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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir o uso e a importância da comunicação no terceiro 

setor, tratando-se das questões apresentadas no programa de extensão da Universidade Federal 

do Cariri, Enactus UFCA. Pretende-se fazer uma análise descritiva de como a comunicação 

influencia e contribui para as atividades da Enactus UFCA. Para isso, o grupo fez todo um 

planejamento incluindo um questionário online que faz um levantamento do perfil do público 

alvo das informações da Enactus (incluindo os beneficiários, público externo ao programa, 

imprensa e Enactus Brasil). Através desses dados serão avaliadas as formas de disseminação da 

comunicação interna e externa do programa, para identificar pontos fortes e falhas no processo 

em questão. 
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Abstract 

 

The present article aims to discuss the use and importance of communication in the third sector, 

dealing with the issues presented in the extension program of the Federal University of Cariri, 

Enactus UFCA. It is intended to make a descriptive analysis of how the communication 

influences and contributes to the activities of Enactus UFCA. To do this, the group made a 

complete planning including an online questionnaire that surveys the profile of the target 

audience of Enactus information (including beneficiaries, external audiences, the press and 

Enactus Brazil). Through this data will be evaluated the forms of dissemination of internal and 

external communication of the program, to identify strengths and weaknesses in the process in 

question. 
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INTRODUÇÃO 

Em todo o mundo, a sociedade é dividida em três setores: (1) O governo, que administra os 

bens e serviços públicos, representando então o Estado. (2) As empresas, que nesse caso são as 

empresas privadas onde o dono ou criador vai ter todos os direitos sobre a mesma, sendo este 

dono uma pessoa física ou jurídica e não o Estado. (3) Já o terceiro, são as instituições que 

trabalham em prol de um bem comum e que não possuem fins lucrativos. 

“O terceiro setor é constituído por “organizações privadas, não governamentais, sem fins 

lucrativos, autogovernadas, de associação voluntária” (Acotto; Manzur apud Montaño, 2002, 

p. 55). Esse setor se distingue do Estado – primeiro setor – e do mercado – segundo setor – 

porque seu espaço de atuação é não governamental e nem se encontra subordinado às “leis” da 

lucratividade” (PERUZZO,2013,P.91). O terceiro setor busca de modo constante trabalhar para 

benefício e crescimento em locais que o estado não obtém contato e conhecimento das 

problemáticas e obstáculos constantes de variados impactos sociais, em que contém condutas 

fundamentais para sociedade. 

Assim como nas empresas privadas, no terceiro setor é preciso ter uma comunicação efetiva. 

Esta não consiste apenas em enviar e receber uma mensagem de forma clara, mas em trabalhar 

a comunicação em todo o sistema. Para isso é trabalhado nas empresas a comunicação 

organizacional. Esse setor é o responsável por cuidar da comunicação da organização como um 

todo, desde a comunicação interna e externa até a assessoria de imprensa. 

Segundo Matos (2009), o fluxo de informações que circula em uma empresa (seja interno ou 

externo) precisa ser organizado para fortalecer os objetivos da empresa, pois uma   boa 

organização no trânsito das informações propicia um melhor trabalho das pessoas da empresa 

e potencializa o trabalho da assessoria no momento de externar as informações. 

 

ENACTUS UFCA 

A Enactus UFCA é constituída na Universidade federal do Cariri – UFCA como um programa 

de extensão. Criado em 2009, foi o primeiro time do Estado do Ceará. Formada por estudantes 

estudantes dos cursos de graduação da UFCA e professores conselheiros, que através das 

atividades desenvolvidas e experiências vividas, os estudantes podem se tornar verdadeiros 

empreendedores e líderes em ação. Além disso a “Enactus é uma organização internacional sem 
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fins lucrativos, dedicada a inspirar e melhorar o mundo através da ação empreendedora” 

(Handbook, 2015). 

A Enactus UFCA desenvolve projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida, visando 

estimular atitudes empreendedoras. Os projetos desenvolvidos pelos times enactus são baseados 

nos objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), para 

possibilitar melhorias nos vários âmbitos sociais, ambientais, humanitários, 

empreendedorismo, dentre outras. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é apresentar a efetividade da comunicação no terceiro setor, 

observando as técnicas de comunicação utilizadas no programa de extensão da Universidade 

Federal do Cariri. Abordando os métodos de interação e mediação de informações 

desenvolvidas e decorridas de modo interno, posteriormente podem ser trabalhadas as 

atividades de comunicação externa de forma mais consolidada e efetiva.São analisados os 

meios de comunicação da Enactus UFCA, de modo interno e externo, observando o impacto 

diante as ações desenvolvidas. 

