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RESUMO 

O projeto de extensão CÉLULA: agência de comunicação solidária é uma agência 
experimental com o objetivo de ajudar ONG's e instituições (empresas dos mais variados 
segmentos econômicos), formatada para funcionar como uma incubadora de ideias e 
conhecimentos, oferecendo serviços gratuitos de planejamento, pesquisa, produção, mídia e 
comunicação, de uma forma geral, sem fins lucrativos. 
 

ABSTRACT 

This extension project Celula: Solidarity Comunication Agency is an experimental agency 

with the goal of assistance NGO’s and institutions(firms of several economic types) made to 

work as an incubator of ideas and knowledges, providing free services of planning, research, 

production, media and communication in a large nonprofit way. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo geral da CÉLULA: agência de comunicação solidária é a de atender pessoas 

físicas e jurídicas e ONG's com o intuito de promover, desenvolver e vender os seus 

produtos através do emprego e uso das ferramentas disponíveis da área de comunicação 

(publicidade e propaganda) como: análise de diagnóstico, briefing, análise da situação de 

mercado, ambiente interno, matriz de swot, o plano de comunicação, o planejamento e as 

ações correlatas ao desenvolvimento do produto. Também possui as seguintes ações 

correlatas: 

- analisar de que forma a publicidade regional pode instigar a relação e inserção de novas 

empresas e ONG's no mercado publicitário e econômico de uma maneira geral, dado o 

franco crescimento da economia e a necessidade premente de inserção de novos 

trabalhadores e empresas e ONG's no mercado de trabalho; - verificar ações que possam 

ser feitas para as empresas, ONG's e instituições de caridade atendidas pelo projeto ao 

longo dos anos de 2010 à 2012 (patronato de Erechim, I seminário de empreendedorismo 
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jovem em publicidade, exposição de cerâmicas muitas luas (UPF), exposição arte e cinema, 

semana acadêmicas FAC/UPF; - ajudar na inserção e transformação dos alunos junto ao 

seu ingresso no mercado de trabalho, aliando a teoria a prática; - auxiliar ONG's e 

instituições de caridade na busca por resultados, parceiros e recursos financeiros; - dispor 

de ferramentas ao aluno que propicie ao agente realizador da pesquisa em publicidade e 

propaganda, o desenvolvimento do produto final requerido pela instituição de caridade, 

empresa e ONG's; - desenvolver ações que visem aperfeiçoar e desenvolver os demais 

projetos e auxiliem no desenvolvimento regional e pessoal dos agentes envolvidos nos 

projetos; e, - articular as ações do projeto CÉLULA: agência de comunicação solidária às 

demais ações realizadas pelos projetos vinculados ao Núcleo Trabalho, Tecnologia e 

Produção, no sentido de promover o diálogo entre os mesmos e também a oferta de ações 

interdisciplinares, articuladas às realidades atendidas pelos mesmos (projeto de extensão 

universitária e trabalho decente: assessoria em economia solidária no município de Passo 

Fundo/RS - desenvolver ações de divulgação); (projeto do leite - divulgar ações dos 

produtores de leite); (projeto superação: secretariado vai à escola - contribuir com a 

formação do aluno do ensino médio, no que tange a sua entrada e permanência no mercado 

de trabalho); (projeto escritório escola - divulgar e implementar ações de conhecimento e 

divulgação do projeto); (projeto CÉLULA - realizar oficinas aos grupos de empreendimento, 

venda e imagens de produtos, além de material gráfico e digital que possibilite a divulgação 

do núcleo e ações de diálogo entre os projetos). 

Como meta, o projeto possui:- treinar uma equipe de 10 alunos, por ano, na função da 

teoria e prática junto às empresas, instituições de caridade e ONG's; - com o auxílio da 

Empresa BK Propaganda (Erechim/RS), treinar os alunos na função teoria /prática; - 

desenvolver o trabalho iniciado em 2011 e 2012 junto ao Patronato São José em Erechim no 

desenvolvimento de recursos financeiros, parceiros e inserção nas mídias; - aprofundar o 

convênio junto à Agência Experimental da FAC no treinamento e execução de projetos de 

menor valor agregado que propiciem treinamento aos alunos na relação teoria e prática; e, - 

ajudar os demais projetos do núcleo no desenvolvimento de meios de comunicação para os 

produtos e serviços criados e ofertados pelos demais projetos. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O briefing, palavra inglesa que significa resumo, consiste de informações essenciais, as 

quais a agência de publicidade necessita, para iniciar um job ou uma campanha. Segundo 

Veronezzi, o briefing deve ter informações suficientes. Nem de mais, nem de menos (2005, 

p.61) e para ele o anunciante tem como finalidade elaborar um bom briefing, para que possa 



passar à agência, ou ao profissional, informações mais precisas, relevantes e completas, e 

assim, poder receber depois planos mais rentáveis, consistentes e completos. (2005, p.61). 

