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"Transplante é muito mais do que uma simples cirurgia. É um 

procedimento que envolve a mais profunda conexão entre seres 

humanos." 

 

 James F. Burdick 
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1 Agência Experimental de Relações Públicas 

 

1.1 Nome:  

 

Plena Comunicação 

 

1.2 Justificativa do nome: 

 

A palavra “plena” é originada do latim plenus e tem como significado algo que se mostra 

cheio, completo, abundante, desenvolvido. 

 

Neste sentido, a comunicação para ser plena deve além de informar, utilizar desta como um 

elemento essencial e completo em seu processo, com foco em conhecer as expectativas dos 

públicos envolvidos e torná-la comum com a implantação de estratégias criativas e 

inovadoras. 

  

A palavra “comunicação” completa o nome da agência e reforça a sua finalidade, que utiliza a 

comunicação como um propulsor para os negócios.      

 

O nome da agência busca consolidar o trabalho global de comunicação que pressupõem a 

elaboração de pesquisas, planejamentos, criação, implantação e manutenção de estratégias, 

bem como a mensuração dos resultados.  

 

O nome Plena Comunicação tem como proposta trabalhar a comunicação respeitando este 

amplo ciclo de comunicação, garantindo a eficácia e o alcance dos objetivos organizacionais 

de nossos clientes.  
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1.3 Logomarca 

 

A logomarca da Plena Comunicação apresenta uma identidade visual arrojada, moderna e em 

sincronia com os valores da agência. A combinação entre as cores e as fontes caracteriza o 

profissionalismo e a criatividade, marcas fundamentais da Plena Comunicação.  
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1.4 Justificativa das cores 

 

As cores escolhidas para representarem a marca da agência Plena Comunicação foram o azul 

e o branco. Juntas, as cores simbolizam transformação e criatividade, elementos essenciais 

para as atividades de comunicação. 

 

Para demonstrar a importância da utilização da cor azul utilizamos como metáfora o céu e ao 

mar que com sua amplitude exerce importância vital para sobrevivência das pessoas. Da 

mesma forma o azul expresso na marca Plena Comunicação nos remete a importância da 

comunicação, um valor vital para sobrevivência das empresas contemporâneas.   

 

                              Azul 

 

O azul é uma cor tranqüilizante, que promove o entendimento entre as pessoas, que significa 

verdade, virtude de pessoas comprometidas e responsáveis com as atividades que 

desenvolvem. 

 

                              Branco 

 

Branco é uma cor estimulante e ainda significa a união de todas as cores, remete o trabalho 

em equipe com pessoas diferentes. 

 

1.4.1 Justificativa das fontes 

 

A fonte escolhida para a logomarca da Plena Comunicação foi a Staccato 222BT, que é do 

tipo manuscrita. A fonte é moderna, marcante, indica a ousadia e a originalidade da agência. 
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1.5 Logotipo 

 

O logotipo é composto pela letra P dentro de um circulo. Moderna, as linhas arredondadas dão 

a sensação de algo completo. Desta forma, o logotipo nos remete ao objetivo da agência que é 

fazer uma comunicação global.  

 

A fonte é a mesma utilizada na marca, representa a ousadia, a originalidade e a inovação. A 

cor azul é a seriedade e representa o profissionalismo e o comprometimento, valores que 

fazem parte da filosofia da agência. 
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1.6 Slogan 

 

Solução que completa sua empresa. 

 

1.6.1 Justificativa do slogan: 

 

O slogan define a atividade fim da Plena Comunicação, tendo em vista que o seu negócio é 

dar soluções para as organizações que não possuem um departamento de comunicação 

consolidado.  

 

O slogan “Solução que completa a sua empresa” refere-se a agência como uma solução em 

comunicação. 
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2 Conceitos Organizacionais 

 

2.1 Missão 

 

Atuar com profissionalismo e excelência em consultoria e assessoria de projetos em 

comunicação organizacional, buscando oferecer resultados que agreguem valor aos clientes da 

Plena Comunicação.  
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2.2 Visão 

 

Ser referência em consultoria e assessoria de projetos em comunicação organizacional no 

mercado mineiro. 
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2.3 Negócio 

 

Desenvolver e implantar projetos de comunicação organizacional para empresas de pequeno e 

médio porte que não dispõe de estrutura formal de comunicação. 
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2.4 Valores 

 

Excelência: Qualidade, algo que é muito bom. A Plena comunicação preza pela primazia nos 

trabalhos que empreende.  

 

Profissionalismo: Maneira de ver e agir de um profissional; supõe preparo. A Plena 

Comunicação executa suas ações com responsabilidade, seriedade e eficácia; 

 

Comprometimento: Ação ou fato de comprometer-se. Os agentes da Plena Comunicação se 

envolvem e se responsabilizam pelo cumprimento dos serviços prestados; 

 

Inovação: Novidade. A Plena Comunicação explora o lado criativo dos seus integrantes em 

consonância com as novas tecnologias. O objetivo é oferecer aos nossos clientes soluções 

criativas e inovadoras para o sucesso de seus negócios; 

 

Cooperação: Trabalhar em comum, colaborar, ajudar, participar. A Plena Comunicação 

prioriza o trabalho em equipe, pois a cooperação é fundamental para o êxito das atividades da 

agência.  

 

Flexibilidade: Que se adapta as circunstâncias. A Plena Comunicação busca oferecer 

diferenciais na prestação de serviços, se adaptando as necessidades de cada cliente. 
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2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo geral: 

 

Prestar serviços de consultoria e assessoria em comunicação, promovendo soluções criativas e 

adequadas ao perfil do cliente para consecução de seus objetivos organizacionais. 

 

2.5.2 Objetivos específicos: 

 

- Diagnosticar situações de comunicação. 

 

- Traçar diretrizes de comunicação para atender as demandas diagnosticadas. 

 

- Implementar ações de comunicação. 

 

- Mensurar os resultados da implantação das estratégias, bem como reavaliação dos processos 

em caso de necessidade.  
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3 Estrutura Organizacional 

 

3.1 Organograma 

 

 

 

 

3.1.1 Justificativa do organograma 

 

A estrutura organizacional utilizada pela Agência Plena Comunicação é a de Linha e 

Assessoria. 

 

Segundo Maximiano (2005), na estrutura de Linha e Assessoria o órgão de chefia e decisão é 

auxiliada por uma função de apoio ao lado da linha de comando. Este órgão de chefia é 

representado pelo Conselho Executivo, constituído por todos os integrantes da agência. Sua 

atribuição é a discussão e votação das ações e diretrizes adotadas, fato que demonstra a 

participação de todos os integrantes e o trabalho em equipe das gerências. A assessoria que 

tem por responsabilidade auxiliar tecnicamente o Conselho Executivo na tomada de decisões 

é representada pela professora orientadora Valéria Raimundo.  
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Os cargos nessa estrutura são bem definidos e cada um desempenha sua tarefa de acordo com 

a função a que foi delegado. Sendo assim, os métodos, obrigações e poderes técnicos estão 

precisamente definidos e atribuídos a cada função. 

 

Por existir um conselho de gestão todas as decisões estratégicas da agência são decididas com 

os integrantes das gerências. Dessa forma cada gerência fica informada das decisões e de 

como sua gerência deverá atuar para consecução dos objetivos da agência.  
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3.2 Descrição dos cargos 

 

3.2.1 Conselho de Gestão Empresarial 

Componentes: Todos os integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Discussão e votação de todos os projetos e ações da Plena Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLENA COMUNIÇÃO - Agência Experimental 
Rua Diamantina, 529 - Lagoinha 
31.110-320  Belo Horizonte – MG 
Tel.: (31) 3228-5410 – FAX: 3228-5411 
plena_com@yahoo.com.br 

 25 

3.2.2 Assessoria Executiva 

Responsável: Valéria Raimundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Análise das atividades desenvolvidas por todas gerências; 

� Orientação às gerências no desenvolvimento dos projetos. 
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3.2.3 Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos 

Componentes: Ricardo Campos / Carlos Eduardo Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Desenvolvimento do planejamento estratégico da agência, bem como das ações 

propostas aos clientes; 

� Elaborar planos de ação, programas e projetos institucionais; 

� Desenvolver estratégias de relacionamento; 

� Avaliar resultados de projetos desenvolvidos; 

� Acompanhamento de projetos promovidos em parceria com outras gerências. 
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3.2.4 Gerência de Marketing e Pesquisa 

Componentes: Denise Nunes / Bárbara Meireles 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Planejamento, execução, tabulação e análise de pesquisas; 

� Organização e promoção de eventos; 

� Blitz promocionais 

� Realização de pesquisas que possam balizar o desenvolvimento de novos produtos. 
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3.2.5 Gerência de Criação 

Componentes: Henrique Lagares / Ivanildo de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Desenvolvimento gráfico; 

� Contratação e acompanhamento de serviços gráficos prestados por free-lancer; 

� Contratação e contato com gráficas; 

� Desenvolvimento de campanhas institucionais e estratégias de divulgação  
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3.2.6 Gerência de Relacionamento e Novos Negócios 

Componentes: Graziele Bergamini / Sandra Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Contato com clientes; 

� Prospecção de patrocinadores; 

� Estabelecer parcerias com empresas para a viabilização de projetos; 
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3.2.7 Gerência Administrativa Financeira 

Componente: Leandro Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Contas a pagar e receber, bem como o controle das cotas de patrocínio; 

� Desenvolvimento de atividades contábeis; 

� Compras de suprimentos e materiais que se fizerem necessários para a execução das 

atividades da agência. 
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PAPELARIA 
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4 Papelaria 

 

4.1 Crachá 
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4.2 Cartão executivo 
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4.3 Papel timbrado 
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4.4 Envelope carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente 

Verso 
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4.5 Envelope saco - frente 
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4.6 Envelope saco – verso 
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4.7 Pasta – externa 
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4.8 Pasta – interna 
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PLANO DE 

DIVULGAÇÃO 
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5 Plano de Divulgação 

 

A campanha de divulgação da Plena Comunicação trabalhou em duas frentes distintas que 

tiveram como intuito criar relacionamentos, levar ao conhecimento da comunidade acadêmica 

informações relevantes a respeito da agência e de seu cliente, fortalecer a marca da agência, 

além de divulgar a data do seu lançamento. As duas frentes foram intituladas de estratégias de 

relacionamento e campanha de divulgação. Juntas elas obtiveram sucesso no contato com 

alunos e professores de Relações Públicas e de outras áreas, conseguindo assim alcançar os 

objetivos a que foram propostas. 

 

As estratégias de relacionamento contaram com o uso de tecnologias e instrumentos 

modernos de comunicação, demonstrando a capacidade do profissional de relações públicas 

de criar e gerenciar novos canais de interação com seu público. O uso dessas novas 

tecnologias vai de encontro com os valores da Plena Comunicação que tem a inovação como 

premissa para realização de seus trabalhos. As estratégias de relacionamento contaram com as 

seguintes ações e canais: 

 

Site Plena Comunicação: a página da agência na Internet teve grande repercussão entre os 

alunos e professores. O site possibilitou aos visitantes conhecer a Plena Comunicação, sua 

equipe, nosso cliente e nossas propostas. O endereço do site da agência é 

www.plenacomunicacao.hpg.com.br  

 

Newsletter Eletrônica Plena Comunicação: outro canal utilizado e que teve grande 

repercussão entre os alunos e professores do curso. Distribuída para o mailing de professores, 

alunos do curso de Relações Públicas e outros notáveis, a news trouxe informações sobre a 

doação de órgãos, informações sobre a agência, divulgou promoções e iniciativas de 

valorização da profissão.  

 

Comunidade no orkut: o site de relacionamentos orkut é uma ferramenta muito utilizada 

como forma de se estabelecer contatos com um público diversificado. Na comunidade da 

agência foram criadas enquetes para interação entre os participantes além de disponibilizar 

links de outras comunidades que tratam das Relações Públicas e da doação de órgãos. 
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Cartão dia dos Professores: para homenagear os professores foi enviado um cartão 

eletrônico para o mailing do curso de Relações Públicas. 

 

Convite para o lançamento da agência: Convite eletrônico para patrocinadores, professores 

e notáveis. 

 

Promoção Enigma Plena Comunicação: para atrair a participação dos alunos e professores 

do curso para o lançamento de sua agência, foi criada uma promoção onde o participante tinha 

que acertar a uma pergunta específica e enviar a resposta por e-mail. Para ter acesso às 

informações da promoção os alunos deveriam entrar no site da Plena que continha todas as 

informações necessárias. No dia da apresentação as pessoas que acertaram participaram de um 

sorteio de obras da área de comunicação. 

 

A campanha da Plena Comunicação teve como mote a pergunta “O que completa a sua 

empresa?”. Assim como na nossa vida pessoal, onde estamos sempre em busca de conquistar 

nossos sonhos, nossos objetivos, as nossas aspirações, os nossos desejos, assim também 

acontece na dinâmica organizacional. As empresas buscam constantemente por soluções que 

otimizem seus horizontes. Dessa forma, a comunicação já se tornou um diferencial para as 

organizações que querem se destacar não apenas no mercado, mas na área social também. Foi 

com essa idéia que a Plena Comunicação lançou uma campanha de divulgação que causou 

grande impacto em toda comunidade acadêmica, já que utilizou de instrumentos pouco usuais 

para campanhas de Agências Experimentais de Relações Públicas, como um adesivo de chão 

de grande dimensão, um banner de quatro metros, faixas e teasears que instigavam a 

curiosidade dos leitores. Todo esse material distribuído de forma estratégica pelo campus 

garantiu a visibilidade necessária para divulgação da agência e da data de seu lançamento.  
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5.1 Estratégias de relacionamento 

 

5.1.1 Comunidade no orkut 
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5.1.2 Newsletter eletrônica 
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5.1.3 Site Plena Comunicação 
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5.1.4 Homenagem dia dos professores 
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5.1.5 Convite para lançamento 
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5.1.6 Promoção Enigma Plena Comunicação 
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5.2 Campanha de lançamento 

 

5.2.1 Concepção da campanha 

 

A campanha de divulgação da Agência Experimental de Relações Públicas Plena 

Comunicação foi desenvolvida a partir do slogan “Solução que completa sua empresa”. 

Partindo deste princípio, foram elaboradas peças publicitárias que demonstraram situações, 

instrumentos e tecnologias que completam o mundo organizacional. Buscou-se demonstrar 

que a Agência Plena Comunicação oferece soluções que completam as organizações.  

 

Com esse mote foram utilizados teasers, que tiveram como objetivo despertar a curiosidade 

dos leitores com a pergunta: O que completa a sua empresa? O ultimo teaser vinha com a 

logomarca de Plena Comunicação e com seu slogan, respondendo a pergunta acima. 

 

Para a divulgação do lançamento da agência foram realizadas visitas às salas de aula dos 

cursos de Relações Públicas, onde houve sorteios de brindes e distribuição de materiais 

gráficos informando sobre o evento de lançamento, folder da Associação Brasileira de 

Transplantes de Órgãos - ABTO, amostras dos perfumes L’aqua de Fiori, balas e chicletes. 

 

Para divulgação da agência foram utilizados: 

 

- Camisas 

- 25 Móbiles; 

- 01 Banner 2,5 x 4 metros; 

- 01 Banner 1,5 x 2,5 metros; 

- 02 Faixas plotadas em lona; 

- 25 Cartazes A3 (teasers); 

- 06 Adesivos de chão 

- 04 adesivos A3 

- 07 Adesivos A4 

- 27 adesivos pequenos 
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5.2.2 Camisas 
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5.2.3 Folder 
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5.2.4 Teasers A3 
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5.2.5 Móbiles 
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5.2.6 Banners 
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5.2.7 Faixas 
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5.2.8 Adesivos chão 
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5.2.9 Adesivos diversos tamanhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLENA COMUNIÇÃO - Agência Experimental 
Rua Diamantina, 529 - Lagoinha 
31.110-320  Belo Horizonte – MG 
Tel.: (31) 3228-5410 – FAX: 3228-5411 
plena_com@yahoo.com.br 

 64 

5.3 Registro fotográfico da campanha de divulgação 
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6 Lançamento da agência 

 

O lançamento da agência Plena Comunicação ocorreu no dia 22 de novembro de 2006 no 

Teatro Professor Ney Soares, no Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH.  

 

A apresentação contou com a participação especial do Núcleo Assistencial Eclético Maria da 

Cruz de Ipatinga – MG que brindou a todos com uma apresentação emocionante. A 

apresentação consistiu em um duo onde um bailarino e uma criança com paralisia celebral 

interpretaram a música Bandolins de Oswaldo Montenegro. A apresentação emocionou a 

todos os presentes que não contiveram as lágrimas e aplaudiram de pé. 

