  sua  produção.  O  adesivo  faz  parte  das  estratégias  de  arrecadação  de

monetária do plano de ação e tem como preço sugerido, o valor de R$1,00. 

O plano descrito neste capítulo, bem como as peças que o auxiliam foram

desenvolvidas para melhorar a comunicação institucional do Projeto Adote Mossoró!

no tocante de sua utilização. As peças foram criadas com um padrão de identidade

visual  que  destaca  a  seriedade  e  o  comprometimento  do  projeto  com  seus

voluntários e adotantes.

Figura 9-Adesivo produzido pelos autores do projeto.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto experimental contou com as teorias referentesao terceiro setor e a

comunicação  organizacional,  buscando  evidenciar  que  o  planejamento  de

comunicação pode melhorar o desempenho interno e externo de uma organização.

Para  tanto,  foi  criado  um  plano  de  comunicação  que  pudesse  direcionar  os

organizadores do projeto Adote Mossoró! na construção de uma comunicação não

apenas eficiente, mas eficaz entre voluntários, adotantes e o publico interessado no

assunto.

O  leitor  pode  diferenciar  os  tipos  de  planejamento  no  que  se  refere  ao

tocante  da  comunicação,  descritos  de  maneira  clara  e  objetiva  para  possíveis

consultas ou orientações futuras.  O trabalho ainda buscou demonstrar  a  relação

entre empregado e empregador dentro do dia-a-dia da organização por acreditar que

para  o  sucesso  de  qualquer  negócio  ou  projeto,  é  importante  investir  na  boa

convivência entre os participantes.  

O  plano  de  comunicação  criado  para  traçar  estratégias  da  organização

buscou contemplar aspectos criativos, estratégicos, recursos humanos e financeiros.

Além de ressaltar a comunicação via internet, mais especificamente no Facebook e

no site do projeto, local onde são promovidasas ações de comunicação e contato

com os usuários da rede.

As peças de publicidade desenvolvidas para o projeto buscaram delimitar

um padrão envolvendo, cores, fontes, imagens, vídeos,  áudio e planejamento de

publicação  nas  postagens  nas  redes  sociais.  Ainda  contemplando  o  site  da

organização que contou com uma repaginada para torna-lo mais claro, criativo e

dinâmico. Situação similar na construção do Manual de Identidade Visual da Marca

que esclarece a forma padrão de uso da logo marca, delimitando policromia, fonte e

direcionamento geométrico. Essas informações se fazem necessárias para que os

organizadores  possam  usar  de  maneira  correta  sua  comunicação  nas  peças

publicitárias  e  propagandistas  da instituição.  O que evita  uma desconstrução do

conceito de logomarca e público externo. 

O  Plano  de  Comunicação  Institucional  do  Projeto  Adote  Mossoró!,  foi

desenvolvido para orientar os organizadores e os voluntáriosdo mesmo. De maneira

a sanar dúvidas, criar oportunidades e gerenciaratividades promovidas pela página a
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fim de potencializar sua atuação no cenário de adoção de animais mossoroenses.

Sendo a sua forma readaptada para cada novo objetivo traçado pela organização.
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APÊNDICE 1

Apresentação do Manual de padronização e atualização da Fan Page do Adote
Mossoró.

Com  o  aumento  de  pessoas  envolvidas  no  processo  de  atualização  e

controle da página do adote Mossoró, fez-se necessário desenvolver esse pequeno

manual de normas e processos de gerenciamento da mesma, com a proposta de

apresentar  e esclarecer  todas as dúvidas acerca das normas de gerenciamento.

Com o intuito de padronizar as atualizações e postagens na página do Facebook e

do site da Adote Mossoró 

O  manual  foi  desenvolvido  para  orientar  os  processos  de  atualização  e

gerenciamento da página do Facebook e do site baseado nos padrões de cores,

artes, textos, símbolos, logotipos, imagens e endereços eletrônicos pré-definidos. 

