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RESUMO 
 

A assessoria de comunicação tem a grande importância de ser o elo entre instituição e a 
imprensa em si. A relação entre duas partes aos poucos está se transformando. Antes, a 
Ascom se preocupava em apenas divulgar as realizações do órgão. Atualmente a 
comunicação exerce atividade que enfocam imprensa, comunicação interna e externa. 
Essa realidade também faz parte do Terceiro Setor. Este artigo analisa o trabalho da 
assessoria de comunicação da Associação dos Voluntários à Serviço da Oncologia em 
Sergipe. A metodologia utilizada foi visitas, análise de site e material de campanhas,  
entrevistas e aplicação de questionários com voluntários e funcionários da instituição. 
Além de analisar o trabalho da comunicação produzido pela Ascom dessa ONG este 
artigo pretende propor a utilização de mídias sociais da internet no sentido de dinamizar 
o processo comunicacional. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Terceiro Setor; mídias; comunicação. 
 
Introdução  

 

      O Terceiro Setor faz parte de uma prática de valores, que motiva indivíduos a 

buscarem melhoria na própria vida e na do próximo, contribuindo com ações 

voluntárias para causas que englobem a ajuda àqueles que não dispõem, em sua maioria 

de recursos financeiros ou assistenciais. As organizações não-governamentais 

correspondem aos meios de promoção à prática social, sem fins lucrativos que geram 

bens e serviços de caráter público e atuam nas lacunas deixadas pelos setores públicos e 

privadas, os quais deveriam cumprir com o papel de assistência. Para KUNSCH: 

 

É necessário que se reconheça a força e o poder da sociedade civil nos 
processos de participação cidadã, mediante a atuação dos movimentos 
organizados e das ONG’s. Sua Função é, sobretudo, exercer um papel 
influenciador da mudança do status que, do poder do Estado e do 
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mercado, no atendimento das demandas emergentes – locais, 
nacionais, regionais e globais – no campo dos direitos à cidadania e 
aos valores sociais. (2003, p. 144) 

 

             Considerado de fundamental importância para o auxílio da sociedade, o 

Terceiro Setor no Brasil se destaca como um modelo de participação eficaz, a fim de 

realizar o que seria de competência do poder público. Em todo o país, diversas 

instituições funcionam sobre o regime de voluntariado, seja ele por trabalhos ou 

arrecadações de fundos para a sua manutenção.  

Sabendo da importância do terceiro Setor e da prevenção do câncer no Estado de 

Sergipe, vai-se elaborar um estudo de caso, através de um Plano de Assessoria, com o 

objetivo de ampliar as ações de comunicação e divulgação da Associação dos 

Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos). Segundo estimativa do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), sobre a Incidência de Câncer no Brasil em 2010, 

aponta que no Estado de Sergipe deva surgir cerca de 1.610 novos casos de cânceres em 

homens, somando-se os cânceres de Próstata, Pulmão e Estômago, referente às taxas 

brutas de incidência por 100 mil e de número de casos. Já nas mulheres este número 

deve chegar a 2 mil novos casos, somando-se os cânceres de Mama e Colo do Útero, 

Estômago, Leucemia, dentre outros. 

 Partindo desse contexto é evidente a importância da atuação dessa Ong no 

estado de Sergipe bem como um bom desenvolvimento de uma assessoria de 

comunicação que contemple ações que visam a comunicação interna (funcionários e 

voluntários da instituição) e externa (relação com a imprensa e a sociedade). Assim, 

esse trabalho pretende analisar a atuação da assessoria da Avosos no sentido de verificar 

eficácia de estratégias de comunicação e propor planos para ampliar a divulgação para 

um maior retorno da sociedade. Acredita-se que um plano de comunicação bem 

elaborado e contextualizado à realidade da ONG é possível reforçar a divulgação das 

atividades da instituição, captar recursos humanos (voluntários) e financeiros; 

Intensificar a transparência do trabalho realizado pela instituição; mostrar como são 

aplicados os recursos doados pelos colaboradores; Verificar canais diretos de 

comunicação com todos os setores da sociedade e propor alternativas ou uma 

comunicação multidisciplinar (MAFEI, 2005, p.45); e por fim propor à Ascom um 

estudo detalhado das ações de comunicação a fim de propagar ainda mais a imagem da 

instituição e envolver a sociedade à causa.         
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Uma análise da Comunicação da Avosos   