 

Em seguida a Plena Comunicação iniciou sua apresentação onde pôde expor todo o trabalho 

para os presentes, da concepção da agência até as estratégias formuladas para o cliente. 

 

Na seqüência foi exibido um vídeo intitulado de “Conscientização” que informava sobre a 

parceria da Plena Comunicação com o MG Transplantes e da importância de ser um doador 

de órgãos, o que fez com que a platéia se emocionasse novamente. As palavras da 

coordenadora do curso, Professora Sheila Lima a um dos integrantes da Plena Comunicação 

resumem a apresentação da agência: “Foi emoção do início ao fim”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo Plena “Conscientização” 
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6.1 Registro fotográfico da apresentação 
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6.2 Pós-evento 

 

Para agradecer a presença de alunos, professores, familiares e amigos, o apoio de setores do 

UNI-BH na condução do evento e das empresas parceiras que tornaram possível a consecução 

da campanha de divulgação da agência, foram feitos agradecimentos e encaminhados para o 

mailing da agência. 
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7 O cliente 
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7.1 Caracterização do cliente 

 

Nome: MG Transplantes  

Endereço: Rua Alfredo Balena, 400 - 1º andar  

Bairro Santa Efigênia  

Belo Horizonte - MG 

Tel.: 3239-9278 

e-mail: mgtransplante@saude.mg.gov.br  

 

7.2 Histórico do Cliente 

 

O MG Transplantes é uma Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – 

CNCDO. Criada em 1989 a coordenadoria MG Transplantes é uma unidade ligada ao Sistema 

Nacional de Transplantes - SNT, da estrutura organizacional da Secretaria do Estado da Saúde 

de Minas Gerais, tendo como atividade principal coordenar as atividades de transplantes no 

âmbito estadual, promovendo a captação e distribuição de órgãos, inscrevendo os potenciais 

receptores com todas as indicações necessárias para sua rápida localização e a verificação de 

compatibilidade do respectivo organismo para o transplante. Esses receptores são 

classificados e agrupados em ordem estabelecida pela data de inscrição e compatibilidade do 

organismo.  

 

MG Transplantes possui, na sua estrutura organizacional, oito núcleos, cada um sob a 

coordenação de um especialista na respectiva área de atuação: Núcleos de Coração, Córnea, 

Fígado, Imunogenética, Medula Óssea, Pulmão, Rim e Assistência Social. 

 

Por ser uma entidade ligada ao governo estadual, quem cuida da comunicação da instituição é 

a FHEMIG – Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que atende todos os hospitais 

ligados ao estado. As ações se resumem basicamente em assessoria de imprensa e campanhas 

veiculadas no dia do doador.  As ações comunicacionais já passavam por uma fase bem 

complicada por não ter à verba necessária para o planejamento e execução das mesmas, 

porém, devido aos grandes escândalos envolvendo a agência DNA Comunicação, que 

realizava todas as campanhas promocionais, o MG Transplante se vê em uma situação muito 

mais crítica. 
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A comunicação externa quando acontece é realizada com propagandas veiculadas pela 

televisão, banners afixados nos pontos de ônibus, busdoor e nos jornais afixados dentro dos 

ônibus.   
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7.3 Relatório do briefing MG Transplantes 

 

A coordenadoria do MG Transplantes é uma unidade do Sistema Nacional de Transplantes – 

SNT e está ligada à estrutura organizacional da Secretaria do Estado da Saúde de Minas 

Gerais. O MG Transplantes é uma CNCDO - Central de Notificação Captação e Doação de 

Órgãos. Atualmente existe uma coordenação operacional que é o MG Transplantes em Belo 

Horizonte e as CNCDOs regionais.  É importante lembrar que cada CNCDOs tem uma 

estrutura própria de captação, notificação e distribuição de órgãos.  

 

O MG Transplantes tem sua sede situada à Av. Professor Alfredo Balena, 400, 1º andar, 

dentro do Hospital João XXIII, e funciona 24 horas por dia. Apesar de estar dentro da 

estrutura física do Hospital João XXIII, a relação existente entre as instituições é o fato do 

diretor do hospital ser o mesmo do MG Transplante, além do hospital ser o maior captador de 

órgãos do estado. 

 

A entidade dispõe de uma equipe de aproximadamente 33 funcionários, incluindo 

funcionários administrativos, os responsáveis pela captação dos doadores e pelo suporte às 

famílias, o GAVE (Grupo de Apoio a Vida), e funcionários de outras autarquias do Estado. 

  

O processo de seleção e contração de funcionários para trabalhar no MG Transplantes ocorre 

com entrevista e em seguida é feito um contrato administrativo. Ocorrem também 

transferências de funcionários de outras instituições públicas ligadas ao Estado.  

 

A estrutura física do MG Transplantes comporta um possível aumento do número de órgãos 

pois é um órgão administrativo de distribuição e não de realização de transplantes. Ou seja, os 

procedimentos para os transplantes não ocorrem na estrutura do MG Transplantes, elas 

ocorrem nos próprios hospitais.  

 

Os recursos para a infra-estrutura vêm da Secretaria de Saúde de Estado através da FHEMIG - 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. O MG Transplante esta vivendo uma 

situação jurídica um pouco complexa, porque ele está funcionando dentro das portas da 

FHEMIG e com todo apoio logístico, embora ele não seja ainda um órgão oficialmente 

vinculado à fundação. Já está em tramitação na Assembléia Legislativa uma reestruturação 
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para vincular juridicamente o MG Transplantes a FHEMIG, o que deve acontecer nos 

próximos meses. 

 

São poucas cidades que tem CTIs ou semi-CTIs, por isso são poucas cidades que têm 

condições de fazer a captação de um doador. O paciente que tem morte encefálica necessita 

de uma estrutura mínima para ser mantido. Existe um processo para diagnóstico que leva em 

torno de 12 horas, no mínimo. Depois desse tempo é feita uma série de exames sendo que o 

paciente tem que estar ligado a aparelhos para conservar os sinais vitais que mantêm o órgão 

apto para ser doado. Minas têm em torno de 850 municípios, sendo que apenas 25 hospitais 

têm terapia intensiva.  

 

Cada órgão tem uma duração, um exemplo é o fígado que pode durar até 12 horas; o coração 

pode durar até quatro horas sendo que o ideal é apenas três horas; o rim pode durar até 24 

horas; o órgão que tem um tempo maior de duração é a córnea que pode durar até quatro 

semanas. O transporte dos órgãos é feito em carros ou avião, dependendo da localidade e do 

tipo de órgão. Para o transporte são utilizadas caixas especiais e através de condicionamento 

no gelo.  

 

Normalmente a mesma equipe que retira um órgão realiza o transplante, este procedimento é 

uma forma de dar segurança para equipe, que sabe exatamente como foi realizada a cirurgia 

de retirada dos órgãos. Esse caso não é observado quando se trata de transplante de rim, pois 

ele um órgão mais resistente e com o qual toda equipe dos hospitais trabalha. 

 

O MG Transplantes tem como ponto forte à equipe médica que realiza o transporte dos 

órgãos, psicólogos e assistentes sociais que estão sempre dispostos a esclarecer qualquer 

dúvida. Como ponto fraco está a grande dificuldade de mobilização dos profissionais da saúde 

para informar antecipadamente a ocorrência de óbitos por morte encefálica. Por força de lei os 

hospitais tem que ter uma Comissão Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para 

Transplantes que notifica o MG Transplantes quanto a qualquer potencial doador. Mas os 

hospitais ainda estão se estruturando e ainda não há essa conscientização por parte dos 

profissionais da saúde. 
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O MG Transplantes não tem um setor de comunicação ficando ao encargo da Assessoria de 

Imprensa da FHEMIG o trabalho que consiste basicamente em assessoria de imprensa. Na 

avaliação do Dr. Charles a instituição tem um bom relacionamento com a imprensa e disse 

que os boatos sobre tráfico de órgãos que saem na mídia precisam acabar, pois para se fazer 

um transplante é necessário uma grande equipe, local apropriado e cuidados especiais para 

retirada e para realização do transplantes.  

 

A instituição não tem verbas destinadas às campanhas e por isso conta com parcerias. No 

próximo mês será vinculada uma campanha de sensibilização da população, feita por agência 

de comunicação que não cobrou pelo serviço e que atualmente não tem vinculo com o Estado. 

Para obter mais informações sobre a comunicação o Dr. Charles indicou a senhora Samira da 

Assessoria de Imprensa da FHEMIG, com a qual foi feita um briefing posterior. 

 

O MG Transplantes tem como público alvo a comunidade como um todo, as famílias de 

possíveis doadores, as pessoas inscritas na fila de transplantes, os hospitais com capacidade 

para realizar o processo de doação e transplante de órgãos e os profissionais da área da saúde. 

 

O Dr. Charles indicou como problema de comunicação a mobilização dos profissionais de 

saúde quanto à necessidade de comunicar ao MG Transplantes a existência de um potencial 

doador. 
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7.4 Relatório do briefing FHEMIG 

 

Dados coletados junto a Assessoria de Comunicação da FHEMIG para levantamento de 

informações a cerca do trato da comunicação do MG Transplantes. 

 

Uma das conclusões é de que a comunicação do MG Transplantes fica prejudicada por não 

contar com uma assessoria própria de comunicação. A atuação da Assessoria de Comunicação 

da FHEMIG para o MG Transplantes se resume basicamente em assessoria de imprensa e 

apoio nas eventuais campanhas em prol da doação de órgãos e tecidos.  

 

A comunicação interna feita pelos instrumentos formais é feita somente nas instalações da 

própria FHEMIG não sendo realizadas ações para atender ao MG Transplantes ou aos outros 

hospitais que fazem a captação de órgãos e tecidos.   

 

Outra ação de comunicação ocorre paralelamente às campanhas que são veiculadas no rádio, 

nos jornais e na televisão. São feitas a distribuição de folders e cartazes falando da 

importância da doação. 

 

Segundo a Sra. Samira, a demanda da Assessoria de Comunicação da FHEMIG é muito 

grande, já que eles atendem mais de 20 hospitais, 20 unidades de saúde, além dos hospitais 

psiquiátricos. Para atender a demanda a Assessoria conta com cinco jornalistas, uma relações 

públicas, um publicitário, um designer, além de pessoal administrativo.  

 

Apesar do principal trabalho da Assessoria ser de relacionamento com as mídias, no caso do 

MG Transplantes, não é utilizado a distribuição constante de releases para imprensa visando 

motivar novas matérias a respeito do tema.  

 

A comunicação dos principais hospitais da capital estão sob o cuidado da Assessoria de 

Comunicação da FHEMIG, o que dificulta a atenção às demandas específicas de comunicação 

do MG Transplantes. 

 

Para a Sra. Samira, o MG Transplantes, através da assessoria da FHEMIG, mantêm um bom 

relacionamento com a imprensa. São preparados materiais de orientação quando é feita 
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alguma coletiva. E quando as doações estão baixas eles solicitam a ajuda dos meios de 

comunicação que se prontificam imediatamente a ajudar, publicando matérias informativas a 

respeito da doação e da necessidade de milhares de pessoas que aguardam nas filas de espera.  

 

Por não ter recursos, a imprensa se torna uma grande parceira da assessoria na divulgação das 

campanhas em favor da doação. Quanto às matérias negativas, como por exemplo, as que 

tratam do tráfico de órgãos, e que podem influenciar no número de doações, a Sra. Samira 

disse que hoje o MG Transplantes tem grande credibilidade junto a imprensa e que eles não 

costumam publicar informações desse tipo. Mesmo nesses últimos casos quando surgiram 

boatos de tráfico por causa do desaparecimento de crianças ela acredita que a imprensa agiu 

imparcialmente. Ela afirma que a Assessoria está sempre aberta para os esclarecimentos que 

se fizerem necessários.  

 

Para a Sra. Samira a veiculação de matérias negativas não influenciam no trabalho dos 

psicólogos e assistentes sociais no contato com as famílias, já que eles são treinados para 

abordagem correta junto aos familiares do possível doador. Apesar da afirmação da Sr. 

Samira de que a veiculação de notícias sobre o tráfico de órgãos não atinge a captação, essa 

informação foi confirmada na pesquisa realizada em 2005 pelos grupo Focus. Com base na 

pesquisa documental e na pesquisa realizada pelo grupo Focus verificou-se que a imprensa 

pode fazer o papel inverso na publicação de matérias que tratam de temas polêmicos ligados 

aos transplantes e sem a devida comprovação, pois a população acaba absorvendo as noticias 

divulgadas e se declaram como não doadores de órgãos. 

 

A comunicação do MG Transplantes não atinge aos hospitais que fazem a captação e os 

transplantes. Cada hospital é responsável pela sua própria comunicação sendo que a 

Assessoria da FHEMIG não tem nenhum contato com as instituições hospitalares com o 

intuito de passar informações a respeito do MG Transplantes. 

 

O ponto positivo são as parcerias que são realizadas. Por não ter recursos as parcerias são 

primordiais para divulgação do MG Transplantes e das suas campanhas. Uma dessas 

campanhas já está pronta para ir ao ar, feita por uma agência que já trabalha para a Secretaria 

de Saúde, mas que a elaborou sem ônus para o MG Transplantes. A veiculação nas diversas 

mídias também se realizará por meio de parcerias e sem ônus para a instituição. Sobre as 
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parcerias com empresas privadas elas ainda não são feitas. O que é comum é a Cemig e a 

Copasa divulgarem as campanhas nas contas de água e luz. 

 

Verifica-se que a grande demanda da Assessoria de Comunicação da FHEMIG prejudica o 

atendimento das necessidades do MG Transplantes que necessita de ações de relacionamento 

e fortalecimento da imagem de forma constate e presente dentro da sociedade mineira. 
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DIAGNÓSTICO 
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8 Diagnóstico 

 

8.1 Planejamento da pesquisa 

 

8.1.1 Introdução 

 

Um dos grandes dilemas vivenciados nas instituições públicas são os problemas relacionados 

à falta de comunicação. Por estarem dispostas em setores diferentes e separadas em diversas 

unidades, a comunicação nas instituições públicas acaba desestruturada, ocasionando a falta 

de unificação dos discursos e equívocos que podem afetar a imagem institucional.  

 

A falta de pesquisas com os profissionais envolvidos nos processos de transplante, não 

permite entender como funciona a rede de comunicação e como ela pode interferir na eficácia 

do processo de doação de órgãos e tecidos em Minas Gerais. Torna-se primordial entender 

como a rede de comunicação funciona e em que medida ela pode ser melhorada, para que a 

comunicação passe a ser uma aliada e não uma vilã de todo o processo de doação de órgãos e 

tecidos. 

 

Surge então a necessidade de uma pesquisa que analise a rede de comunicação, o que pensam 

os profissionais envolvidos nos processos de transplantes de órgãos e tecidos e por que muitos 

hospitais não avisam com antecedência a existência de um potencial doador para atuação da 

equipe do MG Transplantes.  
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8.1.2 Problematização 

 

A definição do problema de pesquisa consiste em definir de forma interrogativa a questão a 

que se pretende abordar e conhecer com a aplicação de uma pesquisa. Lakatos e Marconi 

(2001, p.220) definem que o problema: “...esclarece a dificuldade específica com a qual se 

defronta e que se pretende resolver por intermédio da pesquisa.” A pergunta deve ser clara, 

específica e objetiva, revelando qual a questão que se pretende conhecer e entender por meio 

da pesquisa. Para Santos (2002, p.56) a problematização: “...é a transformação de uma 

necessidade humana em problema, que por sua vez se define como ‘necessidade humana, 

quando pensada’. O que se faz na realidade, é dividir a necessidade em seus aspectos 

componentes julgados importantes.” 

 

A partir da análise das necessidades de pesquisa junto ao cliente, apresentamos o seguinte 

problema de pesquisa: 

 

“Quais são os fatores que interferem na rede de comunicação do MG Transplantes e como 

eles comprometem o processo de doação de órgãos e tecidos na região metropolitana de Belo 

Horizonte?” 
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8.1.3 Hipóteses 

 

As hipóteses são as supostas respostas que se poderá chegar com a conclusão da pesquisa. 

Elas servem para orientar o pesquisador colocando-o na direção da causa provável ou 

resultado que se procura. Cervo e Bervian (2002) destacam que:  

 

“...a hipótese consiste em supor conhecida verdade ou explicação que se busca. Em 
linguagem científica, a hipótese equivale, habitualmente, à suposição verossímil, 
depois comprovável ou denegável  pelos fatos, os quais hão de decidir, em última 
instância, sobre a verdade ou falsidade dos fatos que se pretende explicar.” (CERVO 
E BERVIAN, 2002, p.86) 

 

Diante do problema abordado na pesquisa, foram propostas as seguintes hipóteses:  

 

- A falta de informação; 

- A falta de infra-estrutura; 
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8.1.4 Justificativa 

 

Considerando que o MG Transplantes não possui um setor de pesquisa ou de comunicação, 

fica clara a necessidade de uma pesquisa que possa balizar as decisões estratégicas da 

entidade no contato com seus públicos.  