O objetivo maior da padronização é a diminuição da variação dos processos,

com intuído de deixar todas as etapas o mais parecido possível com as anteriores e

posteriores a fim de orientar e situar os usuários que acessam a página para que

possam ter uma leitura mais clara e objetiva. Com o objetivo de:

- Estabelecer um padrão de identidade visual, para aplicação da marca.

- Solucionar as dúvidas das aplicações básicas da identidade visual e da 

Comunicação institucional.
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A padronização do processo é essencial uma vez que torna a disseminação

da marca cada vez mais forte. Este manual é de interesse de todos que fazem a

manutenção da página do Adote Mossoró, portanto este material dever ser aberto a

todos. O manual de padronização é de cunho consultivo. 

1- A marca

A nova marca foi desenvolvida com intuído de reformular a identidade visual

da instituição a fim de transmitir um conceito jovem e atual, na ânsia de atingir de

maneia assertiva o seu público alvo. 

Justificativas para os aspectos da marca:

Cor:  Adotou-se o laranja como cor padrão primária, para a logo, que era

anteriormente utilizada, mas nessa proposta ela passa a ser mais valorizada e é

utilizada tanto no ícone como na tipografia.

- Laranja: 

H:31 S:99 B:100

C:0 M:58 Y:100 K:0

L:69 A:43 B:75

R:255 G:133 H:3

Ícone: Na adaptação, o ícone de exclamação permanece, mas se torna mais

arredondado, trazendo mais leveza e um toque mais moderno a logo do projeto. A

marca da pata, característica principal, se torna vazada para se adequar melhor a

aplicações.

Tipografia: Foi utilizada uma tipografia com toque caligráfico com intenção

de aproximar-se da escrita humana e com isso conseguir forte apelo emocional
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2- Aplicação da marca

A aplicação da marca é vital para a padronização da mesma, de maneira

que uma aplicação inadequada gera uma série de prejuízos visuais e de sentido

para a mesma. Segue a aplicação vertical e horizontal.

Aplicação Vertical
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Aplicação Horizontal

3 – Variante de uso

Em casos de variação de uso, aconselha-se da seguinte maneira:

Em caso de real necessidade de usar a logo sem cores, a forma correta de

se usar é preto e branco, com fio de 7px de espessura. Exemplo a seguir:
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Exemplos de como não utilizar:

3- Modelos de postagens de imagens

As postagens divulgando animais para adoção, perdidos/achados e adoção

com caráter de urgência, é a principal tarefa da página, portanto deve-se haver um

padrão rigidamente seguido para orientar os seguidores. A seguir as artes para cada
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tipo  de  postagem.  É  importante  que  as  fotos  não  tenham  nada  escrito,  as

informações devem estar contidas na legenda da foto. 

A descrição da foto para adoção deverá conter as seguintes informações:

idade, sexo, raça, adotar com.

Ex:

Raça:__________,  com  idade  de:_________,  do

sexo:_____________.  Os  interessados  adotar

com:______________,telefone:__________.

A descrição das fotos para animais perdidos deve seguir o seguinte modelo:

Ex:

Raça:______________, local do desaparecimento:________

Nome do dono:_______________Telefone do dono:__________.

Quando tratar-se de postagem referentes a adoção o modelo para postagem é:

Quando tratar-se de postagem de adoção com caráter de desaparecido ou

postagens referente a desaparecimento o modelo para é:
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Quando  for  necessário  postar  alguma  mensagem,  foto  engraçada  ou

reflexão o modelo é:

Ao postar alguma frase ou mensagem o padrão é a seguinte:

Procura de lares temporários:
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Arte para um animal adotado:

Arte para resgate de animal

Arte para doações:
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Modelo de cofre para doações

4 – Foto da capa do Facebook

Nos períodos que não estiverem sendo ultilizada nenhuma campanha, indica-

se que seja usada a seguinte foto de capa.
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APÊNDICE2

Planejamento das postagens 

As  postagens  de  caráter  de  urgência  deverão  ser  feitas  assim  que  chegar  as

informações, já as mensagens e informativos devem seguir um planejamento diário,

e mensal. O quadro a baixo foi desenvolvido para orientar os responsáveis pelas

postagens a desenvolver o conteúdo das informações. Duas postagens por dia é o

recomendável, uma pela manhã e outra à noite (desconsiderando as postagens com

caráter de urgência, adoção e/ou desaparecido.