 

         Com um trabalho fundamental na ajuda para conseguir recursos para Avosos 

Assessoria de Comunicação desempenha um serviço importante de comunicação interna 

e externa, pois no entendimento de KUNSCH:  

 

Ela seria um setor planejado, com objetivos bem definidos, para 
viabilizar toda a interação possível entre organização e seus 
empregados, usando ferramentas de comunicação institucional e até da 
comunicação mercadológica. (...) Portanto, a comunicação interna 
corre paralelamente com a circulação normal da comunicação que 
perpassa todos os setores de organização, permitindo seu pleno 
funcionamento. (2003, p. 154). 

 

 Com o comando de Marcela Matos, jornalista e assessora da instituição, já são 

mais de 13 mil doadores anuais que contribuem para esse trabalho de ajuda a crianças 

com câncer.  Além delas, os familiares (pai e mãe) são amparados com auxílio 

transporte, assessoria jurídica e assistência social, além de roupas e alimentação doada 

pela Casa de Apoio.  

A partir de visitas e entrevistas foi possível perceber, além dos aspectos 

relacionados à atuação da Ascom, os recursos físicos e humanos da instituição. A sala 

da assessoria tem uma estrutura interessante, que passa clareza do funcionamento, pois 

ao invés de portas e janelas totalmente fechadas, há uma porta de vidro, que dá total 

transparência e mais acesso ao atendimento. A assessoria é acessível e tem um contato 

direto com todos os setores envolvidos da Avosos.  

Por toda a extensão da instituição, existem vários murais distribuídos ao longo 

do caminho das salas que dão acesso aos apartamentos, brinquedoteca, cozinha, 

corredores, sala de informática, e de atendimento (sala da assistente social, dentista, 

assessoria jurídica). Nos murais encontram-se fotos, comunicados e recados voltados 

para os funcionários, voluntários e contribuintes, além de vários banners espalhados por 

toda a instituição com informativos de projetos e programas realizados por eles, como 

um tipo de prestação de contas, o que reforça a clareza e transparência do trabalho 

realizado. Eles também fazem o monitoramento do que é veiculado na mídia, o 

chamado clipping de notícias. O material (notas, matérias) é recortado e anexado todos 

juntos. Eles são apresentados mensalmente para direção ter consciência do que foi 

veiculado na mídia durante aquele período. 
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Nota-se o cuidado em tornar a informação acessível aos funcionários, assistidos 

e até mesmo visitantes. Em meio aos troféus, objetos ganhados como doação e livros 

estão as clippagens catalogadas e bem conservadas. Notas e matérias publicadas sobre 

assuntos relacionados ao Câncer ou a Avosos estão disponíveis para os que chegam ao 

local.  

A política da instituição é muito bem definida, pois se percebe que a Ascom tem 

plena consciência do que pode ou não ser realizado pela ONG e o que é preciso para 

conseguir algum objetivo. Por ser terceiro setor, o trabalho da assessoria se torna mais 

difícil na questão de gastos e investimentos, por isso a captação de recursos é o principal 

objetivo, e o foco de todos que compõem a instituição, é conseguir contribuintes. O 

direcionamento das atividades desenvolvidas pela assessoria de comunicação é divulgar 

todos os projetos desenvolvidos e criar mecanismos para a captação de recursos. Fica 

explícito que existe um trabalho forte na transparência de todo o dinheiro e 

investimentos feitos pela Casa. 

          A Ascom divulga investimentos feitos pelos doares e voluntários. É produzido um 

boletim para os funcionários e um comunicado –Comunica Avosos – direcionado para 

aqueles que fazem e contribuem com a instituição. Eles compõem um trabalho de 

transparência que a instituição procura passar, referente a todas as doações captadas 

pela instituição. Além dos comunicados e boletins produzidos para a comunicação 

interna, vai ser realizado pela assessoria uma ‘Gincana de Integração’ que tem como 

objetivo integrar os funcionários e voluntários da Avosos.  Essa iniciativa tem o intuito 

de aproximar os voluntários da instituição, pois o comprometimento deles com as 

crianças é que faz a diferença. Além da integração, a gincana pretende proporcionar um 

dia de lazer, contribuindo assim para o relacionamento entre funcionários e voluntários. 