 

A relevância deste trabalho consiste na contribuição social do mesmo já que visa levantar 

dados importantes que poderão ser utilizados na elaboração de estratégias de ação do MG 

Transplantes para conscientização da população e conseqüente aumento do número de 

doadores.  

 

A sociedade também é beneficiária desta pesquisa, pois os resultados poderão se transformar 

em ações que visem o aumento das doações. Com um número maior de doadores, a angustia e 

o sofrimento de milhares de pessoas que estão na fila de espera por um órgão ou tecido irá 

diminuir.  

 

Um ponto fundamental é que com base nos dados levantados, as psicólogas e assistentes 

sociais poderão aprimorar seu contato com os doadores, com as famílias dos doadores e com 

os transplantados.   

 

Outra importante contribuição desta pesquisa é a diminuição dos gastos públicos com a 

compra de remédios para as pessoas que necessitam de algum transplante. Com o aumento do 

número de doadores e conseqüente agilização nos transplantes, o número de pessoas que 

precisam de remédios para sobreviver enquanto não fazem a operação irá diminuir 

consideravelmente, possibilitando investimentos em outras áreas da saúde. 

 

É importante destacar que a entidade ainda não realizou pesquisas com as pessoas envolvidas 

diretamente no processo de doação de órgãos, o que ratifica a relevância dessa proposta. 
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8.1.5 Objetivos 

 

8.1.5.1 Objetivo geral 

 

Identificar quais os fatores que interferem na rede de comunicação do MG Transplantes e 

como eles podem prejudicar o processo de doação de órgãos e tecidos na região metropolitana 

de Belo Horizonte. 

 

8.1.5.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar se a informação entre as redes de comunicação interfere no processo de doação de 

órgãos e tecidos. 

- Levantar se a infra-estrutura interfere no processo de comunicação entre as redes. 

- Qualificar o processo de comunicação entre os agentes constituintes da rede. 
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8.1.6 Fonte de dados 

 

8.1.6.1 Dados primários 

 

Os dados primários serão coletados junto ao público alvo dessa pesquisa. 

 

8.1.6.2 Dados secundários 

 

Este método de pesquisa se aproveita de dados fornecidos por outras fontes, ou seja, 

pesquisados anteriormente. Tal método tem o propósito de aproximar o pesquisador do objeto 

pesquisado, possibilitando que mesmo adquira certo conhecimento sobre o que está 

pesquisando. Entre os dados secundários estão os relatórios, livros, revistas, jornais e outras 

fontes impressas, magnéticas ou eletrônicas. (Cervo e Bervian, 2002)  

 

Portanto serão utilizados como dados secundários, matérias jornalísticas a respeito do tema e 

estatísticas fornecidas pelo MG Transplantes, para uma visão da realidade quanto aos 

transplantes já realizados, num apanhado mensal e anual, do período de 1992 a agosto de 

2006. 

 

Para realização da pesquisa foi utilizada também uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Experimental Focus, que foi apresentada no 2º semestre de 2005, pela disciplina 

Técnicas de Diagnóstico Institucional, coordenada pelo Professor Diogo Helal, no curso de 

Relações Públicas, do Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-BH. A pesquisa 

intitulada: “Pesquisa Qualitativa: uma contribuição da atividade de relações públicas – O caso 

MG Transplantes” avaliou os motivos pela não doação de órgãos e tecidos pela população da 

região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Foram realizadas visitas às instalações do MG Transplantes para conhecimento das rotinas da 

entidade, na busca de informações para balizar a elaboração desta pesquisa. 
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8.1.7 Metodologia 

 

8.1.7.1 Tipo de pesquisa 

 

A partir dos objetivos fixados nesta pesquisa, o tipo de pesquisa que será utilizada é a 

Pesquisa Qualitativa, que procura explorar e entender as atitudes, as opiniões, os sentimentos 

e os comportamentos de indivíduos ou de um grupo de indivíduos.  

 

8.1.7.2 Método de pesquisa 

 

O método de pesquisa que será utilizado é o de entrevistas em profundidade semi-

estruturadas.  

 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 
natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 
coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 
social. (LAKATOS & MARCONI, 1991, p. 195) 

 

8.1.7.3 Forma de aplicação 

 

As entrevistas em profundidade serão realizadas frente a frente com o respondente, na qual o 

assunto-objeto da entrevista será explorado em detalhes. Esta metodologia permite aos 

entrevistadores tratar de todos os aspectos levantados pelo tópico-guia e manterem ao mesmo 

tempo um tipo de conversação flexível, que trata dos assuntos na medida em que são 

suscitados pelos participantes e de novos temas importantes que surgem. Deverão ser 

individuais e sem a interferência de terceiros. 

 

8.1.7.4 Tipo de instrumento 

 

Questionário semi-estruturado que consiste num roteiro com perguntas sobre o tema em 

questão. O uso do questionário, no entanto, não impede que o entrevistador faça outras 

perguntas que não estão no roteiro, mas que surgiram durante a entrevista. Sobre este tipo de 

metodologia Lakatos & Marconi (1991) diz que:  
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“Há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar e os 
entrevistados têm liberdade de fazer as perguntas que quiser: sonda razões e 
motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, a uma estrutura formal. Para 
isso, são necessárias habilidades e perspicácia por parte do entrevistador.” 
(LAKATOS e MARCONI, 1991, p. 197) 
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8.1.8 Projeto da amostra 

 

8.1.8.1 Universo da amostra 

 

O universo desta pesquisa é representado por todos os profissionais envolvidos no processo de 

doação de órgãos e tecidos na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

8.1.8.2 Tamanho da amostra 

 

A amostra da pesquisa em profundidade foi de 15 pessoas, sendo 8 médicos e enfermeiros e 7 

psicólogos e assistentes sociais. Estes profissionais serão escolhidos de forma aleatória junto a 

equipe envolvida no processo de doação de órgãos e tecidos em Minas Gerais, para garantir a 

credibilidade da pesquisa.  

 

8.1.8.3 Local de aplicação 

 

As entrevistas deverão ocorrer nos hospitais que realizam os transplantes de órgãos e tecidos 

previamente selecionados, em salas ou consultórios reservados para a entrevista.  
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8.1.9 Plano de pesquisa 

 

8.1.9.1 Equipe de campo 

 

- 1 coordenador; 

- 4 duplas de entrevistadores, sendo que um exercerá o papel de observador e o outro de 

entrevistador.  
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8.1.10 Cronograma 

 

 
Atividade 

Semana 1 
16 a 20 de outubro 

Semana 2 
23 a 27 de outubro 

Semana 3 
30 de outubro a 3 

de novembro 

Semana 4 
06 a 10 de 
novembro 

 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 

 
Apresentação 

planejamento de 
pesquisa 

 

X 

 

X 

                  

 
Apresentação do 
instrumento de 

pesquisa 

   

 

 

 

X 

                

 
Treinamento equipe 

de campo 

     

X 

  

 

             

 
Coleta dos dados 

      

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

 
Verificação e edição 

das entrevistas 

       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

   

 
Análise e 

interpretação dos 
dados 

                  

X 

 

X 

 

X 
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8.1.11 Roteiros 

 

Para realização da pesquisa foi utilizado dois tipos de roteiros, sendo um para os médicos e 

enfermeiros e outro para os psicólogos e assistentes sociais. 

 

8.1.11.1 Quebra-gelo 

 

Para estimular um encontro produtivo é necessária uma ambientação, uma apresentação para 

que os entrevistados se sintam a vontade para expressar suas opiniões de forma clara e sincera 

sobre os temas abordados. Será utilizada uma apresentação que apresente os componentes da 

Plena Comunicação, o tema, a importância da entrevista e a responsabilidade do entrevistado 

no fornecimento de informações que condizem com sua verdadeira opinião. Desta forma o 

texto que será empregado como quebra-gelo é o que se segue abaixo: 

 

Boa noite senhor Fulano, 

 

Nós somos da Plena Comunicação, uma agência experimental de Relações Públicas do Centro 

Universitário de Belo Horizonte, UNI-BH e queremos agradecê-lo por disponibilizar parte do 

seu tempo para esta entrevista.  

 

Essa entrevista tem como tema a doação de órgãos e tecidos, mas antes de iniciarmos é 

importante lembrar que para gente não existem respostas certas ou erradas, o que importa é a 

sua opinião. Você tem o direito de concordar ou discordar com tudo, pois a sua idéia que é 

importante. 
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8.1.11.2 Roteiro para os médicos  

 

Bloco I – Abertura 

 

1 - Aproximadamente quantos e quais profissionais do hospital participam do processo de 

doação e transplante de órgão e tecidos? 

 

2 - Como é composta a Comissão Intra-Hospitalar responsável pelo processo de doação e 

transplantes de órgãos? Como funciona a comissão? Quem é o responsável pelo acionamento 

do MG Transplantes? De que forma isso é realizado? 

 

Bloco II – Informação 

 

3 – Como é feito o contato com o MG Transplantes a partir do momento em que é 

identificada a morte encefálica do paciente? 

 

4 – Como você avalia a comunicação entre o MG Transplantes e as equipes médica 

envolvidas no processo de doação de órgãos e tecidos? Essa comunicação pode melhorar? 

 

5 – Na sua opinião qual seria a melhor forma do MG Transplantes se comunicar com as 

equipes médicas envolvidas no processo de doação de órgãos e tecidos? 

 

Bloco III – Infra-estrutura 

 

6 – Na sua opinião, os hospitais do Estado de Minas Gerais oferecem condições para captação 

dos órgãos e realização dos transplantes? 

 

7 – Falta algum tipo de recurso para que o trabalho da equipe médica seja executado? 

 

Bloco IV – Fechamento 

 

8 - Quais os pontos positivos que você destacaria no MG Transplantes? E quais os negativos? 
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9 – Na sua opinião, o que o MG Transplantes representa para sociedade? 

 

10 - O que você acredita que possa melhorar no processo de doação?  
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8.1.11.3 Roteiro para psicólogos e assistentes sociais 

 

Bloco I – Informação 

 

1 – Como é feito o contato com o MG Transplantes a partir do momento em que é 

identificada a morte encefálica do paciente? 

 

2 – Como você avalia a comunicação entre o MG Transplantes e os psicólogos e assistentes 

sociais envolvidos no processo de captação de órgãos e tecidos? Essa comunicação pode 

melhorar? 

 

3 – Na sua opinião qual seria a melhor forma do MG Transplantes se comunicar com os 

psicólogos e assistentes sociais envolvidos no processo de captação de órgãos e tecidos? 

 

Bloco II – Infra-estrutura 

 

4 – Na sua opinião, os hospitais do Estado de Minas Gerais oferecem condições para captação 

junto a família do paciente? 

 

5 – Falta algum tipo de recurso para que o trabalho dos psicólogos e assistentes sociais seja 

executado? 

 

Bloco III – Fechamento 

 

6 - Como é feita a abordagem às famílias dos possíveis doadores de órgãos? Ela é feita 

somente após a constatação da morte encefálica ou ela já é preparada diante da suspeita de 

uma possível morte encefálica? 

 

7 - Você acredita que o trabalho de psicólogos e assistentes sociais fica prejudicado pelo fato 

de ter que abordar a família após o óbito do paciente? 

 

8 - Quais os pontos positivos que você destacaria no MG Transplantes? E quais os negativos? 
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9 – Na sua opinião, o que o MG Transplantes representa para sociedade? 

 

10 - O que você acredita que possa melhorar no processo de doação?  
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8.1.12 Considerações finais 

 

Este projeto de pesquisa foi revisado e avaliado pelo Prof. Marco Eliel do Laboratório de 

Pesquisa de Mercado – LAPM. O projeto de pesquisa também foi submetido à aprovação da 

orientadora e do cliente antes do início dos trabalhos. 
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RELATÓRIO DA 

PESQUISA 
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9 Relatório da pesquisa 

 

9.1 Análise entrevistas dos médicos e enfermeiros 

 

Para entender os processos de comunicação e o conhecimento dos médicos e enfermeiros a 

cerca do processo de doação de órgãos e tecidos dos hospitais que realizam os transplantes na 

região metropolitana de Belo Horizonte, foi realizada uma pesquisa qualitativa que nos 

permitiu elaborar a análise que se segue. 

 

Os médicos entrevistados revelaram que para cada procedimento envolvendo transplantes é 

necessário um número diferenciado de profissionais. Cada órgão específico demanda certo 

número de profissionais que abrange médicos de especialidades diversas, enfermeiros, 

psicólogos e assistentes sociais. No processo geral o número de pessoas envolvidas aumenta 

consideravelmente já que os profissionais administrativos também acabam envolvidos pelo 

processo.  

 

“quando faz uma doação é envolvido nós, o médico aqui do MG, assistente social, 
psicólogos, é, o médico plantonista do SAV e depois os cirurgiões envolvidos na 
captação. Na captação precisa de quatro cirurgiões.” Entrevistado nº 2 

 

“Um grande número de profissionais que não sei ao certo te passar. Mas são 
médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.” Entrevistado nº 6  

 

Os enfermeiros entrevistados também não possuíam informações para responder a questão 

levantada. O que constata a falta de informação de alguns profissionais da área da saúde 

envolvidos no processo de transplante de órgãos e tecidos.  

 

“Olha eu não posso te dizer isso, porque eu mecho com a parte fazer o transplantes, 
e quem faz transplantes não pode ta envolvido com a parte de doação.” Entrevistado 
nº 4 

 

“Olha, eu sou enfermeiro dessa unidade. Então eu não sei te precisar, essa unidade 
que é de tranplantes. A gente tem aqui transplante de fígado, de rim, de medula, 
pulmão, coração e de pâncreas. Então eu não sei te informar quantos componentes 
tem em cada equipe, isso eu não sei te falar não, tá?” Entrevistado nº 7 

 

Grande parte dos médicos entrevistados conhece totalmente ou parcialmente como é 

constituída e como funciona as Comissões Intra-Hospitalares. 
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“Olha a comissão Intra-Hospitalar tem o seguinte objetivo que é aumentar o número 
de doações de órgãos na região metropolitana de BH, então todos os hospitais 
montaram essa comissão, que tem coordenador, um vice e mais três membros. A 
comissão ajuda, ela mesma aborda a família, o MG já vem com a maletinha de baixo 
do braço só para retirar, fica tudo por conta da comissão. Então é ajudar e facilitar a 
capitação de órgãos para o MG Transplantes. Eu aciono a equipe do MG.”  
Entrevistado nº 6 

 

Entretanto há uma parcela que desconhece como é constituída as comissões intra-hospitalares.  

 

“Eu também não vou poder te falar não. Da parte de doação eu não sei, eu sei falar 
da parte de transplantes. Eu fico aguardando o transplante, quando tem uma 
capacitação a gente é comunicado, ai eu vou lá e faço a captação.” Entrevistado nº 4 

  

Percebe-se que não há uma pessoa responsável em exercer a função de comunicar o MG 

Transplantes sobre a existência de um possível doador.  

 

“Qualquer pessoa pode acionar, mas no caos dos próprios hospitais, não tem que ser 
o pessoal das comissões, geralmente quem faz esses comunicados são os assistentes 
sociais e psicólogos, e pessoas que trabalham em plantão de óbito, pessoas que 
trabalham em funcionarias. Por telefone.” Entrevistado nº 1 

 

“Qualquer um pode acionar. Médico de plantão, enfermeira, secretária, qualquer um 
da comissão. Não se pode é perder tempo.” Entrevistado nº 3 

 

Percebe-se que há carência de informações, pelo fato de alguns profissionais da área da saúde 

não conhecerem as comissões intra-hospitalares dos hospitais em que trabalham, o que acusa 

um grave problema de comunicação entre o MG Transplantes e os profissionais da área da 

saúde de Belo Horizonte.  

   

Uma pequena parcela dos médicos informou que o contato do hospital com o MG 

Transplantes sobre um possível doador é feito quando há uma suspeita de morte encefálica.  

 

“Geralmente o médico daquele paciente que está em possível morte encefálica liga 
para o medico do MG Transplantes para poder fazer esse contato.” Entrevistado nº 1 

 

Um médico respondeu que o contato é feito somente após a constatação da morte encefálica. 