Dia da semana Conteúdo 
Quinta e Sexta Postagens fazendo referência ao fim de semana que se
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aproxima, com conteúdo de preferência leve, falando das

vantagens  de  se  ter  um  animal,  alguma  postagem

engraçada. 
Sábado  e

Domingo 

Postagens com conteúdo chamativo, alegre, humorístico,

quebrando um pouco da “seriedade” da página, dando um

ar mais descontraído.

Biografia 

http://www.classecontabil.com.br/artigos/ver/1607 acessado  em:  13/05/2014  as

11:29

http://pt.slideshare.net/BetoLima/manual-de-identidade-visual-da-oi acessado  em:

13/05 as 19:21h

APÊNDICE 3

Título Uma ponte entre a vontade e
a bondade.

tempo Data de entrega
60”

Cliente Adote Mossoró

Vídeo
Institucional 

roteiro Ailton  Silveira,
KenaAdna, Deivson
Mendes

aprovação do
roteiro

Após lido e aprovado favor
assinar

para darmos início à produção
Vídeo Audio

CARTELA DA PALAVRA BEM
APARECE A CATELA DO GLOBO.
A PALAVRA VONTADE SAI PARA O LADO
ESQUERDO  POR  TRÁS  DO  GLOBO,  A
PALAVRA  BONDADE  SAI  PARA  O  LADO
DIREITO POR TRÁS DO GLOBO

A VONTADE DE FAZER O BEM AJUDA

A MELHORAR O MUNDO

E DO OUTRO LADO DESSA VONTADE,

ESTÁ VOCÊ E A SUA BONDADE.
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CARTELA DA PESSOA COM O CÃO/GATO
DO  LADO  DIREITO,  CARTELA  DO  LADO
ESQUERDO DA PESSOA COM CORAÇÃO.

APROXIMAÇÃO DOS ELEMENTOS 
NO  CENTRO  DA  TELA  E  CIRCULO  AO
REDOR DOS DOIS.
APARECE A LOGO DO PROJETO

ENTRAM OS PRINTS DA FANPAGE

ENTRA A CARTELA DO MOUSE

ENTRA  CARTELA  DO  LIKE,  BOTÃO
COMPARTILHAR,

CARTELA  DA  CASA,  PESSOA  E  ANIMAL.
EFEITO  SONORO  DE  DOIS  LATIDOS
“AUAU”

LOGO DO PROJETO E O TEXTO ABAIXO:
“SOMOS UMA PONTE ENTRE A VONTADE
E A BONDADE DE FAZER O BEM.”

ENDEREÇO DO SITE E FANPAGE EM GC

EXISTEM MUITAS PESSOAS FAZENDO

O BEM A ANIMAIS ABANDONADOS E

ELAS  PRECISAM  DO  APOIO  E  DA

BONDADE  DAS  PESSOAS  PARA

CONTINUAREM MUDANDO O MUNDO.

PARA  CONECTAR  ESSES

SENTIMENTOS E PESSOAS, SURGIU A

ADOTE MOSSORÓ, UM PROJETO QUE

LIGA PROTETORES INDEPENDENTES

DE  ANIMAIS  ABANDONADOS  E

ADOTANTES.

A ADOTE MOSSORÓ ESTÁ PRESENTE

NO  FACEBOOK  ATRAVÉS  DE  SUA

FANPAGE,  DIVULGANDO  ANIMAIS

PARA ADOÇÃO  E  APOIANDO  AÇÕES

DESSA CAUSA

E VOCÊ PODE AJUDAR COM APENAS

UM CLIQUE!