            As inserções de materiais de divulgações na sua maioria são pautadas pelo tema 

Oncologia. Por ser uma instituição do terceiro setor e que tem recursos limitados para 

um trabalho de comunicação e investimentos mais específicos, pensou-se numa 

estratégia que trabalhe a divulgação das atividades realizadas pela Avosos e a 

importância desse trabalho para a sociedade, além de permitir uma maior transparência, 

que é uma preocupação que a instituição tem de deixar claro para todos os contribuintes, 

em que e como o dinheiro está sendo investido. 

            

Avaliação Interna dos Funcionários 
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 Para que um estabelecimento possa se desenvolver, é preciso uma peça 

fundamental dos dias atuais para que exista a relação entre alta direção de uma empresa 

e seus funcionários: a comunicação. Analisando este tópico, foi elaborado um 

questionário para saber sobre a interação entre funcionários e a assessoria de 

Comunicação da Associação dos Voluntários da Oncologia de Sergipe.  

A instituição possui em média mais de 60 funcionários que atuam em diversos 

setores. Para ter uma margem aproximada, foi elaborado um questionário contendo 11 

perguntas para um público de 40 pessoas. Todas as questões foram repassadas para os 

diversos setores (cozinha, assistente social, nutrição, recepção, transporte, informática, 

etc). Até o período de apuração das respostas, retornaram 27 questões respondidas.  

 A Ascom da Avosos, tendo a frente à jornalista Marcela Matos, é conhecida por 

todos os entrevistados. 100 % disseram que conhecem a assessoria, ou seja, todos os 27 

funcionários afirmaram conhecer a assessoria. O resultado da primeira questão mostra 

que o trabalho vem tendo o retorno esperado. Também retrata como a assessora atua em 

todos os departamentos da casa de apoio e não somente na sala de trabalho.  

           Durante a visita, Marcela relatou que tinha certa dificuldade na questão dos 

funcionários que não tinham costume de ler os avisos e demais comunicados colocados 

nos murais da instituição. Pelo visto, este trabalho da assessoria vem surtindo o efeito 

positivo. Entre os entrevistados, 19 funcionários disseram que costumam se informar 

através dos murais da instituição – que estão espalhados em diversos locais da Avosos. 

Depois, empatados com 14 vem a leitura de informativos e conversa com funcionários. 

Somente dois se informam pelo site da casa de apoio.  

 Bom atendimento: esta é a meta de todos na Associação dos Voluntários da 

Oncologia de Sergipe. Para que todos – tanto contribuintes, quanto às crianças assistidas 

com os familiares – possam se sentir acolhido se faz necessário atender bem. É essa a 

importância dada pelos entrevistados. Para a análise deste questionário, foi solicitado 

que os funcionários marcassem os itens, a comunicação serve para: Aumentar o 

envolvimento dos funcionários na instituição, permitir o bom atendimento e possibilitar 

uma melhor relação entre os funcionários e voluntários, para tanto, os funcionários 

puderam responder aos três itens e oferecer um valor de importância que variou de 01 a 

05. Destas perguntas, obteve-se as respostas: 80,77% deles, bom atendimento é uma das 

metas propostas pela comunicação. Depois, com 51,84%, julgaram que o ato de 

comunicar serve para aumentar o envolvimento entre os colegas. Já para 34,62%, a 
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comunicação é de fundamental importância para uma boa relação entre funcionários e 

os voluntários. 

 Quem atua no dia-a-dia da instituição tem um panorama sobre o local de 

trabalho. Como já descrito, a Avosos vive de doações e contribuintes. Estes conheceram 

a casa e o trabalho através das campanhas. No entendimento dos entrevistados, elas 

precisam ocorrer com mais frequência. Esta foi a opinião de 66,67%. Já para 29,16% 

deveriam existir publicações mensais através da mídia externa (jornais, portais de 

notícias, etc). Apenas 4,17% opinaram sobre a importância de se mandar mensagens 

para o celular dos funcionários e voluntários. 