Através do próprio médico ou de outro membro da equipe.  
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“O médico de plantão que tem o diagnóstico de morte encefálica ele deve ligar para 
o MG e falar que tem um doador de múltiplos órgãos, ou então pede pra alguém 
ligar, enfermeiro, a secretária, qualquer um pode fazer essa comunicação.”  
Entrevistado nº 3 

 

E a maioria dos entrevistados relatou que o contato é feito via telefone 

 

“Esse contato é feito por telefone.” Entrevistado nº 5  
 

“O primeiro contato, a princípio, é por telefone.” Entrevistado nº 3  
 

Percebe-se que há ausência de um procedimento padrão para notificar o MG Transplantes 

quando surge um potencial doador de múltiplos órgãos e córneas.  

 

A maioria dos entrevistados acha que a comunicação pode melhorar, e citam a falta de 

informação sobre o MG Transplantes e seus processos como um dos principais problemas 

existentes entre os profissionais da área da saúde.  

 

“Pode! Sem duvida, o grande problema é a falta de informação. Falta de informação, 
aqui o grande problema nosso é esse. E não é só a área leiga, às vezes médicos 
mesmo.” Entrevistado nº 2 

 

Outros profissionais vão além a acham que a comunicação é  falha e possui muitos ruídos: 

 

 “Eu acho que ainda é falha, muita da comunicação fica na mão de secretarias. As 
vezes a gente tem esses ruídos de comunicação, acho que isso dificulta a 
comunicação. Existe um projeto de contratação de enfermeiros para trabalhar nas 
CNCDO. Os médicos são sobrecarregados, muitas vezes ele tá lindo com quatro, 
cinco possível doadores, se ele tivessem uma enfermeira, que é um profissional 
capacitado para isso, eu acredito que melhoraria muito.” Entrevistado nº 1 

 

Apesar da maioria dos entrevistados dizerem que a comunicação é falha, alguns relatam que o 

processo de comunicação vem melhorando ao longo dos anos.  

 

“A comunicação vem melhorando muito ao longo dos anos, é claro que quando vai 
desenvolvendo esses conceitos a respeito do transplante, a cultura do transplante vai 
ficando mais fácil.” Entrevistado nº 3 

 

A comunicação é apresentada pelos entrevistados como fator essencial para que o processo de 

captação de órgãos e tecidos seja realizado de forma positiva e conseqüentemente aumente o 
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número de doações. Sendo assim ela é analisada de forma complexa no qual ela está presente 

desde o atendimento da secretária até o transplante em si.  

 

“A comunicação vem melhorando muito ao longo dos anos, é claro que quando vai 
desenvolvendo esses conceitos a respeito do transplante, a cultura do transplante vai 
ficando mais fácil.” Entrevistado nº 4 

 

Uma parcela dos entrevistados considera o processo de comunicação suficiente entre o MG 

transplantes e as equipes médicas envolvidas no processo de doação de órgãos.  

 

“A forma de comunicação é correta que é por telefone” Entrevistado nº 1 
 

Entretanto, observou-se por parte de alguns entrevistados a necessidade de se desenvolver e 

incentivar os profissionais da área da saúde a conhecerem de perto o processo que envolve os 

transplantes no Estado de Minas Gerais. Por exemplo; palestras, cursos, congressos até 

mesmo novas campanhas na mídia. 

 

“Sempre fazer cursos, congressos periódicos, encontros periódicos e além disso as 
campanhas publicitárias e divulgação e não só para a classe médica, como para o 
povo em geral.” Entrevistado nº 5 

 

Observou-se que os entrevistados possuem opiniões divergentes acerca do processo de 

comunicação existente na atual estrutura do MG transplantes. Enquanto alguns profissionais 

entrevistados afirmam ser eficiente o modelo atual de comunicação, outros acreditam que esse 

processo deve ser melhorado, mais ainda há uma pequena parcela de profissionais que não 

souberam opinar sobre a pergunta. Este fato demonstra que o atual modelo de comunicação 

não atinge de maneira eficaz os profissionais da área de saúde envolvidos no processo de 

transplante de órgãos e tecidos, interferindo no fluxo comunicativo dos processos. 

 

Em relação a infra-estrutura, grande parte dos entrevistados afirmou que os hospitais que 

possuem UTIs possuem estrutura adequada para realização da captação e transplantes dos 

órgãos.  

 

“Os hospitais que eu conheço sim. Mas a maioria tá bem qualificada de equipes 
técnicas e não precisa de muito, a retirada da córnea é feita em necrotério e 
múltiplos órgãos qualquer hospital que tenha porte para fazer uma grande cirurgia, 
pode fazer”. Entrevistado nº 6 
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Conforme os entrevistados a infra-estrutura da maioria dos hospitais no Estado de Minas 

Gerais é adequada para promover a captação e o transplante de órgãos, contudo alguns 

afirmam que existem, ainda, hospitais que não possuem estrutura para a realização dos 

transplantes.  

 

“Minas têm muitos hospitais, nem todos tem condições de fazer captação e é muito 
menor o número dos que vão ter condições de fazer o transplante.” Entrevistado n° 4 

 

Nota-se que de maneira geral os hospitais habilitados para realizar a retirada e os transplantes 

de órgãos devem possuir centros de terapia intensiva o que não ocorre em todos os hospitais 

no estado de Minas. Dessa forma os hospitais que realizam a captação e os transplantes 

possuem toda a infra-estrutura necessária para realização dos procedimentos. 

   

De acordo os entrevistados os recursos existentes para que o trabalho das equipes médicas 

seja executado não são suficientes, pois além da falta de alguns recursos, tais como exames 

pós-operatórios, recursos financeiros, recursos humanos e a falta de mobilização dos 

profissionais da área de saúde.  

 

“Sempre falta, a gente tem sempre que melhorar né, tanto em questão de recursos 
financeiros, tanto em recurso humano, tanto em conscientização.” Entrevistado n° 5 

 

Percebe-se de maneira geral que os recursos necessários ao bom andamento das atividades 

médicas no transplante são comprometidos na medida em que a instituição encontra 

dificuldades em modernizar seus processos hospitalares, sobretudo relacionados aos exames.  

 

Os entrevistados ressaltaram como ponto positivo a estrutura existente no MG transplantes, 

além da importância do seu papel social para o estado de Minas Gerais. 

   

“Os positivos é a forma como consegue lidar com a população, pois ela vê o MG 
como o salvador.” Entrevistado n° 6 

 

Entretanto, os destaques negativos apontados pelos entrevistados se referem à escassez de 

campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos e aos processos internos de gestão.  

 

“A gente tem uma estrutura muito grande, eu vejo de negativo no MG Transplantes 
é questão das coordenadorias , a gente sente muito essa mudança de coordenação, 
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gente tá fazendo um trabalho legal, ai vem outra pessoa que muda o trabalho, não 
entende ele, então esse período de adaptação é muito complicado, essa questão de 
política.” Entrevistado n° 1 

  

Os pontos positivos e negativos apontados nas entrevistas dão conta de que existe por parte 

dos profissionais envolvidos com os hospitais a consciência sobre a importância da instituição 

MG transplantes com a sociedade mineira. Entretanto, eles reconhecem a falta de 

reconhecimento ocasionada pela insuficiência de campanhas de conscientização.  

 

A maioria dos entrevistados percebe o MG Transplantes como um instrumento de suma 

importância para a sociedade, pois promove uma melhora na qualidade de vida de milhares de 

cidadãos.  

 

“É uma entidade de salvação, de cura, todo mundo tem essa idéia do MG” 
Entrevistado nº 6 

 

“É uma instituição pública a serviço da sociedade e o objetivo nosso é captar cada 
vez mais órgãos, claro que, com o objetivo de reduzir a nossa lista de espera, 
minimizar a angústia de quem espera pelo transplantes.” Entrevistado nº 3 

 

Contudo, a instituição não possui esse reconhecimento, fato que se consuma provavelmente 

por não haver uma filosofia em trabalhar a imagem do MG Transplantes perante a sociedade 

mineira.  

 

“O MG Transplantes não é reconhecido como deveria, ele é muito mais do que eles 
olham.” Entrevistado nº 2 

 

De acordo com os entrevistados o MG Transplantes é uma instituição publica que gera um 

beneficio enorme para as pessoas que necessitam de transplantes, porem os mesmos 

entrevistados avaliam que a imagem percebida do MG Transplantes não é condizente com a 

sua realidade. 

 

A maioria dos entrevistados destaca que para melhorar o processo de doação do MG 

Transplantes é necessário agilidade no processo de comunicação, focando nos níveis de 

motivação e de captação. Difundir estratégias que visem informar não somente os 

profissionais da área da saúde como a população como um todo.  
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“Essa comunicação sim pode melhorar. Deixa a desejar o fato deles não estarem 
ajudando a gente a ta cobrando os exames com maior agilidade, esta incentivando os 
médicos a fazer o diagnostico da morte encefálica.” Entrevistado nº 6 

 

Conforme a análise do argumentos apresentados pelos entrevistados, percebe-se a necessidade 

de sistematizar o processo de comunicação interno e externo para aumentar o nível de 

informação e de conscientização dos públicos que compõe a instituição do MG transplantes.      
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9.2 Análise entrevistas dos psicólogos e assistentes sociais 

 

Para entender os processos de comunicação e o conhecimento dos psicólogos e assistentes 

sociais a cerca do processo de doação de órgãos e tecidos dos hospitais que realizam os 

transplantes na região metropolitana de Belo Horizonte, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

que nos permitiu elaborar a análise que se segue. 

 

O contato com o MG Transplantes para notificação de um possível doador é feita via telefone 

depois da constatação da morte encefálica. No contato com o MG Transplantes cada hospital 

adota um procedimento diferente. Alguns dos entrevistados alegaram que o médico 

plantonista é o responsável por avisar o MG Transplantes, conforme: 

 

“O médico que tá acompanhando o paciente da morte encefálica é quem faz o 
comunicado para o MG Transplantes Central. Aqui a secretária passa para o médico 
plantonista do MG para ele tomar as providências, ajudar na efetivação dos teste pro 
diagnóstico da morte encefálica.”  Entrevistado nº 6 

 

Uma das entrevistadas alegou que é ela mesma que a comunica com o MG Transplantes a 

existência de um potencial doador. 

 

“...não havendo isso, uma pré-existência de contra-indicação, aí eu abordo a família, 
e se a família autorizar a doação, aí sim eu entro em contato com o MG Transplantes 
para que eles façam o deslocamento.” Entrevistado nº 7 

 

De acordo com os profissionais entrevistados a comunicação referente ao processo de 

notificação do MG Transplantes é eficaz e não apresenta problemas. Como a notificação é 

feita pelo telefone os entrevistados afirmaram que não têm dificuldades em estabelecer o 

contato sendo que o telefone está sempre disponível. 

 

“Aqui no hospital tem sido eficiente essa comunicação, eu sempre tenho acesso fácil 
ao pessoal pelo telefone. Eles sempre estão disponíveis, sempre tem equipe de 
plantão, tudo que eu preciso perguntar eles me esclarecem.” Entrevistada nº 7 

 

Quando o quesito é a comunicação interna os envolvidos acreditam que ela possa ser 

melhorada. Percebe-Se que a comunicação se dá prioritariamente no face-a-face sendo que 

não existe uma sistematização nem veículos que reforcem as mensagens e o contato entre o 
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MG Transplantes e os profissionais de saúde envolvidos no processo de doação de órgãos e 

tecidos.  

 

Foi possível perceber que a comunicação se difere de acordo com os hospitais em que os 

profissionais estão lotados. Este fato pode ocasionar falhas nos procedimentos que envolvem 

a realização dos transplantes e, conseqüentemente, impactos negativos na imagem 

institucional do MG Transplantes.  

 

As Comissões Intra-Hospitalares vêm facilitando o processo de comunicação entre os 

profissionais, porém ainda não foram implementadas em todos os hospitais que realizam os 

transplantes no estado de Minas Gerais.  

 

“A comunicação tem melhorado muito ultimamente em função da criação das 
Comissões Intra-Hospitalares” Entrevistado nº 2.  

 

Outro ponto relevante identificado é que a comunicação não é trabalhada de forma estratégica 

junto aos profissionais que estão envolvidos direta e indiretamente no processo de transplante.  

 

Quando questionadas sobre a melhor forma do MG Transplantes estabelecer a comunicação 

com as psicólogas e assistentes sociais, os entrevistados destacaram diversos instrumentos de 

comunicação como informativos, e-mails, reuniões etc. Um dos itens mais citados foi a 

realização de palestras nos quais os profissionais indicaram que é uma ação que atenderia às 

necessidades de informação e atualização por parte dos profissionais.  

 

“é, talvez falar um pouco do nosso trabalho, da importância dele, uma discussão 
mesmo, para poder falar do nosso trabalho. O que a gente faz. Porque tem muita 
gente que não contribui por falta de conhecimento mesmo. A doação de órgãos tem 
muita gente que não sabe bem sobre o assunto, que não conhece o assunto. Então eu 
acho que é uma falta de informação que a gente só quebra com palestras e 
entrevistas.”  Entrevistado nº 1 

 

Os entrevistados destacaram que os hospitais oferecem a infra-estrutura necessária para 

realização dos trabalhos das equipes envolvidas no processo de captação.  

 

“...eu não posso falar por Minas Gerais, eu até acredito que deve ter alguns que são 
deficitários, agora eu falo por nós, o Hospital São Francisco têm.. Eu vou responder 
por ele que é a instituição que eu trabalho, tem toda a condição, toda a infra-
estrutura, é muito tranqüilo isso aí para a gente.” Entrevistado nº 3 
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Percebe-se que nesse quesito o Estado, responsável pela coordenação do MG Transplantes, 

disponibiliza uma estrutura completa para a coleta e para o transporte dos órgãos e tecidos 

captados. Esta infra-estrutura é composta por telefones, veículos e até aeronaves. 

 

“O deslocamento é feito todo pelo Estado, se a gente precisar para dentro de Belo 
Horizonte são dois carros, para região metropolitana. Agora quando a gente precisa 
ir para fora da região metropolitana tem aeronave. A questão estrutural de 
deslocamento, isso tudo é bem estruturado e bancado pelo Estado, tanto o hangar do 
governo, tudo com uma estrutura muito tranqüila.” Entrevistado nº 4 

 

No caso do trabalho de psicólogos e assistentes sociais os recursos que faltam são os 

investimentos em campanhas e em materiais de divulgação para esclarecimentos da 

população. A maioria dos entrevistados destacou este item como recurso que falta para 

execução de seu trabalho. 

 

“Eu acho que falta, vai cair na questão da campanha mesmo, a gente tem vontade de 
fazer mais campanhas, mais coisas, mais campanhas informativas para a população. 
E a gente tem problema de material, mesmo. Muitas vezes, a gente tem esse 
problema. Então eu acho que a gente tem que melhorar sim.” Entrevistado nº 2 

 

Sobre o trabalho de abordagem junto às famílias a maioria dos entrevistados destacou que ela 

só é feita após a finalização do protocolo de morte, o que demonstra o conhecimento das 

técnicas de trabalho. Este procedimento é adotado para que os psicólogos e assistentes sociais 

possam abordar a família com segurança e com argumentos embasados nos resultados dos 

diversos exames que confirmam a morte encefálica. 

 

“A gente não pode fazer a abordagem com uma suspeita de morte encefálica, a gente 
só pode fazer a abordagem a partir do momento em que o médico abriu um 
protocolo de morte encefálica. A gente não vai abordar, a gente só faz uma 
sondagem. Porque a gente só pode abordar com o protocolo completo entendeu? 
Tem certeza, é isso? Então a gente faz a abordagem.” Entrevistado nº 3 

 

“É somente após. Fica difícil porque a gente tem que ter essa confirmação. E tem o 
paciente de coração parado, que a gente faz a abordagem quando a gente fica 
sabendo, que seria das córneas. Agora de morte encefálica a gente aguarda a 
confirmação. Quando fechou o protocolo a gente é acionado. Entrevistado nº 2 

 

 Dessa forma os entrevistados alegam que o trabalho não é prejudicado pelo fato da 

abordagem ser feita após o óbito do paciente, pois este é o único momento que eles têm para 

agir de forma confiável. Um dos entrevistados destaca que o que falta é informação para a 
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população, pois às vezes a mídia divulga algum caso e a sociedade o relaciona ao processo de 

transplantes de órgãos o que dificulta a abordagem. 

 

“Não. Acho que não fica prejudicado. Eu continuo batendo na mesma tecla, o que 
falta não é nem do MG Transplantes, é a mídia que pega um caso e bate em cima, e 
esquece. O que falta é informação, o trabalho nosso não fica prejudicado e ele é 
deficitário por causa da informação. Mas eu acho que a gente tem todo um respaldo, 
todo um preparo para perguntar aquilo para a família.” Entrevistado nº 3 

 

“Não! De forma alguma. A hora que a gente tem é essa.” Entrevistado nº 5 
 

Sobre os pontos positivos do MG Transplantes os entrevistados destacaram o caráter social e 

humanístico do trabalho realizado. 