CURTA  NOSSA  FANPAGE  E

COMPARTILHE  NOSSO  CONTEÚDO,

ALGUNS  SEGUNDOS  SEUS  PODEM

VALER  UM  NOVO  LAR  PARA  ESTES

ANIMAIS.

NÃO SOMOS UMA ONG, SOMOS UMA

PONTE  ENTRE  A  VONTADE  E  A

BONDADE DE FAZER O BEM.  VISITE

NOSSA  PÁGINA  NO  FACEBOOK  OU
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NOSSO SITE: ADOTEMOSSORO.ORG.

APÊNDICE 4

Título Uma ponte entre a vontade e
a bondade.

tempo Data de entrega
30’’

Cliente Adote Mossoró

Spot roteiro Ailton  Silveira,
KenaAdna, Deivson
Mendes

aprovação do
roteiro

Após lido e aprovado favor
assinar

para darmos início à produção
Áudio BG

A VONTADE DE FAZER O BEM AJUDA A

MELHORAR O MUNDO

E  DO  OUTRO  LADO  DESSA  VONTADE,

ESTÁ VOCÊ E A SUA BONDADE.

TRILHA  SUAVE,  ALEGRE  DURANTE

TODO O DECORER DO TEXTO
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PARA CONECTAR ESSES SENTIMENTOS E

PESSOAS,  SURGIU A  ADOTE MOSSORÓ,

UM  PROJETO  QUE  LIGA  PROTETORES

INDEPENDENTES  DE  ANIMAIS

ABANDONADOS E ADOTANTES.

A ADOTE MOSSORÓ ESTÁ PRESENTE NO

FACEBOOK ATRAVÉS DE SUA FANPAGE,

DIVULGANDO  ANIMAIS  PARA  ADOÇÃO  E

APOIANDO AÇÕES DESSA CAUSA.

NÃO  SOMOS  UMA  ONG,  SOMOS  UMA

PONTE ENTRE A VONTADE E A BONDADE

DE FAZER O BEM. VISITE NOSSA PÁGINA

NO  FACEBOOK  OU  NOSSO  SITE:

ADOTEMOSSORO.ORG.

ANEXO 1

BRIEFING – 001
 IDENTIFICAÇÃO

Cliente Adote Mossoró
Segmento Terceiro Setor- Trabalho Voluntário
Parceria e Apoio ao Projeto Adote Mossoró 

O Adote Mossoró pede o apoio à causa e ao projeto pela agência, na prestação de 

serviço como forma de Ação social da empresa – na cidade de Mossoró. A agência

terá espaço na página e site do projeto, bem como será mencionada toda vez que

for permitido pelo veículo de comunicação em que o projeto cederá entrevistas. 

Assinarão todas as peças produzidas para o projeto, de forma que tenha bastante 

visibilidade, para divulgação e associação da marca como uma empresa que apóia

projetos sociais. 

Segue abaixo dados do Projeto para ajuda no entendimento do projeto. 
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1 -  ANUNCIANTE
Sobre o Adote Mossoró 

O projeto faz a Divulgação de Animais para adoção em Mossoró. Atua também no

apoio a 

ações em prol dos animais, com busca por recursos para Protetores de Animais, 

campanhas de arrecadações de rações, medicamentos e castrações; apoio a feira

de 

adoções. 

Tem por objetivo, Incentivar a adoção e apoio aos Animais em Mossoró-RN 

Começou oficialmente como Projeto Adote Mossoró em Julho de 2012. 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=330913913661854&set=pb.167690963317484

-2207520000.1375737414.&type=3&theater

Idealizadora do Adote Mossoró 

Paula Zagui- Professora Universitária - Comunicação Social 

Integrantes: 

Marco Escobar- Professor Universitário; 

Rudna Angélica- Estudante da Ufersa- C&T.  