 Como a assessora não se resume à sala, ela tem a preocupação de estar nos 

setores de dentro da instituição sempre que possível. Na opinião de 25,93% dos 

entrevistados disseram que mantêm contato com a assessora poucas vezes. Isto não 

significa dizer que os funcionários não se envolvam com ela, mas devido ao intenso 

trabalho que todos realizam na casa de apoio. Já 74,07% possuem um maior contato 

com a assessora. 

 Os informativos feitos pela Avosos têm a intenção de dar transparência aos 

trabalhos realizados e criar uma interação entre diretoria e funcionários.  A grande 

maioria, 62,97% dos entrevistados, disseram que conhecem todas as publicações da casa 

e sempre leem. Já 33,33% disseram que se informa pouco sobre as atividades através 

dos folhetos. Só 3,70% afirmaram que não lêem os informativos.                                                                                                                       

 Apesar de muitas pessoas conhecem a assessora Marcela e saberem sobre o 

trabalho desenvolvido, ainda são poucos os funcionários que tem contato no sentido de 

dar sugestões sobre alguns assuntos que poderiam ser relatados nos informativos. 

Apenas 14,82% afirmaram que já enviaram sugestões, entre melhoria do site 

(www.avosos.org.br), realização de workshops, reunião com funcionários e eventos em 

geral. A maioria, 81,48% dos funcionários disse que não tem esse costume de mandar 

alguma sugestão para a assessoria. Apenas uma pessoa (3,70%) não respondeu a 

nenhum dos itens. 

 Para 70,37% dos funcionários que responderam as perguntas, a comunicação 

interna da Avosos é suficiente para atender a demanda. Já 25,93 % disseram que ela não 

é. Já uma pessoa, com 3,70% inseriu uma “terceira” alternativa. Ela informou que 

“ nenhum setor pode afirmar-se suficiente, pois existe sempre a possibilidade de 

melhora”.  Um dos entrevistados que acharam que é suficiente escreveu no questionário 

que a divulgação externa deve ser melhorada. Percebe-se ai que a comunicação é 
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realmente importante para a maioria dos funcionários da instituição, devendo sempre 

estar mais atualizada para atender a um número maior de funcionários, voluntários e, 

pelo público externo. 

 A última questão diz respeito o trabalho da assessora Marcela Matos na 

instituição. Utilizando-se de um ditado popular, ela realmente “veste a camisa” da 

Avosos. Na opinião de 92,60% dos funcionários, ela sempre está participando das 

atividades, não somente como simples assessora, mas como uma colaboradora da 

grande causa de auxilio às crianças atendidas a casa. Um funcionário (3,70%) afirmou 

que ela pouco aparece. E outro (3,70%) não respondeu a nenhuma das alternativas, mas 

escreveu no questionário informando que “não estou capacitada a responder com 

segurança sobre esta questão”. 

 Ao final da análise dos questionários, percebe-se que a assessoria não é aquele 

órgão separado, que está acima de tudo na instituição. O trabalho praticado pela Ascom 

analisada revela o comprometimento em lidar com notícias e a interação entre 

funcionários. A informação não se resume ao público externo. Os funcionários em sua 

maioria reconhecem que é de fundamental importância a comunicação. Com as 

observações feitas por alguns deles, é possível ter um trabalho bem mais preparado, 

onde a transparência e a relação com a diretoria da casa de apoio se estabeleçam em sua 

plenitude.                                                                                                                                                    

       

Uma proposta de Plano de Assessoria para a Avosos  

         A partir da análise das ferramentas apresentadas anteriormente, é possível 

perceber a necessidade de desenvolver mídias alternativas nas redes sociais (orkut, 

portal e twitter), as quais são importantes para conseguir fazer com que um maior 

número de pessoas conheçam as atividades da Avosos, além de ser uma ferramenta da 

assessoria para divulgar seu assessorado. O site da Avosos (www.avosos.org.br) já 

supre parte dessa demanda, mas as informações e todo o conteúdo é visto de uma 

maneira institucional já que é disponibilizado no espaço da ONG na internet. A 

diferença é que o Orkut e o Twitter não precisam ser custeados pela Avosos e ambos 

podem proporcionar uma aproximação e envolvimento maior por meio dos internautas. 