 

“...bom, eu acho que essa questão da humanização, de você estar ajudando pessoas 
que aguardam na fila de espera para doação...” Entrevistado nº 7 

 

“...quando a gente tem um caso muito difícil, que faz a gente continuar e correr 
atrás, é justamente pensar nessas pessoas que estão dependendo do nosso trabalho. 
Então eu acho que isso é um ponto muito positivo, a gente saber que está salvando 
vidas, que a gente está ajudando outras pessoas.” Entrevistado nº 1 

  

O trabalho em equipe também foi destacado pela maioria dos entrevistados 

 

“O que eu vejo de bom é o trabalho em equipe. Eu acho que é muito importante 
trabalhar em equipe.” Entrevistado nº 1 

 

“Desde o começo, da secretária que atende o telefone, do assistente social, do 
médico, da coordenação geral, é um trabalho de equipe, onde todo mundo é 
importante.” Entrevistado nº 6 

 

Em relação aos pontos negativos é possível destacar a falta de divulgação e de campanhas que 

revelem a população o trabalho do MG Transplantes e a conseqüentemente a sua 

conscientização. 

 

“Eu acho que MG Transplantes tem que cobrar mais divulgação. Eles divulgam 
aqueles informativos, mas o MG Transplantes é do Ministério. Então eu acho que 
tem que ter mais mídia, mais televisão e não só informe. Os papéis as pessoas 
esquecem mas se sempre você está batendo na televisão, que é o veículo que mais 
atinge a população, acho que é muito mais fácil.” Entrevistado nº 3 
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 Em alguns depoimentos foi relatado que os médicos dos CTI’s têm muitos pacientes sob a 

sua responsabilidade e que às vezes não dá tempo de acompanhar os potencias doadores.    

 

“...o médico do CTI que tem um monte de paciente para olhar, e aí eles demoram... 
Isso aí é uma coisa que os médicos dos CTIs ficam a dever.” Entrevistado nº 3 

 

Outro ponto negativo é o pouco tempo que os profissionais têm para realizar a abordagem da 

família já que a demora pode ocasionar a perda dos órgãos. 

 

“...tem que ser o mais rápido possível, principalmente por causa de isquemia do 
órgão. O órgão vai morrendo, às vezes por exemplo, eu estou aqui e tem um 
provável doador lá embaixo, protocolo fechado, a família assinou o termo, aí o 
paciente vai para o bloco cirúrgico. Na hora que chega no bloco cirúrgico o paciente 
pára, acabou. Então não tem jeito de tirar mais nada, só as córneas...Então assim, 
isso é muito complicado para a gente, porque as vezes a família não entende. Foi 
demora, foi negligencia, foi não sei o quê. E não é.” Entrevistado nº 5 

 

 Ao serem questionados sobre o que o MG Transplantes representa para a sociedade os 

entrevistados afirmaram que a instituição proporciona a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, que ela representa a esperança.   

 

“Pois é, aí eu vou te falar, que eu acho que o MG Transplantes, a doação em si é 
uma esperança para as pessoas que precisam de algum órgão.” Entrevistado nº 3 

 

“É a possibilidade de uma melhora na qualidade de vida, porque na verdade o 
transplante não é solução, não é a cura, mas é uma melhora. Vai proporcionar para 
aquela pessoa que depende da hemodiálise, uma melhora na qualidade de vida. Ela 
não vai ficar mais escrava da hemodiálise, ela vai ter uma outra alternativa de 
viver.” Entrevistado nº 1 

 

Os entrevistados consideram, porém que esta percepção é mais comum nas pessoas que 

aguardam na fila de transplantes ou que tem algum parente que necessita da doação. Quando a 

população não está nessa situação e não tem informação, eles acreditam que o MG 

simplesmente retira órgãos e relacionam a instituição com os casos de tráfico divulgados na 

mídia.   

 

“Depende né, quando precisam é a melhor instituição do mundo. Tendo parentes que 
precisam de um órgão, é a melhor instituição do mundo. ‘Ah eu vou ajudar a 
divulgar, do que cês precisam?’ Quando sai uma reportagem no jornal por exemplo, 
órgãos de meninos que somem não sei aonde, o MG Transplantes é o pior. É a pior 
instituição do mundo” Entrevistada nº 5  
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Sobre as melhorias no processo de doação, os entrevistados destacaram unanimemente o 

investimento em campanhas de divulgação e conscientização da população e das próprias 

equipes envolvidas no processo de doação. Campanhas sobre os trabalhos realizados pelo MG 

Transplantes e sobre os procedimentos que envolvem a realização dos transplantes de órgãos 

e tecidos.  

 

“...são as campanhas, é a informação para a população para os médicos mesmo, para 
as equipes. Porque a gente as vezes encontra barreiras nas próprias equipes de saúde 
mesmo. Então é isso , é divulgar o trabalho, correr atrás das doações, é tentar, o que 
a gente vem tentando é aumentar o número de notificações de óbitos, dar 
oportunidades da gente conversar com a família.” Entrevistada nº 1 

 

“É que as pessoas tenham mais conscientização do que é uma doação né. Escutam 
mais isso em vida, em casa com os familiares, porque a sociedade dificulta...porque 
a pessoa tem pavor de falar isso em casa ‘falar de doação não, eu não vou morrer tão 
cedo’, então é isso.” Entrevistada nº 6 

 

“...acho que a gente tem que investir muito com relação a mídia, em informação para 
a sociedade como um todo. Porque as vezes nos procuram para saber do processo, 
um receptor ou a família de um receptor.” Entrevistada nº 4 
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9.3 Resultados gerais da pesquisa 

 

A análise das pesquisas com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais nos 

permite elaborar conclusões acerca das redes de comunicação entre os hospitais e o MG 

Transplantes, sendo que a hipótese sobre a falta de informação foi confirmada como um fator 

que interfere na rede de comunicação do MG Transplantes comprometendo assim a eficácia 

do processo de captação de novos doadores de órgãos e tecidos na região metropolitana de 

Belo Horizonte. A hipótese sobre a falta de infra-estrutura foi refutada de acordo com as 

entrevistas realizadas.  

 

Os médicos e enfermeiros entrevistados não souberam precisar quantos profissionais em 

média participam de um processo de transplantes. Levando-se em conta apenas os 

profissionais que realizam os procedimentos médicos o número de participantes varia de 

acordo com o órgão a ser retirado. Dessa forma a rede de comunicação é variável e complexa. 

 

Para melhorar a notificação de possíveis doadores de órgãos e tecidos estão em processo de 

criação na maioria dos hospitais as comissões intra-hospitalares que tem que ter no mínimo 

cinco profissionais da área da saúde. A comissão tem como missão fiscalizar, orientar e 

agilizar as ações no contato com o MG Transplantes sobre a existência de um potencial do 

doador. A lei que obriga os hospitais com mais de 80 leitos a terem as suas comissões é 

recente e muitos hospitais estão se adequando para atendê-la. Muitos profissionais da área de 

saúde ainda nem conhecem a existência da comissão e suas funções, o que demonstra 

problemas da falta de informação.   

 

Verifica-se que a comunicação é descentralizada e que cada hospital adota um procedimento 

diferente em relação aos comunicados sobre a existência de um possível doador de órgãos e 

tecidos. Além das CIDHOTS - Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, a 

comunicação é feita pelos médicos plantonistas, por enfermeiras, psicólogas e assistentes 

sociais ou até mesmo pela secretária do hospital. Desta forma percebe-se que não existe uma 

padronização nos procedimentos de notificação ao MG Transplantes sendo que cada hospital 

adota o procedimento que acha mais conveniente. Pelo relato dos entrevistados verifica-se que 

qualquer profissional que está envolvido no processo pode fazer a notificação junto ao MG 

Transplantes. Este fato tem traços positivos na medida em que qualquer profissional pode 
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informar imediatamente o MG Transplantes agilizando todo o processo para que seja 

realizada a captação. Entretanto esta metodologia de trabalho tem que ter uma atenção 

especial no que diz respeito à comunicação entre as pessoas envolvidas nesse processo, pois 

como não existe um responsável pelo acionamento do MG Transplantes pode ocorrer que um 

profissional acredite que outro irá notificar e na verdade nenhum dos dois o faça.  

 

A notificação se dá via telefone e os entrevistados falaram que não tem problemas com a 

metodologia utilizada, que os telefones estão sempre disponíveis sendo que o contato 

acontece de forma rápida e sem interferência. Conforme abordado, verifica-se que a 

responsabilidade está nas mãos dos profissionais envolvidos que devem estar conscientes da 

importância de se fazer a notificação ao MG Transplantes em tempo hábil, já que as redes têm 

canais considerados satisfatórios pelos entrevistados. 

 

Diferentemente da comunicação feita para notificar a existência de um possível doador, a 

comunicação entre o MG Transplantes e os profissionais envolvidos acerca das campanhas 

feitas para a população, de informações importantes sobre a instituição, de mudanças sobre 

procedimentos entre outros, é feita basicamente face-a-face e não existem instrumentos 

formais que maximizem a distribuição das informações. Esta falta de instrumentos de 

comunicação tem reflexos negativos para o MG Transplantes, já que os entrevistados 

afirmaram que muitos profissionais da própria área de saúde não sabem informações básicas 

referentes aos procedimentos que envolvem a doação. Esse desconhecimento e falta de 

conscientização da própria classe médica afeta a imagem institucional do MG Transplantes 

que acaba não tendo o respaldo de uma classe parceira, que tem um peso importante na 

formação da opinião de pacientes e familiares. 

 

Para melhoria da comunicação os entrevistados destacaram alguns instrumentos formais de 

comunicação, como informativos, e-mails reuniões e palestras. Percebe-se que a falta de 

informação é um fator presente no cotidiano dos médicos, enfermeiros, psicólogos e 

assistentes sociais e que a melhoria da comunicação é primordial para atualização, 

conhecimento e conscientização dos profissionais. 

 

Quanto à infra-estrutura, foi possível perceber que este não é um problema para a atuação dos 

profissionais envolvidos no processo de doação. Os hospitais oferecem todas as condições 
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necessárias para a realização dos procedimentos médicos e para o atendimento da família. Os 

recursos que faltam para os médicos são exames pós-operatórios e recursos humanos além de 

um maior número de campanhas e materiais de divulgação para esclarecimentos da 

população. A comunicação mais uma vez aparece como um fator deficitário e que prejudica o 

trabalho desses profissionais, já que uma maior divulgação ajudaria na abordagem às famílias. 

 

A confirmação de morte encefálica feita por uma bateria de exames dá credibilidade para o 

trabalho de abordagem feita pelos profissionais junto aos familiares. O trabalho não fica 

prejudicado pelo fato desse contato ser feito após a confirmação da morte. Mais uma vez a 

informação junto a população foi destacada pelos entrevistados como forma de melhorar este 

contato com os familiares. 

 

Como pontos positivos os entrevistados destacaram o caráter social e humanístico além do 

trabalho em equipe. Este caráter humano e o fato de salvar vidas podem ser explorados junto 

aos profissionais da classe médica que após um óbito de um paciente não mantêm os esforços 

necessários para doação e nem fazem a notificação junto ao MG Transplantes. Isso ocorre 

com freqüência, pois os profissionais estão acostumados a lidar com a vida, a lutar pela vida 

do paciente. A morte ainda é uma barreira para estes profissionais. O trabalho em equipe 

também pode ser mais bem explorado, pois é o cerne de todo o trabalho do MG Transplantes 

com os hospitais. Nada pode ser feito se não houver a consciência e a participação das redes 

de comunicação envolvidas no processo. 

 

Os pontos negativos citados têm a falta de informação da população e da própria equipe como 

ponto forte. Este é um fator que demonstra a importância da comunicação para o aumento do 

número de doações de órgão e tecidos. Outro fator é a questão política diante da mudança 

constante das coordenadorias e da metodologia de trabalho. Segundo um dos entrevistados 

esse é um fator que precisa ser melhorado para que se possa dar continuidade nos trabalhos 

realizados.  

 

Os entrevistados destacaram que o MG Transplantes representam para a sociedade a melhoria 

da qualidade de vida, mas na maioria das vezes para as pessoas que necessitam de doação ou 

que tem algum parente na fila de espera. Este fator demonstra a fragilidade da imagem 
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institucional do MG Transplantes e a falta de informação da população com relação à sua 

existência e de suas atribuições. 

 

Como melhoria fica clara a necessidade de uma reestruturação da comunicação do MG 

Transplantes feita a partir da FHEMIG. Campanhas periódicas de conscientização e 

esclarecimento da população, ações de relacionamentos com a sociedade, intensificação de 

palestras em escolas e universidades para formação de uma cultura de doação, entre outras 

ações são necessárias para que se possa modificar a realidade vivenciada pela instituição. 
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PROGNÓSTICO 
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10 Prognóstico 

 

10.1 Apresentação 

 

As estratégias que se seguem são frutos de uma reflexão sobre os resultados das pesquisas 

empreendidas junto ao MG Transplantes e que demonstram que a comunicação da instituição 

carece de uma sistematização para que se consiga melhorar os fluxos entre os profissionais 

envolvidos no processo de captação de órgãos, tecidos e transplantes, além de aumentar o 

número de doações por meio do conhecimento e esclarecimento por parte da população.  

 

Para elaboração das estratégias a Plena Comunicação também utilizou os resultados da 

pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Experimental Focus, apresentada no 2º semestre 

de 2005, pela disciplina Técnicas de Diagnóstico Institucional, coordenada pelo Professor 

Diogo Helal, no curso de Relações Públicas, do Centro Universitário de Belo Horizonte – 

Uni-BH. A pesquisa intitulada: “Pesquisa Qualitativa: uma contribuição da atividade de 

relações públicas – O caso MG Transplantes” avaliou os motivos pela não doação de órgãos e 

tecidos pela população da região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

As estratégias propostas apresentam soluções para comunicação interna, comunicação com a 

sociedade, fortalecimento da marca e relacionamento com públicos estratégicos. Dessa forma 

pensamos a comunicação de forma global e em áreas específicas.    

 

Com a apresentação dessas estratégias, a Plena Comunicação acredita estar contribuindo para 

que o MG Transplantes possa ser reconhecido como uma instituição de suma importância 

para toda a sociedade e para que consiga aumentar o número de doadores de órgãos e tecidos.  

 

Sabemos que a instituição apresenta limitações já que está ligada ao Governo Estadual e sua 

comunicação fica por conta da FHEMIG, mas acreditamos que para que haja mudanças é 

necessário empenho dos coordenadores para que as necessidades do MG Transplantes 

recebam a atenção necessária e para que o quadro que hora se apresenta possa ser modificado. 
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10.2 Estratégias 

 

10.2.1 Estratégia 1 – Capacitação da gestão: 

 

10.2.1.1 Ação nº 1 - Manual de procedimentos- padrão para o processo de transplantes 

 

Público 

 

Profissionais envolvidos nos processos de transplantes. 

 

Descrição 

 

Criação de um manual de procedimentos que regulamentará todo o processo de transplantes. 

Servirá também para orientar todos os profissionais envolvidos e possíveis participantes do 

processo de transplante de órgãos e tecidos em sua rotina de trabalho. 

 

Objetivos 

 

- Auxiliar os médicos quanto às dúvidas em qualquer tipo de procedimento, inclusive nos 

procedimentos de diagnostico de morte encefálica; 

 

- Agilizar todo o processo de captação de órgãos e tecidos, e conseqüentemente  a realização 

dos transplantes. 
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10.2.2 Ação nº 2 – MG Transplantes presente 

 

Público 

 

Hospitais com obrigatoriedade em implantar as CIDHOTS – Comissões Intra-Hospitalares de 

Transplantes. 

 

Descrição 

 

Criar um departamento de fiscalização do MG Transplantes para agir nos hospitais com o 

objetivo de garantir o trabalho eficiente das CIDHOTS. Este departamento contará com dois 

profissionais que possuam uma visão técnica do processo que envolve os transplantes de 

órgãos, o que possibilitará aos mesmos analisar e solucionar possíveis problemas existentes 

nas Comissões Intra Hospitalares de Transplantes de Órgãos.   

 

Objetivos 

 

- Fiscalizar o trabalho das CIDHOTS; 

 

- Otimizar o trabalho das CIDHOTS; 

  

- Atuar como canal direto de ligação entre o MG Transplantes e as CIDHOTS. 
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10.2.3 Estratégia 2 – Reorganização da comunicação interna: 

 

10.2.3.1 Ação nº 1 - Vídeo institucional 

 

Público 

 

Profissionais da área de saúde, do MG transplantes, comunidade mineira. 