Para Zeca Martins o briefing é o “resumo da ópera”, e quanto mais completo, melhores 

são as condições que agência terá para desenvolver uma solução para o problema do 

anunciante. (2010, p.40) Segundo Martins, briefing é “fazer a pergunta certa” (2010, p.41).  

Assim, Jon Steel (2006, p.147) exemplifica a importância do mesmo por duas razões. 

Primeiro, porque o simples fato de formular essas perguntas obriga a pessoa que está 

preparando o briefing a apresentar “respostas” para elas. E que ao menos tente encontrar 

soluções, ao invés de simplesmente listar problemas que a criação deve superar. E 

segundo, porque uma lista preestabelecida de perguntas dá foco e disciplina e garante que 

o grupo receba todas as informações básicas necessárias para fazerem o trabalho. 

O Planejamento, segundo as ideias de Martins (2010, p.46) é um conjunto de atividades 

bem calculadas, para que a comunicação do cliente siga na direção esperada e produza 

resultados esperados. Já para Russell L. Ackoff, (1982, p.2) planejamento é um processo de 

decidir o que fazer e como fazer, antes de fazer.  

Lupetti (2003, p.13) diz, que a tecnologia da informação, aliada com a pesquisa, já se 

tornou uma ferramenta de trabalho vital no meio publicitário. A qual é uma ameaça para as 

empresas que não a possuem. E que pensar nesses investimentos, é pensar no futuro. 

Steel (2006, p.62) conta a história de um cliente o qual compara uma propaganda sem 

pesquisa como “voar as escuras”. Uma vez que não está somente no escuro, mas também 

sem rádio, bússola ou medidor de combustível e que odiaria estar nesse avião.  

Esse cliente obviamente tinha um medo sobre o processo de criação publicitária e usava 

a pesquisa como um auxílio de navegação para proteger a si e a sua carreira. Steel conta 

isso não com o intuito de dizer que seus clientes devam parar com as pesquisas, mas sim 

que pensem um pouco mais antes de fazê-las, e que tenham certeza de que estão fazendo 

o tipo certo de pesquisa e exerçam sua capacidade de julgamento quando analisarem os 

resultados (2006, p.63).  

Através disso, Steel conceitua que o objetivo da pesquisa é “envolver os consumidores, 

atingir um nível mais profundo de compreensão da forma como eles pensam, sentem e se 

comportam e então, usar essas observações e descobertas para deflagrar o processo 

criativo e começar a construir uma relação com o consumidor pela propaganda 

propriamente dita.” (2006, p.103)  

A produção em publicidade mais conhecida como a área de criação, para Martins é a 

“fábrica” (2010, p.90) de uma agência de publicidade. Assim, o autor conceitua que criação 

publicitária é uma técnica, ou um conjunto de técnicas, algo que se pode aprender; 

criatividade como um conceito mais amplo, inerente à  natureza humana, algo que não se 



aprende, mas que pode ser aprimorado. E que a mesma, existe para resolver um problema 

mercadológico do anunciante. (2010, p.93)  

Mídia segundo Martins (2010, p.141) é onde está o grosso do dinheiro do anunciante, e 

que só isso já seria um motivo para que se tome todo cuidado do mundo ao anunciar. 

Portanto, de uma maneira mais prática, mídia é inteligência estratégica a serviço da 

aplicação de cada centavo daquele dinheiro todo, no melhor momento, no melhor programa, 

do melhor veículo, tudo orientado ao melhor interesse do Sr. Target; ele o público alvo, 

velho conhecido e a quem todos os esforços se dirigem e para quem todas as ações se 

justificam.  