Surgiram outras idéias, no entanto, por se tratar de uma instituição não-governamental – 

consequentemente que vive de doações dos contribuintes fixos e esporádicos – buscou-

se evitar ao máximo os gastos. 
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  Essas ferramentas, a exemplo do twitter, servirão para divulgar notícias e dar 

maior clareza ao trabalho. A priori, será proposta a inserção de link em site ou portal de 

notícias num curto prazo de 15 dias. Já a criação de um orkut terá como serviço 

principal, a postagem de fotos e vídeos de eventos realizados pela instituição. Além de 

enquetes e comunicados para voluntários, colaboradores, funcionários e possíveis 

doadores. 

Essas estratégias têm como objetivo maior, propagar as atividades Avosos 

dentro das redes sociais, tendo em vista o retorno financeiro e humano (donativo e 

voluntariado). A parceria com empresas do setor privado ou público seria outro viés 

para a captação de recursos. Por um lado, a empresa estaria ganhando visibilidade, por 

outro, a instituição ganharia em recursos físicos ou humanos. A necessidade dessa 

comunicação é abrangente no sentido da clareza que a instituição pode passar, não só 

por meio de comunicados, murais, boletins, mas também, nas redes sociais da internet, 

conseguindo atingir um maior número de conhecedores do trabalho realizado pela 

Avosos. 

          Esse plano pretende ajudar na captação de recursos, tentando agregar possíveis 

voluntários ou colaboradores e oferecer a sociedade, a transparência das ações 

desenvolvidas na instituição.  É relevante para o desempenho da Ascom da instituição, 

pois vai ajudar justamente na divulgação e comunicação interna e externa, sendo uma 

ferramenta que a assessoria vai poder postar notícias, fotos de eventos, trabalho 

realizado pelos voluntários e até as doações captadas e em que foram investidas. Esse é 

um trabalho no qual o marketing se encaixa, já que a implantação das novas mídias 

sociais, como Twitter, Orkut e outras, devem aumentar o número de visitantes e com 

isso, angariar mais voluntários.       

Assim, sugere-se que a instituição de auxílio a criança com câncer, crie perfis no 

Twitter e no Orkut. Outro objetivo é a inserção de um banner em algum site ou portal de 

notícias. A intenção de se utilizar a internet parte da idéia de que as mídias sociais são 

um meio que atinge a uma maior camada de pessoas. Avaliando que essas ferramentas 

não trariam custos, mas, benefícios para a comunicação e divulgação. Atualmente, as 

“redes sociais” causam grandes mobilizações. Para FONTES, elas: 

“São as pontes que ligam os indivíduos às instituições sociais e 
estruturam suas biografias em inserções sociais que garantem 
suas identidades. Este conceito garante a compreensão de 
complexos processos sociais vivenciado sem nível 
microssociológico, a partir de sua relação com fenômenos 
situados ao nível macro”. 
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Antes vistas apenas como “sites de relacionamento”, as redes tem o poder de 

levar a mensagem a um grande número de pessoas. Na opinião de FARIA: 

“A grande diferença no uso de redes sociais é, além de espalhar 
links externos, poder fazer com que esses links externos sejam 
acessados por o máximo de pessoas possíveis. Isso se consegue 
criando uma forte rede de contatos de possíveis pessoas que 
gostariam de apreciar seu conteúdo”. 

Umas das redes sociais que mais vem se destacando na atualidade é o Twitter. 

Através do site, batizado como “microblog”, as pessoas – sendo elas famosas ou 

anônimas – publicam mensagens e informações “em 140 toques”.       Para a Avosos, foi 

idealizada a criação de um twitter, no intuito de divulgar notícias e atividades. Além do 

mais, ele servirá para divulgar sobre o que está sendo feito com as doações e também 

convidar novos doadores a colaborarem com a instituição.                                                                                                                                  

O Orkut também foi pensado para levar a uma grande parcela dos “internautas” 

sobre as atividades e projetos da Asssociação. Na parte das fotos, podem ser postadas 

imagens de todos os departamentos da entidade, festas, campanhas, funcionários, 

voluntários, aniversariantes do mês, dentre outras inserções. Através do auxílio de 

Youtube, podem ser postados vídeos sobre as atividades e demais eventos da mesma. 