Descrição 

- O "Adote Mossoró!"  é uma de divulgação e incentivo a adoção de animais em

Mossoró- RN. 

-  Informamos também,  para  as  pessoas  interessadas  em Adotar  um animal,  os

locais para adoção, em nosso álbum "Onde Adotar". 

As fotos dos animais ficam disponíveis nos álbuns: "Gatinhos para Adoção" e 

"Cachorrinhos para Adoção". 

-  As pessoas que adotam um animal podem contar suas histórias de adoção no

álbum 

"Adoção Feliz S2" 

* Não trabalhamos com resgate de animais, não temos condições para esta tarefa.  -
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Mas disponibilizamos desta ferramenta para que as pessoas que resgatam animais

das ruas, possam divulgar e conseguir adoções para estes animais. (então, é um elo

entro Protetor de animal – que doa o animal e pessoas interessadas em adotar). 

- Atua no Apoio a feira de adoções, a divulgação pela página do Facebook e também

na arrecadação de rações e medicamentos, que são repassados para protetores de

animais  independentes,  que  não  possuem  ajuda  financeira,  e  que  precisam  de

doações. 

- Esse apoio na divulgação de animais, tem encorajado e incentivado protetores de

animais a oferecerem lar temporário a animais de rua, até que eles sejam adotados,

por saber que há na cidade um projeto que atua no incentivo da adoção de animais,

e que atualmente tem conseguido um número significativo de pessoas interessadas

em adotar. 

- Não temos um número exato de Adoções realizadas, por serem animais doados de

diversos protetores, mas pelo o que temos controle das adoções, já foram mais de

150 animais adotados (que foram divulgados nas páginas de adoção de animais). 

-  O  grupo  Cãoternura  Mossoró  é  nosso  grande  parceiro  na  divulgação  desses

animais para adoção,  que também nos ajuda a divulgar  e achar  um lar para os

animais que estão para adoção. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

* Ações que geraram mais conhecimento do Projeto por parte dos Mossoroenses: 

Reportagem feita pela Inter TV a nível regional (ANO: 2012) 

Feira de Adoção em parceria com Pet Shop Apetite Animal: Setembro de 2012- O

evento gerou uma visibilidade muito grande ao projeto, passando a ser muito mais

conhecido. 

- Gerando diversos espaços de Mídia espontânea. 

- Material da Feira de Adoção: 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=361731450580100&set=pb.167690963317484

-2207520000.1375737346.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-h- 

a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-

prn1%2F53309_361731450580100_1189893571_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F
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%2Ffbcd n-sphotos-h-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak- 

ash3%2F554215_361731450580100_1189893571_n.jpg&size=1482%2C591

- De Fato: Capa do Caderno especial de Domingo e 02 folhas de entrevista: 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=367234463363132&set=pb.167690963317484

-2207520000.1375737328.&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-ca. 

akamaihd.net%2Fhphotos-akash4%

2F602529_367234463363132_725658737_n.png&size=941%2C639

- Vídeo do Adote Mossoró: Canal do Youtube- e veiculação na TV Mossoró e no

Programa Entre no Clima- TCM: Junho de 2013 

- 1600 curtidores - Após divulgação do vídeo, passou para 2.699 pessoas. 

- Em Agosto de 2013, possui 2.800 pessoas que curtem a Fan Page. Este número

cresce todos os dias. 

- Situação atual do anunciante: Tem crescido cada vez mais o conhecimento do

projeto,  mas  precisa  de  uma  organização  na  questão  de  identidade  visual.

Principalmente  uma  padronização  entre  site  x  Fan  Page.  Bem  como  de  outros

materiais, como por exemplo: 

-  Padrão  para  postagens  de  Humor  (BG  da  postagem);  Padrão  para  Fotos  de

cachorros  e  gatos  (um  BG  em  que  a  foto  se  encaixaria  nela),  sempre  com  a

assinatura: 

-  Divulgação:  facebook.com/adotemossoró,  com  intuito  de  mostrar  que  é  uma

divulgação do 

- Adote Mossoró (para os internautas saberem de onde é o animal- Mossoró), visto

que pessoas de outros estados também compartilham as mensagens da página. 