 

Descrição 

 

A produção de um vídeo institucional que apresente a principais atividades exercidas pelo 

MG transplantes. O vídeo vai exemplificar o processo de doação de órgãos e sua importância 

para a qualidade de vida de milhares de pessoas que aguardam nas filas de espera por um 

órgão. Este vídeo deverá ser apresentado em treinamentos, integração de novos profissionais, 

congressos da área da saúde.  

 

Objetivos 

 

- Conscientizar os profissionais de medicina acerca da importância de seu papel para a 

melhoria dos processos hospitalares; 

 

 - Integrar novos profissionais da área da saúde afim de informá-los sobre os processos, 

valores, missão etc; 

 

 - Apresentar o vídeo como instrumento estratégico para o fortalecimento de sua imagem 

perante os profissionais da área da saúde. 
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10.2.3.2 Ação nº 2 - MG Transplantes em pauta  

 

Público 

 

Profissionais envolvidos no processo de transplante. 

 

Descrição 

 

Programação de um ciclo de palestras direcionadas aos profissionais envolvidos no processo 

de transplantes sejam eles do MG Transplantes ou dos hospitais parceiros da instituição.  

 

Cada mês um profissional irá apresentar a sua área de especialização no processo de 

transplante para os demais profissionais, discutir casos do dia-a-dia, apresentar novas técnicas 

etc. 

 

Na oportunidade, os profissionais poderão tirar dúvidas e sugerir inovações, além de 

estabelecer contatos com os colegas de profissão, o que possibilitará uma maior integração 

entre os mesmos.  

 

Objetivos 

 

- Tornar o processo do transplante e o trabalho realizado pelo MG Transplantes mais 

próximos dos profissionais da saúde; 

 

- Possibilitar uma melhoria contínua na capacitação dos profissionais que atuam de forma 

direta e indireta para o MG Transplantes;  

 

- Promover um momento de integração entre os profissionais. 
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10.2.3.3 Ação nº 3 - “Seminário da vida” 

 

Público 

 

Profissionais da área da saúde. 

 

Descrição 

 

Realizar um seminário anual que terá como tema a doação de órgãos associado às melhorias 

que promove na qualidade de vida para as pessoas que necessitam passar por este processo e a 

importância do MG Transplantes para a sociedade mineira. 

 

O conteúdo programado para ele consiste em palestras, debates e cases de sucesso referente à 

doação de órgãos. 

 

Objetivos 

 

- Conscientizar os profissionais da área de saúde sobre a importância do MG Transplantes 

para a sociedade; 

 

- Estreitar os laços entre o MG Transplantes e os profissionais da área da saúde; 

 

- Criar o sentido de pertencer nos profissionais da área da saúde de forma que os mesmos 

abracem a causa. 
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10.2.4 Estratégia 3 – Consolidação da imagem do MG Transplantes: 

 

10.2.4.1 Ação nº 1 - “Site novo, vidas novas” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

Após diagnóstico realizado pelo grupo se confirmou a necessidade de reestruturação e 

atualização constante das informações contidas no website do MG transplantes. 

 

A nova proposta para o site prevê a reformulação completa com a inclusão de novos links 

contendo histórico do MG transplantes, a missão da instituição, artigos referentes a 

transplantes, cases e legislação sobre a doação de órgãos no Brasil. 

 

Objetivos 

 

- Proporcionar aos públicos um canal de comunicação ágil que visa aproximar a instituição da 

comunidade mineira posicionando o MG transplantes frente às novas tecnologias. 

 

- Proporcionar ao usuário do site acompanhamento das novidades sobre a temática de 

transplantes; 

 

- Atualizar os usuários sobre mudanças referentes à legislação brasileira de transplantes de 

órgãos; 

 

- Tornar o MG Transplantes conhecido perante seus públicos; 

 

- Proporcionar ao internauta usabilidade no site. 
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10.2.4.2 Ação nº 2 - “Propagandas: sensibilização pela telinha” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

As propagandas serão exibidas nas principais emissoras de televisão do país, a fim de alcançar 

o maior número possível de expectadores.  

 

O conteúdo das propagandas terá um alto nível de sensibilização para chamar a atenção da 

população sobre a temática.  

 

Uma das propagandas sugeridas terá como idéia central pessoas avisando aos familiares para 

doarem seus órgãos quando vierem ao óbito, pois uma grande parte da sociedade se diz 

doadora de órgãos e tecidos, porém não expõem o seu desejo à família, o que dificulta na hora 

em que a mesma é abordada pela equipe do MG Transplantes.  

 

A segunda propaganda a ser veiculada terá como idéia central à sensibilização e 

conscientização da população sobre a doação de órgãos e tecidos. Para que isso ocorra, a 

mesma terá um conteúdo chocante, que realmente chame a atenção dos telespectadores e 

proporcione um momento de reflexão.  

 

Nesta propaganda não haverá a participação de artistas. Serão cidadãos comuns que estejam 

envolvidos com a causa (pacientes da fila de espera, familiares, transplantados etc), para que 

assim, seja transmitida a real dor das pessoas que dependem ou dependeram da doação de 

órgãos e tecidos. 

 

Objetivos 

 

- Conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos; 
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- Proporcionar à população um momento de reflexão sobre a temática; 

 

- Divulgar o MG Transplantes para população mineira; 

 

- Alertar as pessoas favoráveis à doação sobre a importância de se avisar os familiares sobre a 

sua vontade de doar os órgãos. 
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10.2.4.3 Ação nº 3 - “Se toca” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

Se toca é uma campanha desenvolvida para circular em determinados pontos da cidade de 

Belo Horizonte. A campanha será veiculada em Outdoors contendo imagens fortes de pessoas 

em filas de espera, pessoas realizando hemodiálise, crianças com problemas coronários, entre 

outras situações do cotidiano de quem aguarda um transplante de órgãos. A campanha deve 

ser realizada em um período de 6 meses e objetiva criar a conscientização das pessoas de que 

a doação de órgãos é uma doação de vida. 

 

Objetivos 

 

- Sensibilizar a sociedade sobre o tema dos transplantes; 

 

- Reforçar a imagem do MG Transplantes junto à comunidade mineira. 

 

- Aumentar o número de doações de órgãos.  
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10.2.4.4 Ação nº 4 - Assessoria de imprensa. 

 

Público 

 

Jornalistas 

 

Descrição 

 

Criar juntamente com a FHEMIG uma estrutura pró-ativa de relacionamento com a imprensa 

dentro do MG Transplantes. 

 

Esta assessoria será responsável em fazer uma clipagem diária sobre todos os assuntos 

relacionados com o MG Transplantes. Fazer eventos para jornalistas, mesmo quando estiver 

em alta o número de doações. Convidá-los para conhecer os processos e os profissionais 

envolvidos etc. 

 

Objetivos 

 

- Fortalecer o relacionamento com a imprensa; 

 

- Evitar matérias equivocadas publicadas na mídia e que possam prejudicar a imagem do MG 

Transplantes; 

 

- Fortalecer a imagem institucional do MG Transplantes. 
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10.2.4.5 Ação nº 5 - “Cartilha MG Transplantes” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

Criação de uma cartilha com fotos e depoimentos de pessoas que aguardam na fila dos 

transplantes e pessoas que foram transplantadas, com o intuito de divulgar e familiarizar a 

sociedade mineira sobre a questão da doação de órgãos. Tem como objetivo também divulgar 

e familiarizar os mineiros sobre a importância da instituição MG transplantes. 

 

Ainda sobre a cartilha, haverá destaque de alguns parágrafos importantes sobre a legislação 

vigente que trata da doação de órgãos, penalidades previstas aos profissionais que não hajam 

por meio dos preceitos da ética e da lei, punições para as pessoas envolvidas em corrupção e 

favorecimento nas filas de espera.  

 

A distribuição será realizada em escolas, eventos produzidos pela União Nacional dos 

Estudantes - UNE, para os familiares de pessoas que aguardam na fila de espera, para 

instituições públicas e de saúde, postos credenciados, além de todos os eventos do MG 

Transplantes. 

 

Objetivos 

 

- Fortalecer a imagem institucional do MG Transplantes; 

 

- Divulgar de forma clara os serviços prestados pelo MG Transplantes, além de sua 

importância na melhoria da qualidade de vida; 

 

- Conscientizar a população mineira da importância do MG Transplantes e seus serviços; 

 

- Sensibilizar a opinião pública perante a temática da doação de órgãos. 
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- Tornar conhecido e transparente o processo de captação. 

 

- Tornar familiar para toda a população às leis vigentes sobre doação de órgãos e processo de 

captação. 
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10.2.4.6 Ação nº 6 - “Doação de órgãos: uma questão de educação” 

 

Público 

 

Estudantes de todos os níveis de escolaridade 

 

Descrição 

 

Esta estratégia consiste na realização de palestras em escolas, colégios e faculdades públicas e 

privadas de Minas Gerais. Os palestrantes serão os próprios funcionários do MG 

Transplantes, a serem definidos pela instituição. 

 

Os assuntos que serão abordados nas palestras e seminários são: esclarecimento dos processos 

de doação, legislação, estatísticas, casos, informações sobre o MG transplantes, entre outros.  

 

Serão distribuídas nas palestras e seminários cartilhas explicativas do MG Transplantes, com 

todas às informações sobre a doação de órgãos e tecidos. 

 

Objetivos 

 

- Despertar e conscientizar os jovens estudantes sobre a importância da doação de órgãos e 

tecidos. 

 

- Promover maior familiarização dos jovens estudantes com o assunto, desde as primeiras 

etapas da educação. 

 

- Informar os jovens estudantes sobre os processos que envolvem a doação de órgãos e 

tecidos. 

 

- Despertar o interesse das escolas, colégios e faculdades públicas e privadas pela temática. 
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10.2.4.7 Ação nº 7 - “Doação de órgãos também é responsabilidade social” 

 

Público 

 

Empresas privadas do Estado de Minas Gerais. 

  

Descrição 

 

Desenvolver uma proposta para apresentação junto às empresas privadas de Belo Horizonte. 

A proposta deverá ser criada em um CD e apresentada por funcionários do MG Transplantes 

ou até mesmo da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 

 

O CD terá um conteúdo voltado para a doação de órgãos e tecidos como prática de 

Responsabilidade Social. Serão expostas estatísticas, leis, procedimentos, fatores positivos 

gerados para as empresas que patrocinarem as campanhas de divulgação, entre outros. 

 

Os funcionários do MG Transplantes visitarão as empresas privadas que tenham programas de 

Responsabilidade Social para apresentar a proposta. 

 

Tentar conseguir subsídio junto ao governo estadual para as empresas que patrocinarem as 

campanhas de doação de órgãos e tecidos, para que assim, possa facilitar a participação das 

mesmas. 

 

Objetivos 

 

- Buscar patrocínios junto às empresas para financiar as campanhas de conscientização sobre 

a doação de órgãos e tecidos. 

 

- Relacionar a doação de órgãos com a política de responsabilidade social das empresas; 

 

- Despertar o interesse das empresas sobre o investimento na temática; 
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- Mobilizar o Governo Estadual sobre o investimento nas campanhas de conscientização da 

doação de órgãos e tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLENA COMUNIÇÃO - Agência Experimental 
Rua Diamantina, 529 - Lagoinha 
31.110-320  Belo Horizonte – MG 
Tel.: (31) 3228-5410 – FAX: 3228-5411 
plena_com@yahoo.com.br 

 138 

10.2.4.8 Ação nº 8 - “MG Transplantes para todos” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

Esta estratégia consiste na utilização de um stand itinerante, que percorrerá locais de grande 

movimentação de pessoas, como: metrô, rodoviárias, aeroportos, escolas, shoppings, entre 

outros.  

 

O stand terá formato estilizado de coração para despertar a curiosidade das pessoas. Nele, 

serão distribuídos materiais explicativos e institucionais, a fim de esclarecer os procedimentos 

que envolvem o transplante, bem como divulgar a imagem MG Transplantes. 

 

O “MG Transplantes para Todos” será uma ação contínua, sendo que os stands ficarão 

instalados em pontos estratégicos por período máximo de 10 dias. 

 

Objetivos  

 

- Levar conhecimento à população sobre o processo de doação de órgãos e tecidos. 

 

- Estreitar os laços entre o MG Transplantes e a população. 

 

- Tornar o MG Transplantes conhecido perante a população. 
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10.2.4.9 Ação nº 9 - “Caminhada pela vida” 

 

Público 

 

Todos os públicos da instituição. 

 

Descrição 

 

O evento será uma caminhada em volta da Praça da Liberdade, com o percurso total de três 

voltas.  A concentração e ponto de partida serão no coreto. A caminhada será animada por um 

trio elétrico. 

 

As inscrições deverão ser feitas nos supermercados Epa e nos shoppings de Contagem e Belo 

Horizonte, mediante o pagamento da taxa inscrição, que será R$ 10,00 e 1kg de alimento não 

perecível. No ato da inscrição a pessoa ganhará uma camisa do MG Transplantes. A verba 

arrecadada com as inscrições será revertida em campanhas publicitárias e os alimentos serão 

doados para instituições de caridade.  

 

Antes do início da caminhada o ator Norton Nascimento fará um pronunciamento sobre o seu 

caso, em que necessitou de um transplante de coração e hoje está vivendo bem e com saúde. 

Além do artista, serão convidadas algumas pessoas comuns que passaram por transplantes e 

pessoas que estão à espera de um órgão, a fim de sensibilizar os participantes.  

 

No dia do evento serão distribuídos squizes e cartilhas do MG Transplantes, além de copos de 

água durante a caminhada. Os participantes ainda poderão medir pressão arterial, os 

batimentos cardíacos e receberão dicas de boa alimentação. Será realizado um alongamento 

coletivo para iniciar as atividades.  

 

Objetivos 

 

- Conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos; 

 

- Divulgar a instituição MG Transplantes para a população; 
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- Despertar a atenção da imprensa e das empresas privadas, bem como de formadores de 

opinião. 
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CONCLUSÃO 
 



 

PLENA COMUNIÇÃO - Agência Experimental 
Rua Diamantina, 529 - Lagoinha 
31.110-320  Belo Horizonte – MG 
Tel.: (31) 3228-5410 – FAX: 3228-5411 
plena_com@yahoo.com.br 

 142 

11 Conclusão 

 

Com a consecução desse projeto experimental foi possível colocar em prática tudo o que foi 

compartilhado durante os quatro anos de curso. Tivemos a oportunidade de aliar a teoria à 

prática e desenvolver os conceitos em ações e estratégias que envolveram todo o escopo do 

curso de Relações Públicas.  

 

Atuamos de forma a valorizar a comunicação global, elaborando e aplicando cada etapa de 

um planejamento de comunicação eficaz. Começamos com a consolidação da agência, o 

briefing com o cliente, a elaboração e aplicação da pesquisa, chegando a formulação das 

estratégias.  

 

Cabe ao cliente avaliar a implementação de tais estratégias, pois sabemos que o mesmo tem 

uma série de entraves. Uma delas é a falta de um setor de comunicação específico para o MG 

Transplantes que pela área em que atua necessita mais de estratégias de relacionamento e 

conscientização do que apenas o trabalho de assessoria de imprensa.  

 

A Plena Comunicação ciente da importância do MG Transplantes e tendo em vista os baixos 

índices de doação de órgãos no estado buscou dar a sua contribuição. Com este projeto 

encerramos uma parceria de sucesso com o MG Transplantes que durou um ano e meio. Neste 

período foram realizados os seguintes projetos: 

 

Disciplina Técnicas de Diagnóstico Institucional: Elaboração de uma pesquisa qualitativa 

que avaliou os motivos pela não doação de órgãos pela população da região metropolitana de 

Belo Horizonte. A pesquisa nos permitiu ter uma ampla visão da imagem percebida do MG 

Transplantes junto às pessoas que se declararam não doadoras.  

 

Disciplina Planejamento de Comunicação: Com base nas pesquisas o trabalho permitiu a 

criação de estratégias de relacionamento entre o MG TRANSPLANTE e seus públicos para a 

melhoria de sua imagem institucional. 

 

Disciplina Projetos Experimentais II – Monografia: Trabalho monográfico intitulado: 

“Doação de órgãos: a atividade de Relações Públicas em favor da vida. O caso MG 
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Transplantes” que buscou demonstrar como as Relações Públicas podem contribuir para o 

aumento da doação de órgãos e tecidos. 

 

Dessa forma acreditamos que percorremos os caminhos da função social da profissão de 

Relações Públicas e que a mesma nos deu embasamento e experiência para nos tornarmos 

profissionais mais conscientes de nossa responsabilidade para com a sociedade. 