Desta forma, podemos considerar que cada célula de uma agência depende da outra e que 

uma precisa estar em sintonia com a outra para que através disso, haja uma interatividade 

entre cada área, para assim, melhor desenvolvimento e comprometimento da agência. Pois  

Martins diz que “uma agência nada mais é que, pura e simplesmente, uma prestadora de 

serviços, pois, não produz nada de fisicamente palpável; também não coloca nada de 

“concreto” à sua disposição que não seja talento, experiência e criatividade. Em suma, 

produz ideias e oferece meios necessários para a concretização de ideias. E o publicitário, 

para ele  deve se preparar antes para ser um solucionador de problemas que um fazedor de 

anúncios, pois propaganda serve para resolver problemas, tanto de venda, imagem etc. E 

portanto, definitivamente não serve só para fazer anúncios.(2010, p.92)   

Como foi destacado na pesquisa realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística e pelo IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, juntamente 

com a Abong - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais e o GIFE - 

Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, no ano de 2010, “as entidades sem fins 

lucrativos (ONG’S) constituem um universo importante de atores, que exercem um papel 

fundamental na democracia brasileira e na vida dos seus cidadãos e que merecem, 

portanto, ser acompanhado, melhor conhecido e analisado”. 

Através da comparação de dados de pesquisas semelhantes realizadas nos anos 

de 2006 e 2008, pode-se fazer um panorama das Fasfil – Fundações Privadas e 

Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil e nas unidades da Federação. Foi adotado um 

sistema elaborado pela Divisão de Estatística de Organização das Nações Unidas – ONU 

juntamente com a Universidade de John Hopkins, em 2002, para definir as organizações 

sem fins lucrativos considerando cinco critérios: 

(a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho de Estado; 

(b)sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais 

excedentes entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão 

primeira de existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que 

aplicados nas atividades fins; 



(c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas; 

(d) auto administradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades; e 

(e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer 

grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação ou de fundação da entidade 

é livremente decidida pelos sócios ou fundadores. 

Destacando que foi utilizada a base de dados do CEMPRE – Cadastro Central de 

Empresas considerando as organizações registradas como entidades sem fins lucrativos 

enquadradas nos critérios citados acima. 

Com isso, existiam oficialmente no Brasil 290,7 mil Fasfil em 2010, representando 

52,2% de um total de 556,8 mil entidades sem fins lucrativos. Destas, 21,5% encontra-se na 

Região Sul ocupando o terceiro lugar em número de instituições comparado a outras 

regiões. E o estado do Rio Grande do Sul correspondente a 8,7% das Fasfil, totalizando 25 

377 instituições.  

Através dessa pesquisa, pudemos retirar informações sobre os integrantes das 

Fasfil relativas a escolaridade e salário. No estado do RS, 8,1% do pessoal integrante das 

instituições é assalariado, correspondente a 172 893 pessoas. Destas, 66,3% não possuem 

nível superior contra 33,7% com nível superior, igualando-se a média nacional de 67% e 

33%, respectivamente. 

Entre 2006 e 2010, as Fasfil cresceram 8,8% no país, 5,8% na Região Sul e 6,5% 

no estado do Rio Grande do Sul, neste ultimo equivalente a 1 543 novas instituições. Com 

isso, a expansão dos empregos formais destas instituições superou a criação de empregos 

nas demais entidades sem fins lucrativos. 

Em 2010, as 290,7 mil Fasfil representavam 5,2% do total de entidades públicas e 

privadas existentes em todo o País. Elas empregavam 4,9% dos trabalhadores brasileiros, o 

que representa um contingente de 2,1 milhões de pessoas. 

Baseados nas especificações da pesquisa do IBGE foram selecionados as 

instituições sem fins lucrativos sediadas na cidade de Passo Fundo e demais cidades onde 

a Universidade de Passo Fundo possui campi. A cidade de Erechim também foi incluída no 

mapeamento devido ao seu tamanho, influência da região e proximidade da cidade sede da 

Universidade de Passo Fundo. 

Foram encontradas 37 instituições, sendo seis em Carazinho, dez em Erechim, 

quatro em Lagoa Vermelha, uma em Palmeira das Missões, doze em Passo Fundo, uma em 

Sarandi e duas em Soledade. Destas, doze trabalham com crianças e adolescentes, três 

com animais, três com deficientes físicos, quatro com dependentes químicos, dois com 

pessoas excepcionais, cinco com idosos, três com meio ambiente, uma com associações de 

bairros e três não foram especificadas.  