Também existe a ideia de publicar enquetes sobre diversos temas sugeridos pela própria 

assessoria. Os recados da Avosos servirão para informar aos membros do Orkut sobre 

campanhas e – um dos grandes objetivos – convidar novos sócios ou voluntários a se 

dedicarem à casa de apoio. 

Para identificar o Twiter ou o Orkut da instituição, é necessário postar a 

logomarca já existente da Avosos. Assim, já se evita gastos com o desenvolvimento de 

uma nova marca, pois a que existe já é suficiente e retrata o ideal da casa de apoio. 

A outra ideia proposta foi na questão de inserir um banner dentro de um site ou 

portal de notícias que remeteria para “pagina virtual” da instituição 

(www.avosos.org.br). A sugestão é que o link possa ser inserido em um site, por um 

período de, no máximo, uma semana. Para haver esta inserção e evitar custos, pensa-se 

em uma parceria entre o portal e a instituição – inclusive para inserir um banner com a 

marca da Avosos, sem precisar de outra marca.                                                                                                                  

 

Marketing  

         Para KOTLER (1998, p. 27) o marketing é um processo social e gerencial, pelo 

qual, indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca 
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de produtos e valores com outras pessoas. Ele muda conforme a sociedade muda, pois 

as necessidades das pessoas se alteram perante os anos e para isso, o mercado busca 

suprir a demanda de produtos e serviços que todas as pessoas procuram. 

          A internet tem se constituído a forma mais democrática de mídia. Novos sites 

surgem a cada dia, com temáticas e enfoques diferentes, de modo que hoje é possível 

encontrar de tudo. As ONGs encontraram nessa forma de mídia uma alternativa barata 

para divulgar suas idéias, desenvolverem campanhas e agregar mais pessoas com 

interesses semelhantes. No entanto, se a comunicação não for bem realizada, certamente 

as novas mídias correrão o risco de se tornarem ineficientes para as instituições sem fins 

lucrativos. É necessário que as organizações realizem um trabalho de marketing efetivo. 

Para captar recursos, a instituição tem que divulgar suas ações e o marketing entra na 

captação de parcerias. 

            O ideal é construir a parceria certa com uma boa dose de comunicação clara e 

transparente. O surgimento de novos tipos de mídia na década de 1990 e o aumento da 

sofisticação dos consumidores ampliou a discussão em torno da comunicação integrada 

de marketing (CIM). Segundo OGDEN (2002, p.04). 

Comunicação integrada de marketing é uma expansão do 
elemento de produção do mix de marketing. Ela é 
essencialmente o reconhecimento da importância de comunicar 
a mesma mensagem para os mercados-alvo, o reconhecimento 
de que todas as variáveis da CIM comunicam algo e que existe 
uma sobreposição na comunicação que essas variáveis 
fornecem. Cada uma das variáveis da CIM afeta o programa de 
marketing como um todo, de modo que, para garantir a eficácia, 
todas devem ser gerenciadas.  

                 A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) 

considera como de suma importância a implantação do marketing e trabalha para 

desenvolvê-lo sempre que possível, pois é uma instituição que necessita de doações e 

que as pessoas acreditam no desenvolvimento do trabalho.  O resultado do trabalho do 

marketing é considerado pela instituição como sendo de avaliação continua. De acordo 

com a assessora de Comunicação da Avosos, Marcela Matos, as atividades que vem 

sendo desenvolvida pelo MKT são satisfatórias, por que assim, a instituição pode 

avaliar o que deu certo ou o que ainda precisar ser realizado.  
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             Entretanto, a Casa de Apoio não possui um planejamento de marketing 

definido, mas eles trabalham o MKT diariamente na instituição, pelo conhecimento de 

causa, preocupação com a visibilidade da instituição e suas necessidades. A sua 

principal forma para captar recursos é o setor de telemarketing, pois é através dele que 

as pessoas conhecem a Avosos e para que acreditem no trabalho e realizem as doações. 