 

Para coroar todo o envolvimento do grupo, este projeto experimental recebeu a nota máxima 

sendo avaliado por uma banca examinadora e pela orientadora da agência, além de ser eleita a 

melhor agência segundo o voto das pessoas que estiveram presentes nos dois dias de 

apresentações das agências experimentais de Relações Públicas. O resultado demonstra que os 

valores da Plena Comunicação não foram estipulados para um mero discurso e sim para 

pautar a atuação de toda a equipe que teve como o resultado o reconhecimento de toda a 

comunidade acadêmica que acompanhou e prestigiou o projeto. 
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13 Anexos 

 

13.1 Carta pleito reunião MG Transplantes  

 

Belo Horizonte, 27 de Setembro de 2006. 

 

Ao 

HPS – HOSPITAL PRONTO SOCORRO – JOÃO XXIII 

At.: Dr. Charles Simão 

Diretor 

 

Assunto: Pleito para marcação de reunião para apresentação da Agência Experimental de 

Relações Publicas do UNI-BH. 

 

 

Prezado Dr. Charles, 

 

A Plena Comunicação é uma agência experimental de Relações Públicas, formada por alunos 

do oitavo período do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas do 

Centro Universitário de Belo Horizonte - UNI-BH  

 

O grupo é composto por nove alunos, que ao longo dos últimos três semestres vem 

desenvolvendo trabalhos acadêmicos em parceria com o MG TRANSPLANTES, buscando 

intervir na realidade vivenciada pela instituição e conseqüentemente promover o aumento do 

número de doações de órgãos e tecidos.  

 

Os trabalhos desenvolvidos para o MG Transplantes foram: 

 

Disciplina Técnicas de Diagnóstico Institucional: Elaboração de uma pesquisa qualitativa 

para saber os motivos pela não doação de órgãos pela população da região metropolitana de 

Belo Horizonte. A pesquisa nos permitiu ter uma ampla visão da imagem percebida do MG 

TRANSPLANTES junto às pessoas que se declararam não doadoras.  
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Disciplina Planejamento de Comunicação: Com base nas pesquisas o trabalho permitiu a 

criação de estratégias de relacionamento entre o MG TRANSPLANTE e seus públicos para a 

melhoria de sua imagem institucional. 

 

Disciplina Projetos Experimentais II – Monografia: Trabalho monográfico intitulado: 

“Doação de órgãos: a atividade de Relações Públicas em favor da vida. O caso MG 

Transplantes” que buscou demonstrar como as Relações Públicas podem contribuir para o 

aumento da doação de órgãos e tecidos. 

 

Para conclusão do curso, exige-se a constituição de uma Agência Experimental de Relações 

Públicas, onde a proposta é o trabalho com um cliente real. Devido ao sucesso alcançado nos 

trabalhos empreendidos anteriormente, gostaríamos de continuar esta parceria com o MG 

TRANSPLANTES e assim poder ajudar as centenas de pessoas que aguardam nas filas de 

doação.  

 

Esta nova fase consiste na elaboração de novas pesquisas internas e externas que balizarão a 

constituição de um projeto de comunicação com vistas ao aumento do número de doadores de 

órgãos e tecidos em Minas Gerais. Destacamos que é um trabalho acadêmico, voluntário, sem 

ônus para instituição e que a aplicação das estratégias ficará a cargo da instituição. 

    

Diante do exposto, solicito a gentileza de agendar uma reunião para entrega dos trabalhos 

anteriores e apresentação da agência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Sandra Martins     Sheila Ferreira Lima 

Representante da Plena Comunicacão  Coordenadora do Curso de  

Relações Públicas do UNI-BH 
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13.2 Proposta de trabalho MG Transplantes 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2006. 

 

Prezado Dr. Charles, 

 

A Plena Comunicação é uma agência experimental de consultoria em Relações Públicas 

composta por alunos do oitavo período do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH) 

e orientada pela professora Valéria Raimundo.  

 

Esta carta proposta tem como objetivo firmar a parceria entre a Plena Comunicação e o MG 

Transplantes para realização de um trabalho de comunicação que terá como resultado a 

elaboração de estratégias para a melhoria da comunicação entre o instituição e os públicos 

envolvidos no processo de doação, bem como com toda a sociedade. O encaminhamento 

proposto está baseado na reunião realizada no dia 04 de outubro de 2006, quando constatamos 

a necessidade de estreitar os laços entre o MG Transplantes e os hospitais que possuem 

estrutura para realizar transplantes de órgãos, através de ações estratégicas que visem 

mobilizar os hospitais, profissionais da área da saúde e familiares de possíveis doadores a 

abraçar a causa da doação de órgãos no estado de Minas Gerais. 

 

Nossa proposta compreende: 

 

Propósitos: 

 

- Elaborar estratégias na rede de comunicação do MG Transplantes com base em pesquisas a 

serem realizadas, objetivando a sensibilização e mobilização dos profissionais envolvidos no 

processo de transplantes de órgão e tecidos. 

 

- Promover a interação entre o MG Transplantes, profissionais da área da saúde, familiares de 

possíveis doadores, imprensa e demais públicos de interesse da instituição. 

 

- Realizar um diagnóstico do funcionamento da rede de comunicação do MG Transplantes. 
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- Contribuir com o MG Transplantes para a elevação do número de doadores de órgãos e 

tecidos. 

 

Público alvo: 

 

Médicos; 

Assistentes Sociais; 

Psicólogos; 

Profissionais dos hospitais onde ocorrem os transplantes. 

 

Estratégias de ação 

 

- Desenvolver pesquisas de caráter qualitativo com profissionais do MG Transplantes e dos 

hospitais onde são realizados os transplantes. 

 

Resultados esperados: 

 

- Mensurar o nível de motivação e comprometimento dos funcionários envolvidos com o 

processo de doação de órgãos no MG transplantes.  

 

- Identificar possíveis pontos de estrangulamento existentes na comunicação com os públicos 

de interesse da organização. 

 

- Descrever a rede de comunicação durante o processo de transplantes 

 

- Elaborar estratégias de comunicação para envolver, sensibilizar e mobilizar os profissionais 

inseridos no processo de transplantes. 

 

Etapas do trabalho: 

 

Pesquisas com os profissionais envolvidos no processo de transplantes: pesquisa qualitativa 

com entrevistas em profundidade com médicos, psicólogos, assistentes sociais e outros 

profissionais envolvidos com a doação de órgãos e tecidos; 
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Análise dos resultados das pesquisas realizadas: reunir e mensurar os resultados para 

elaboração das estratégias; 

 

Elaboração das estratégias de comunicação: com base nos resultados das pesquisa elaborar 

estratégias para melhoria da comunicação na instituição; 

 

Apresentação das estratégias ao MG Transplantes: depois de concluído, o projeto será 

apresentado ao cliente. 

 

Recursos necessários: 

 

Disponibilidade dos profissionais envolvidos no processo de doação de órgãos em responder 

as pesquisas com os integrantes da Plena Comunicação. 

 

Tempo para realização de cada pesquisa:  

 

Aproximadamente de 40 minutos. 

 

Período para aplicação da pesquisa:  

 

15 dias, a partir do dia 17 de outubro. 
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Cronograma 

 

 

 

Pesquisa MG 

Transplantes 

 

17 a 31 

Outubro 

01 a 07 

Novembro 

08 a 15 

Novembro 

22 

Novembro 

Realização das 

pesquisas 

 

 

X 

   

Análise dos 

dados da 

pesquisa 

  

X 

  

Elaboração das 

estratégias 

 

   

X 

 

Apresentação do 

projeto para o 

cliente 

    

X 
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13.3 Cronograma de atividades da Plena Comunicação 
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13.4 Carta aos hospitais da coordenação MG Transplantes 

 

De: 

Dr. Charles Simão 

Coordenadoria do MG Transplantes 

 

Para: 

Hospitais e profissionais envolvidos na captação de órgãos e tecidos no Estado de Minas 

Gerais 

 

Prezados Senhores, 

 

Solicito atenção aos pesquisadores da Plena Comunicação, Agência Experimental de Relações 

Públicas, do Centro Universitário de Belo Horizonte, que estão realizando uma pesquisa em 

profundidade com os profissionais envolvidos nos processos de captação de órgãos e tecidos 

no Estado de Minas Gerais. 

 

O intuito da pesquisa é entender a rede de comunicação existente entre os profissionais da 

saúde e o MG Transplantes. 

 

Destacamos que este é um trabalho acadêmico, sem ônus para o MG Transplantes e que 

culminará na criação de estratégias para melhoria da comunicação e dos fluxos de informação 

entre o MG Transplantes e os profissionais envolvidos no processo de doação de órgãos e 

tecidos.    

 

Para que a pesquisa seja realizada com sucesso e para que a mesma traga resultados positivos 

para o MG Transplantes e, conseqüentemente, para o processo de doação de órgãos e tecidos, 

solicitamos a viabilização das entrevistas. 

 

Atenciosamente, 

 

Dr. Charles Simão 

Coordenador Estadual MG Transplantes 
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13.5 Carta patrocínio 

 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2006. 

 

Ao 

Diretório Acadêmico de Comunicação – Faz e Acontece 

At.: Sr. Thiago Matos Camargo 

Vice-Presidente 

 

Assunto: Pleito para convite de participação em evento. 

 

Prezado Sr. Thiago Matos Camargo, 

 

Com intuído de pleitear um convite para participação na apresentação das Agências 

Experimentais de Relações Públicas abaixo descrito, gostaríamos de fazer primeiramente uma 

breve apresentação: 

 

A Plena Comunicação é uma agência experimental de Relações Públicas, formada por alunos 

do oitavo período do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas do 

Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH). Para conclusão do curso, um dos 

requisitos é a realização de um planejamento de comunicação com um cliente real, sendo ele 

de qualquer espécie. Nossa agência é orientada e acompanhada em todos os trabalhos 

empreendidos pela Professora Valéria Raimundo. 

 

Para tanto, firmamos parceria com o “MG TRANSPLANTES”, instituição responsável pela 

notificação, captação e distribuição de órgãos e tecidos em Minas Gerais. A escolha ocorreu 

pelas grandes demandas de comunicação apresentadas pela instituição e pelo caráter social de 

um trabalho que pressupõem a ajuda a milhares de pessoas que aguardam na fila de espera. 

Com este trabalho esperamos interferir na realidade vivenciada pela instituição colaborando 

para o aumento do número de doadores.  
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O evento de apresentação das agências se realizará no dia 21 e 22 de novembro de 2006, às 

19h30, no Teatro Professor Ney Soares, campus Diamantina, localizado na Rua Diamantina, 

463, Bairro Lagoinha. 

 

Gostaríamos de contar com a sua participação para realização deste projeto no que diz 

respeito à compra de cotas de patrocínio, estipuladas em: cota ouro (patrocínio), cota prata 

(parceria) e cota bronze (apoio). Ficando a seu critério definir qual cota deseja adquirir. 

 

Em contrapartida as empresas que patrocinarem a realização do evento terão visibilidade 

durante 20 dias para um público de aproximadamente 15.000 alunos e 1.500 funcionários por 

meio da veiculação de sua logomarca em peças gráficas e outros benefícios concedidos pela 

cota que o valor do patrocínio estabelecer (anexo).  

 

Agradecendo pela atenção concedida, colocamo-nos à disposição para mais informações por 

meio da gerente de relacionamento e novos negócios, Sra. Sandra de Oliveira Martins, 

telefone de contato (31) 228.5410, e-mail: plena_com@yahoo.com.br   

 

Atenciosamente, 

 

 

Sandra de Oliveira Martins 

Representante da Plena Eventos  
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13.6 Projeto Patrocínio 

 

Lançamento Agência Experimental Plena Comunicação 

Projeto MG Transplantes 

 

Descrição do evento 

 

No dia 21 e 22 de novembro às Agências Experimentais do curso de Relações Públicas do 

UNI-BH estarão reunidas para apresentação dos projetos de comunicação elaborados para 

seus respectivos clientes. O evento tem início às 19 horas e será apresentado no Teatro Prof. 

Ney Soares, um moderno espaço com capacidade para 546 espectadores e com todo suporte 

audiovisual para realização de grandes eventos, localizado no Centro Universitário de Belo 

Horizonte – UNI-BH, campus Diamantina.  

 

Com intuito de apresentar os resultados do projeto de comunicação elaborado para o MG 

Transplantes, a Plena Comunicação terá sua apresentação no dia 22 de novembro. 

 

Público-alvo 

 

O público-alvo do evento são os universitários, funcionários administrativos e docentes do 

UNI-BH. 

 

As ações estratégicas visam atingir os alunos dos campi Diamantina, Estoril, Direito e Pós 

Graduação, 1.500 funcionários entre professores e administrativos, além de uma parcela da 

comunidade que utiliza os serviços disponibilizados pelo UNI-BH. 

 

Objetivo 

 

Realizar o lançamento da agência experimental de Relações Públicas, Plena Comunicação, 

apresentar o projeto de comunicação realizado para o MG Transplantes e promover a 

informação do tema para todos os presentes no evento. 

 

Instituição beneficiada 
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Em Minas Gerais, a doação de órgãos é de responsabilidade do MG Transplantes, que está 

ligado à estrutura organizacional da Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais. Está 

entre as suas atribuições, a captação, a distribuição de órgãos e a inscrição dos potenciais 

receptores, com todas as indicações necessárias para sua rápida localização e a verificação de 

compatibilidade do respectivo organismo para o transplante. Desde 1992, ano de sua 

fundação, a entidade já realizou aproximadamente 13.000 transplantes de coração, fígado, 

pâncreas, córneas, medula, pulmão e rins. Seus principais públicos são as famílias dos 

doadores, pacientes a serem transplantados e suas famílias, os hospitais envolvidos, a 

comunidade etc. 

 

A doação de órgãos e tecidos em Minas não consegue abarcar a todas as pessoas que 

aguardam na fila de espera, estando aquém das necessidades. As doações são poucas e a fila 

de pessoas que aguardam a doação vem aumentando significativamente. Essa realidade 

suscita ações efetivas que passam pela disseminação de informações, base para o trabalho das 

Relações Públicas.  

 

O MG Transplantes apresenta demandas de comunicação que precisam ser sanadas para que 

haja um aumento no número de doadores. Dessa forma a parceria com a instituição pretende 

interferir na realidade vivenciada pela instituição e contribuir para o aumento do número de 

doações de órgãos e tecidos em Minas Gerais.  

  

Veículos de divulgação 

 

Locução do mestre de cerimônias: o mestre de cerimônias pronunciará o nome das empresas 

patrocinadoras, parceiras e apoiadoras, ressaltando a valorização que as mesmas atribuem à 

prática da responsabilidade social, no encerramento do evento; 

 

Cartaz A3: os cartazes serão afixados nas dependências dos campi do UNI-BH (Diamantina, 

Estoril, Direito e Pós-Gradução); 

 

Folder: este material promocional será distribuído em blitz promocionais nas salas de aula e 

intervalos; 
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Merchandising nas dependências da faculdade: a empresa patrocinadora do evento terá o 

direito de colocar um stand nas dependências do UNI-BH, campus Diamantina, para 

promoção dos seus serviços; 

 

Espaço para banner no teatro: a empresa patrocinadora terá direito a colocar banners no nas 

dependências do Teatro Prof. Ney Soares no dia do evento; 

 

Distribuição de folders na entrada do Teatro Prof. Ney Soares no dia do evento: a 

empresa patrocinadora, bem como as parceiras poderão entregar materiais de divulgação da 

empresa mediante aprovação da Plena Eventos. Esta distribuição será por conta da empresa 

patrocinadora. 

 

Descrição das cotas de patrocínio 

 

A participação dos possíveis patrocinadores, parceiros ou apoiadores na realização do evento 

será dividida por um sistema de cotas (ouro, prata e bronze). Fica a critério da empresa definir 

em qual cota deseja investir, sendo: 

 

Cota Ouro: Patrocínio; 

Cota Prata: Parceria; 

Cota Bronze: Apoio. 

 

Ressaltamos que a maior ou menor exposição da marca será de acordo com o investimento da 

cota adquirida, vide anexo. 

 

Por que participar 

 

Além da possibilidade de divulgação de sua marca para um público selecionado e formador 

de opinião, ela estará ligada a responsabilidade social e a um tema de suma importância para 

toda a sociedade. O evento e todo o apoio dado a Plena Comunicação poderá servir de 

material de divulgação, sensibilizando e aumentando seus prospects. 

Anexo: 
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COTA VALOR BENEFÍCIOS 
 
 
 

Ouro 

 
 
 

300,00 

banner´s, cartazes, folder´s, 

agradecimento do mestre de 

cerimonias, exposição da 

logomarca em telão no 

momento do evento, entrega de 

material institucional no 

momento do evento, exposição 

do banner da empresa no local 

do evento. 

 
Prata 

 
200,00 

Banner´s, cartazes, folder´s 

agradecimento do mestre de 

cerimonias, exposição do 

banner da empresa no local do 

evento. 