A gestão da comunicação institucional e o desenvolvimento de práticas de relações 

públicas no terceiro setor têm características distintas daqueles nos setores empresariais e 

governamentais. Um grande diferencial é a defesa de causas sociais, ambientais ou 

ideológicas se sobrepor à finalidade de lucro ou de interesses políticos. Esse pressuposto 

exige uma qualidade maior do nível de comunicação, pois as “trocas” envolvidas nesse 

contexto são extremamente simbólicas, o que aumenta a complexidade do processo no 

terceiro setor (KUNSCH E KUNSCH, p. 311, 2007). 

Ter uma papelaria, um folder e um site são itens de um bom planejamento. 

Gerenciar o bom uso dessas ferramentas é uma boa gestão de comunicação. Esse diálogo 

permanente ajuda a construir um relacionamento em que as partes envolvidas se fortalecem 

e, no caso da ONG, a ganhar credibilidade, reconhecimento e apoio, elementos 

fundamentais para a continuidade da organização (KUNSCH E KUNSCH, p. 320, 2007). 

O processo correto de formação da imagem e reputação começa sempre com a 

identidade corporativa baseada nos princípios e valores da organização e a criação de um 

conceito prévio para ela. Trata-se de um processo complexo, o qual envolve aspectos 

abstratos (como princípios, valores, filosofias), subjetivos (como opiniões, percepções e 

expectativas) e outros mais concretos (como postura, atitude, comportamento adequado, 

definido e orientado pela área de relações públicas) (SCHIMIDT, p. 97, 2011). 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia para operacionalização do referido projeto de extensão se fundamentará 

nas seguintes etapas e ações: a) Etapa de planejamento teórico com definição de 

trabalhos/temas junto aos projetos; b) Oficinas de treinamento junto aos alunos na execução 

dos projetos selecionados; c) Reuniões com os parceiros externos (UAMPAF, SEMCAS, 

MP, e outras) para definição das estratégias de operacionalização do projeto de extensão.  

Será efetuado um controle de frequência e participação destes parceiros externos. d) 

Visitas aos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), ligados a SEMCAS, e 

grupos de convivência do município de Passo Fundo. e) Elaboração de oficinas junto aos 

alunos integrantes do projeto, visando uma padronização das variáveis que devem ser 

analisadas mediante demanda de projetos e pesquisas; f) Reunião com o corpo docente 

(professor coordenador e professores colaboradores) para distribuição de tarefas vindas da 

demanda de projetos e pesquisas (atendimento, briefing, planejamento, pesquisa, produção 

e mídia). 

 

4. RESULTADOS 

 



O acompanhamento e a avaliação dos projetos e pesquisas elaborados pelos alunos 

junto com as empresas participantes dos projetos. Os mesmos serão feitos através dos 

resultados encontrados pelas fases dos produtos gerados ao longo da execução dos 

projetos que são: a identidade Visual, Logo, Ilustração, Produção de fotografia, Cartaz de 

divulgação, E-mail Marketing, Folhetos, Banners, Convites e Cartaz de divulgação. 

As análises periódicas de retorno às empresas, onde os trabalhos estão sendo 

desenvolvidos, para uma reavaliação dos retornos obtidos após a execução dos projetos e 

pesquisas. 

Com o auxílio da Casa FEAC (Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e 

Contábeis) e do Programa meu bolso furou e demais projetos do núcleo, efetuar o 

monitoramento do número de beneficiários que constituem ou possam a vir constituir o 

público-alvo para futuras aplicações de trabalhos junto aos grupos sociais mais 

vulnerabilizados em função da problemática do endividamento e da busca por emprego e 

renda junto às empresas, entidades de caridade e ONG's atendidas pelo projeto. 

A comunicação dos resultados será dada através das seguintes fases desmembradas ao 

longo do ano de execução dos projetos: projeto experimental FAC (Faculdade de Artes e 

Comunicação); eventos; monografias de conclusão de curso; fanpages; logos; 

folders e outros recursos utilizados; páginas na internet; palestras e mini-cursos; e, 

dentre outros. 
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