           Outra forma é através do bazar que toda renda é revertida para própria casa de 

apoio. Tudo é válido na hora de captar recursos, desde uma grande campanha como o 

Mc Dia Feliz, como uma de menor proporção, se comparado ao MC Dia, como foi a do 

Fim de Ano Digital. Pode ser também com eventos que acontecem na instituição como 

a Quermesse, Bazar Anual e de outras empresas com a renda revertida para a 

Associação. 

           A instituição também trabalha o marketing na comunicação interna e externa 

através da sensibilização, no entanto, a causa do câncer infanto-juvenil já ajuda a 

sensibilizar a sociedade a se engajar na causa da Avosos. Para a comunicação interna, a 

assessoria utiliza a importância de cada funcionário na instituição. Trabalha-se sempre a 

questão de que os assistidos e familiares precisam de todos que fazem parte da equipe 

e/ou de uma palavra de conforto. 

          Além dessas ações, a instituição utiliza como ferramentas de divulgação o folder 

institucional de apresentação, site, informativos e eventos externos, ou seja, tudo 

funciona como um meio para que a pessoa conheça a instituição e se torne um possível 

doador. Com relação aos investimentos que são realizados pelo MKT, o retorno é 

medido através dos próprios contatos com os doadores, ligações que recebem da 

população, falando sobre os trabalhos desenvolvidos por ela e consequentemente 

aumento das doações. Como desenvolvem ações sociais e de responsabilidade social, 

eles trabalham muito com parceria.          

Considerações Finais 

 

         A era da tecnologia encontra-se cada vez mais presente nas redes de comunicação 

das empresas e instituições públicas e privadas. Através de um Plano de Assessoria 

eficiente, o assessor de comunicação deve engajar as mídias alternativas para transmitir 

informações ao público e atrair as pessoas por meio de redes sociais.  
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        No entanto, realizar um Plano de Assessoria não é tão simples, pois exigem 

diversas pesquisas, reuniões e principalmente que se conheçam as necessidades de cada 

empresa e/ou instituição a qual vai ser beneficiada. Além disso, conhecer o público a 

que se deseja atingir é a peça fundamental para o sucesso e/ou fracasso do plano a ser 

desenvolvido. Planejar é: 

 
“um processo abrangente, que define metas, objetivos, públicos-
alvo da instituição e, acima de tudo, as políticas de 
comunicação a serem adotadas. Estas políticas podem ser 
definidas como ‘conjuntos de normas em que se fundamenta a 
atividade de comunicação institucional”. (KOPLIN, 2001, p. 
33). 

 
         Através da difusão dos trabalhos na assistência às crianças com câncer no Estado 

de Sergipe, pode-se agregar novos contribuintes, incluindo empresas, pessoas da 

sociedade e membros de outras instituições que podem somar-se a algum serviço ou 

valor a Avosos. As sugestões citadas no desenvolvimento contribuem com o objetivo 

geral, que é de divulgar o que a Casa de Apoio oferece a sociedade, além de cumprir 

com o papel que não é devidamente preenchido pelas autoridades competentes. Esse 

trabalho é de fundamental importância e é através de suas ações que um maior número 

de famílias de baixa renda, vão poder desfrutar de um auxílio no tratamento da doença.   

        O questionário realizado com os funcionários da Avosos também foi de 

fundamental importância para este plano de assessoria, uma vez que após a sua 

catalogação, percebeu-se que os funcionários reconhecem o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela Ascom. Outro ponto interessante que deve ser analisado, diz respeito 

a um item, onde foi pedido que os funcionários avaliassem o empenho da assessoria de 

comunicação da Avosos e identificasse o que devia ser melhorado. Dos 24 questionários 

respondidos, cerca de 66,67% informaram que a Casa de Apoio deveria realizar mais 

campanhas para a instituição. Já 29,16% afirmaram que deveria realizar divulgação 

mensal através de publicações externas. Apenas uma pessoa (4,17%) solicitou que fosse 

realizado pela assessoria, o envio de mensagens para o celular dos funcionários e 

voluntários. 

     Com o resultado deste questionário, a assessoria da Avosos, além de tomar 

conhecimento dos anseios apresentados pelos funcionários, como também desenvolver 

mais campanhas para ajudar um maior número de pessoas assistidas pela instituição. 
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