- Propagandas e campanhas anteriores: Vídeo do Adote Mossoró (Recebeu prêmio

como Melhor filme publicitário – EXPOCOM 2013, e vai para a etapa Nacional em

Manaus). 

- Reportagem sobre o projeto, produzida pelos alunos de Jornalismo da UERN. 

 2- PÚBLICO-ALVO
Perfil dos adotantes da página: 

- A maioria mulheres- jovens (de 20 a 35 anos), classe média baixa. (sexo, idade,
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profissão, classe social, escolaridade,etc.); 

Perfil dos curtidores da página: ainda não foi feito um estudo criterioso desse perfil,

mas a maioria são jovens- homens e mulheres de 20 a 35 anos, de Mossoró. 

Mas  possui  curtidores  de  outros  estados,  e  cidade,  principalmente  de  Natal  e

Fortaleza. 

Concorrência:

Por ser um trabalho voluntário, não possui principais concorrentes. Mas a venda de

animais interfere no trabalho de incentivo a adoção de animais sem, por serem sem

Raça definida. 

4 – OBJETIVOS
-Tornar o projeto mais conhecido por parte de moradores da Cidade de Mossoró,

para  que  as  mensagens  divulgadas  pela  página  cheguem  aos  moradores  que

possam contribuir  com o projeto,  adotando animais  ou  divulgando a  causa para

outras pessoas. 

- Deixar uma comunicação visual mais profissional para passar credibilidade 

5 – AÇÕES DE PRIORIDADE
 - Logomarca: Estilização (somente melhorar a arte final) 

- Criar uma identidade visual (para que site e Fan Page trabalhem com a mesma 

identidade) 

- Padronizar as postagens (postagem de fotos de gatos e cachorros para adoção-

com o mesmo BG) 

- Padronização de outras postagens (BG): Exemplo: Pedido de ajuda- Minuto Humor

- Arte de eventos (capa Fun e bg do site e newsletter)- Novembro será realizada a 

Campanha de arrecadação de ração e medicamentos 

-Arte  da  camiseta  do  projeto  que  será  disponibilizada  de  forma  digital  para  os

curtidores 

da página poderem produzir a camiseta onde desejarem (é um pedido dos próprios 

curtidores da página 

- Arte de Boletim informativo (padrão) – a agência não vai precisar fazer o boletim 

(conteúdo,  nem  diagramar  o  texto),  somente  fazer  a  padronização  da  arte  do
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Silveira, Ailton 
    Projeto Experimental: Plano De Comunicação Para O Terceiro Setor - Projeto
Adote Mossoró! /  Ailton Silveira, Deivson Mendes Da Silva, Kena Adna De Melo
Gregório – Mossoró, RN, 2014.  
85 f.

Orientador(a):  Prof. Ms. Paula Apolinário Zagui.

Monografia (Bacharel). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.   
Curso de Comunicação social – Publicidade e propaganda e radialismo

 

1. Plano de comunicação - Monografia. 2. Terceiro setor. 3. Planejamento - 
Mossoró. I. Zagui, Paula Apolinário. II. Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte. III.Título. 

         UERN/ BC                                                     CDD 302.2

boletim). 

 VERBA DISPONIVEL
Ação social  da empresa – na cidade de Mossoró,  como apoio ao Projeto Adote

Mossoró. 

A empresa terá espaço na página e site do projeto, bem como será mencionada toda

vez 

que for permitido pelo veículo de comunicação em que o projeto 

cederá entrevistas. 

PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO
 A definir.

Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.

        

                            
      

Bibliotecário: Sebastião Lopes Galvão Neto – CRB - 15/486
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