 
Bronze 

 
100,00 

Banner´s, cartazes, folder´s 

agradecimento do mestre de 

cerimonias 
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13.7 Reserva de espaços de divulgação Infra-estrutura 

 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2006. 

 

RESERVA DE ESPAÇOS PARA DIVULGAÇÃO 

 

Núcleo de Infra-Estrutura 

A/C: Sr. Douglas / Sr. Fernando 

 

Prezados senhores, 

 

A Plena Comunicação - Agência Experimental de Relações Públicas vem através deste 

documento solicitar a reserva de espaços para divulgação do seu lançamento que vai ocorrer 

no dia 22 de novembro de 2006.  

 

O período de divulgação será a partir do 10 até o dia 22 de novembro de 2006.  

 

Além da reserva dos espaços de divulgação para banners e faixas, discriminados abaixo com 

fotos, solicitamos a reserva de alguns espaços para adesivação: 

 

Mesa dos disciplinários do 2º andar (tamanho A3), 

Porta das salas de Relações Públicas (tamanho máximo A4) 

Chão do 2º e do 4º andar (próximos às salas de RP). 

Banheiros masculinos e femininos do 2º e do 4º andar (homens perto dos mictórios e 

mulheres atrás da porta dos sanitários) 

 

Solicitamos ainda a disponibilização de duas araras para divulgação de teasers da agência, em 

locais ainda a serem definidos e espaço para que um patrocinador possa divulgar seus serviços 

(ramo de mudanças) no período de 20 a 24 de novembro de 2006.  

 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do e-mail: 

plena_com@yahoo.com.br ou pelos telefones 3423.9471 ou 9136.1746 
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Atenciosamente, 

 

Equipe Plena Comunicação 

 

 

Entrada da Rua Francisco Soucaseaux  

(Próximo ao portão. Parede à esquerda no sentido faculdade para a rua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner 

1,5 X 2,5m 
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Caso o espaço anterior esteja reservado solicitamos reserva do espaço abaixo 

Entrada da Rua Francisco Soucaseaux  

(Do lado da porta de vidro que dá acesso ao hall) 

 

 

Banner 

1,5 X 2,5m 
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Rampa de acesso à portaria da Rua Diamantina – conhecida como parede do triângulo 

(do lado da portaria que dá acesso ao refeitório) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner 

2 X 4m 
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Parede das salas de aula do 3º andar  

(visão da rampa de acesso à portaria da Rua Diamantina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa Plena Comunicação 
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13.8 Release pós-apresentação 

 

Emoção na apresentação das Agências Experimentais de RP 

 

“Emoção do início ao fim”. Com estas palavras a coordenadora do curso de Relações 

Públicas, Profª. Sheila Lima traduziu a apresentação da Plena Comunicação, uma agência 

experimental de Relações Públicas formada por alunos do 8º período, que se apresentou no 

último dia 22 de novembro no Teatro Prof. Ney Soares. Para seu lançamento foi apresentado 

um duo entre um bailarino e uma criança com paralisia celebral que interpretaram a música 

Bandolins de Oswaldo Montenegro, e que fez todos os presentes se emocionarem. Ao final da 

apresentação ainda foi transmitido um vídeo intitulado de “conscientização” que revelou o 

drama das pessoas que aguardam na fila dos transplantes e que convocou a todos para serem 

doadores de órgãos. 

 

O grupo teve como cliente o MG Transplantes que é responsável pela captação, coordenação 

e distribuição de órgãos e tecidos nos estado de Minas Gerais. “Nosso objetivo era 

diagnosticar e melhorar as redes de comunicação do MG Transplantes, o contato entre a 

instituição, os médicos e a sociedade, de forma a aumentar o número de doações. Acredito 

que demos a nossa contribuição.” revela Ricardo Campos, um dos integrantes da Plena 

Comunicação.  

 

As outras agências que se apresentaram no dia 22 de novembro foram a Íris Comunicação e a 

Rosa dos Ventos. As agências experimentais de Relações Públicas são pré-requisito para 

conclusão do curso e permitem que os alunos aliem teoria e prática no trato com um cliente 

real, para diagnosticar demandas e traçar soluções eficazes em comunicação. 

 

Mais informações sobre as Agências Experimentais de Relações Públicas pode ser obtido com 

a coordenação do curso pelo telefone 3423.9413. 

 

Ricardo Campos 

Equipe Plena Comunicação 

3423.9471 / 9136.1746 

plena_com@yahoo.com.br  ou rcampos@unibh.br 
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13.9 Entrevista AGERP – Agência vencedora pelo voto popular 

 

Entrevista com a agência vencedora do concurso: Com a AGERP você decide! 

 
Plena Comunicação - A agência campeã do turno da noite pelo voto popular 

 

1 – Quais os desafios vencidos para chegar até a esta etapa? 

 

Na verdade cada trabalho em si é um grande desafio, é um grande projeto, é uma grande 

oportunidade. E foi graças a essa visão, compartilhada por todos da agência Plena, é que 

conseguimos superar um a um cada desafio encontrado em nosso caminho.  

  

Para nós cada desafio teve um sabor especial, como o trabalho em equipe que é sempre muito 

difícil, noves pessoas com perspectivas e opiniões diferentes. Mas graças à maturidade e a 

determinação desse grupo que sempre se propôs a fazer o melhor, conseguimos juntos 

apresentar trabalhos com qualidade e conteúdo.  

  

A captação de recursos para patrocínio também não foi fácil, encontramos resistência de 

muitas empresas. Mas graças ao empenho e a persistência de 

todos, sempre alcançamos nossas metas.  

  

Poderíamos citar inúmeros exemplos aqui de desafios encontrados ao longo desses quatro 

anos, mas preferimos dizer o que foi decisivo para a superação de todos eles, e definimos 

esses anos de muita luta com uma palavra: COMPROMETIMENTO. 

  

2 – Qual a sensação de ser escolhida a melhor agência, pelo voto de outros estudantes? 

 

Foi muito gratificante ser escolhida a melhor agência do turno da noite pelo voto de outros 

estudantes. Sabemos que quando estamos na platéia ficamos atentos aos detalhes, analisamos 

criticamente cada item apresentado, nenhum deslize passa despercebido. Este fato dá um 

sabor especial a esta conquista, pois agora sabemos que a avaliação foi positiva por parte dos 

alunos e convidados que foram prestigiar o lançamento das agências. Logo após a 

apresentação já tínhamos recebido um retorno muito legal das pessoas que nos parabenizavam 
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pela apresentação, mas ser eleita a melhor foi uma grande surpresa. Este reconhecimento veio 

brindar o final de uma trajetória de 4 anos onde a equipe da Plena Comunicação sempre 

buscou apresentar trabalhos de qualidade, aliando teoria e prática, de forma a demonstrar a 

importância de um profissional de Relações Públicas para as organizações e para a sociedade. 

Só temos que dizer a todos que votaram na gente: Muito Obrigado !!! 

 

3 – O que vocês acham que foi o diferencial da agência? 

 

O maior diferencial da Plena Comunicação foi a escolha do cliente, que na verdade não foi 

simplesmente um cliente, mas sim uma causa social, que possibilitou uma reflexão da 

sociedade em relação à doação de órgãos em Belo Horizonte e região metropolitana. 

  

Outro diferencial da agência foi a utilização de ações de relacionamento a partir das 

tecnologias disponíveis no mercado, possibilitando inovações na atuação das agências 

experimentais de Relações Públicas. A falta do pré-evento foi compensada com a utilização 

de novos instrumentos de interação com os alunos, como a newsletter eletrônica, a nossa 

comunidade no orkut, o nosso site, a realização da promoção Enigma Plena, entre outros.  

  

Não podemos deixar de destacar o trabalho em equipe e o comprometimento de todos os 

integrantes, que foram fundamentais para o cumprimento do cronograma. Esta é uma 

característica fundamental em uma agência experimental, devido ao curto tempo que se tem 

para a realização do projeto.  

 

4 – Vocês se sentem seguros, confiantes na escolha da profissão, após ter vivenciado esta 

experiência? 

 

Nos sentimos seguros para atuar como profissionais de Relações Públicas. Mesmo antes dessa 

experiência já sabíamos que são vários os desafios para o profissional de comunicação. Uma 

delas é demonstrar para a empresa que o trato da comunicação não é uma despesa e sim um 

investimento que poderá aumentar a sua lucratividade ou mesmo o seu reconhecimento e a 

sua credibilidade junto aos seus públicos. Para os profissionais de Relações Públicas esta 

tarefa é ainda mais complicada já que os resultados das estratégias de RP são difíceis de 

mensurar, pois os ganhos são em imagem, em credibilidade e em confiança. 
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Mas estes pequenos problemas não nos atingem no que tange à escolha da profissão. 

Acreditamos nas Relações Públicas, na sua importância para toda a sociedade e que fizemos a 

escolha certa ao optar por um curso que nos coloca grandes oportunidades de atuação. 

 

A experiência com a agência demonstrou que grandes problemas das organizações poderiam 

ser resolvidos com um eficaz trabalho de comunicação. Com nosso cliente não foi diferente, 

tanto que uma das hipóteses da pesquisa foi confirmada, a falta de informação é o grande 

problema que aflige o MG Transplantes. Percebe-se que em todos os ramos existem 

demandas crescentes em comunicação, o que abre grandes perspectivas para a atividade de 

Relações Públicas.  É nisso que acreditamos. 

 

5 – Qual a dica que vocês dariam para a galera do 7º período? 

 

Encarar a agência como uma oportunidade para colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos períodos, atuar junto ao cliente como um verdadeiro profissional de 

Relações Públicas. 

 

O oitavo período deve ser visto como uma oportunidade de exercer as funções de um 

profissional de Relações Publicas, antes mesmo de entrar no mercado de trabalho. Mesmo 

sendo um trabalho acadêmico e que conta com a orientação dos professores, é um trabalho 

que exige responsabilidade e dedicação de toda a equipe, pois você está atuando com um 

cliente real. É o nome da sua profissão e de todos os componentes da equipe que estão em 

jogo, e isso é muito sério na medida que brevemente estaremos no mercado. 

 

Outra dica muito importante é o trabalho em equipe, um valor essencial para alcançar os 

objetivos propostos. O grupo deve ter a consciência de que o sucesso depende de cada um que 

compõem a agência, para isso busquem a interação, o compartilhamento das ações e a 

reflexão para avaliar o caminho a ser seguido. 

 

Inovações também são bem vindas para as agências. Acreditamos que a inovação deve ser 

uma premissa das agências que querem se destacar. Aproveitem e façam pesquisas na 

AGERP sobre os projetos desenvolvidos pelas agências anteriores, o nosso estará lá. 



 

PLENA COMUNIÇÃO - Agência Experimental 
Rua Diamantina, 529 - Lagoinha 
31.110-320  Belo Horizonte – MG 
Tel.: (31) 3228-5410 – FAX: 3228-5411 
plena_com@yahoo.com.br 

 170 

 

 

 

 

OUTROS ANEXOS 
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Caso não esteja visualizando este e-mail clique aqui. 

 

Curso de RP lança agências experimentais 

 

O curso de Relações 

Públicas do Uni-BH, 

coordenado pela 

professora Sheila Lima, 

celebra o sucesso do 

lançamento das agências 

experimentais produzidas 

por alunos do 8º período. 

No total, onze empresas 

foram beneficiadas com 

os trabalhos apresentados 

à comunidade acadêmica 

nos dias 21 e 22, no 

Teatro Professor Ney 

Soares. 
 

Pedagogia Itinerante 

 

O curso de Pedagogia do Uni-BH, através 

do Laboratório de Práticas Pedagógicas, 

vai realizar mais uma viagem técnica. 

Dessa vez, o projeto social Pedagogia 

Itinerante vai à cidade de Rubim, no norte 

de Minas, a 810 km de Belo Horizonte. 
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Evento do curso de Secretariado qualifica alunos para o mercado 

Neste sábado, 2, o curso de Secretariado do Uni-BH realiza o Segundo Curso Superior de 

Tecnologia em Secretaria Escolar e Acadêmica. Com o objetivo de formar secretários para 

escolas de educação básica e instituições superiores, o curso oferece certificação intermediária 

de qualificação profissional em nível tecnológico. 

Professores de Fisioterapia participam de lançamento de livro 

Professores do curso de Fisioterapia do Uni-BH participam hoje à noite do lançamento do livro 

"Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia e aspectos de mastologia", escrito pela vice-

presidente da Associação Brasileira de Saúde da Mulher, professora Elza Baracho. 

Aluna de Educação Física do Uni-BH é destaque na Travessia dos Fortes  

A aluna do 2º período do curso de Educação Física do Uni-BH , a nadadora Éricka Sales, foi o 

destaque mineiro na Travessia dos Fortes, competição realizada no Rio de Janeiro no último dia 

26. Éricka foi a campeã na categoria Júnior, percorrendo cerca de 3.800m. 

Programação da TV UNI-BH 

O CurtAgora deste sábado apresenta uma matéria sobre a continuidade, aquela função do 

cinema em que cada detalhe é essencial. Você assiste ainda a um perfil sobre a carreira do 

cineasta André Blas que lançou o documentário Declarações de Amor. O filme trata das relações 

humanas dos moradores do edifício COPAM, que é marco da arquitetura moderna paulistana. 

 

O curta metragem desta semana vem da Escola Livre de Cinema, com direção de Gleider 

Batista: Peixes não falam. CurtAgora vai ao ar no sábado, 2, às 21h30, com reprises na 

segunda-feira, às 18h45; terça-feira, às 18h45; quarta-feira, às 19h30 e sexta-feira, às 22h. 

 

News UNI-BH – nº 042 – 1º de Dezembro de 2006 – Disponível em: 

http://site1.unibh.br/imgMarketing/news_imprensa/newsletter_042.html  
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30/11/2006  

Curso de RP lança agências experimentais 

Letícia Bessa - curso de Jornalismo 

Foto: Divulgação 

O curso de Relações Públicas do Uni-BH, coordenado pela professora Sheila Lima, celebra o sucesso do 

lançamento das agências experimentais produzidas por alunos do 8º período. No total, onze empresas 

foram beneficiadas com os trabalhos apresentados à comunidade acadêmica nos dias 21 e 22, no Teatro 

Professor Ney Soares. 

Um dos destaques do dia 22 foi a Plena Comunicação. Composta por um grupo de nove pessoas, a 

agência experimental atendeu o MG Transplantes como cliente. O órgão é responsável pela captação, 

coordenação e distribuição de órgãos e tecidos em Minas Gerais. "Nosso objetivo era diagnosticar e 

melhorar as redes de comunicação do MG Transplantes e o contato entre a Instituição, os médicos e a 

sociedade, de forma a aumentar o número de doações. Acredito que demos a nossa contribuição", 

comemora um dos integrantes da Plena Comunicação, Ricardo Campos. 

Na abertura de apresentação da agência, um duo entre um bailarino e uma criança com paralisia 

cerebral interpretaram a música Bandolins, de Oswaldo Montenegro. Na ocasião foi transmitido um vídeo 

de conscientização, que mostra o drama das pessoas que aguardam transplantes na fila, convocando os 

participantes a serem doadores de órgãos. Foi "emoção do início ao fim", sintetiza a professora Sheila. 

Além da Plena Comunicação, também foram apresentadas as agências experimentais A priori, Atual, Íris 

Comunicação, Maressa, Rosa dos Ventos, Solaris, Tear, Veta, Xeque Mate e Zion. A iniciativa é pré-

requisito parcial para conclusão do curso de Relações Públicas e permite a relação entre teoria e prática 

no trato com um cliente real, para diagnosticar demandas e traçar soluções eficazes em comunicação. 
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Equipe da agência experimental Plena Comunicação 

Sobre o Uni-BH: 

 

O Uni-BH, com 42 anos de tradição, oferece atualmente 38 cursos de graduação, nas modalidades bacharelado, 

licenciatura e tecnologia, além de 31 de pós-graduação lato sensu. Mantida pela Fundac-BH, a Instituição também 

desenvolve projetos de pesquisa e extensão, que beneficiam a comunidade. O Uni-BH, consciente de sua 

responsabilidade social, possui um programa de bolsas de estudos além de promover intercâmbio acadêmico de alunos 

e professores com universidades estrangeiras.  

 

O Uni-BH | Como Ingressar | Cursos | Pesquisa | Extensão | Eventos | Notícias | Estágio | Biblioteca | Programa de 
Bolsas  

 
Uni-BH - A Marca da Educação - Central de Atendimento: 0800 307900 - Todos os direitos reservados  

Equipe  
 

Site UNI-BH – 30 de novembro de 2006 – Disponível em: 

http://www.unibh.br/site/noticias/noticias.php?pivotId=1649&month=11&year=2006  
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Apresentação em PowerPoint 
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Mídia para patrocinadores 

 

 

 

 

 

 