Segundo Pimenta (2010), na comunicação interna, há três tipos de interdependência: 

Associativa, Sequencial e Recíproca, visto que o meio de desenvolvimento de cada um pode 

contribuir de forma organizacional e estrutural para as análises decorrentes. Trabalhando o 

comprometimento e reciprocidade de realização, de desenvoltura entre a comunicação e 

informação dentro de cada setor.  Através dos meios de intercomunicação são obtidas 

integrações entre as necessidades de entendimento mútuo e participativo, possibilitando um 

equilíbrio entre os componentes internos e externos (ARGENTI, 2015). 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho classifica-se de acordo com sua finalidade em exploratória (torna a 

problemática da comunicação na divulgação das atividades da ENACTUS mais evidente) e 

descritiva (registra e descreve as características das atividades da ENACTUS). 

Na perspectiva dos procedimentos técnicos, enquadra-se como bibliográfica (levantamento 

bibliográfico sobre a comunicação no terceiro setor, meios de intercomunicação, 

sistematização)e survey (implica a interrogação direta das pessoas, da qual deseja-se conhecer 

o comportamento através de algum tipo de questionário) (PRODANOV; DE FREITAS, 2013). 
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A pesquisa é classificada em qualitativa e quantitativa. Qualitativa considera que há uma 

relação dinâmica entre o sujeito e o mundo real, obtendo métodos de investigação como o 

entendimento, descrição, descoberta, generalização e hipótese.  Considera-se quantitativa tudo 

que pode ser quantificável, o que significa traduzir em números as opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las (APPOLINÁRIO, 2012). 

Iniciando a análise a partir da comunicação interna, observa-se primeiro a forma de organização 

da empresa, sendo ela por meio de sua hierarquia. A divisão de setores de modo hierárquico 

configura-se na organização e formação de conhecimentos objetivos para atuação de cada 

atribuição, com finalidades estabelecidas. Todo o percurso diário remete ao desenvolvimento e 

aplicação da comunicação organizacional, sendo ela interna e externa, para que todas as 

atribuições sejam cumpridas, para que se tenha bons resultados. 

A priori, foi identificado quem era o público que tem conhecimento das atividades do time, 

sendo elas as empresas, beneficiários, Enactus Brasil, Times Enactus, e dentre outros. A partir 

de observações, foi desenvolvido uma tabela visando demonstrar como e feito mais ou menos 

o direcionamento de conteúdo por meio das redes de comunicação que obtém algum tipo de 

contato com a Enactus UFCA. 

Todas as redes de comunicação têm sua importância e influência, que a partir desta reflexão foi 

observado como afeta as atividades do programa de extensão Enactus, as formas para fomentar 

atualizações de atividades do time diante ao público interno e externo, buscando não ocorrer 

ruídos de informações, para não haver problemáticas e desentendimento de mensagens 

repassadas. 

Com isso é identificado o grau de influência e importância que cada público têm. A 

comunidade, tem maior grau de importância e influência, pois eles recebem os projetos 

precisando sempre estar acompanhando e atualizados. 

 

Figura 01. 
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A comunicação com esses vários tipos de públicos acontece de várias formas, dependendo do 

público. A maioria das aplicações ocorre por dois meios de comunicação: Formal e Informal. 

O formal acontece geralmente por intermédio de reuniões, em que são estabelecidos questões 

e objetivos a serem tratados precisamente por setores de diretorias, onde são tratadas questões 

pertinentes das ações para objetivar novas ideias e soluções para problemas pertinentes. 

Além disso, a comunicação com a mídia, parceiros e outros, também ocorre pelas vias formais. 

E de modo informal, acontece principalmente através de conversas pessoais ou por aplicativos 

de mensagens, onde são discutidos assuntos que não requerer obrigatoriamente de 

comprometimento oficial ou de ações diárias das atividades em aplicações. 

 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A partir deste contexto, o time Enactus UFCA aplicou um questionário para obtenção dos 

dados, obtendo como base o método de análise Survey, para saber quais os meios de 

comunicação os estudantes da UFCA mais utilizam para adquirir informações, já que se trata 

de um método rápido e conciso (SÁNCHEZ, 2012). 
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Através do questionário também foram obtidas informações referentes às plataformas pelas 

quais o público consome informações, e o que buscam em cada plataforma, se são notícias, 

entretenimento, se usam para se comunicar e etc. 

 

PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO DA ENACTUS UFCA 

Para se trabalhar a comunicação da Enactus UFCA como um todo, é preciso utilizar estratégias 

da comunicação organizacional, que trata tanto do público interno quanto do externo. Para isso 

são desenvolvidas atividades de relação de mídias, comunicação interna, externa, de marketing, 

dentre muitas outras. Gerando resultados de publicações espontâneas e impactos de diversos 

públicos, podendo ser direcionado para comércios, indústrias, serviços, empresas, entre outros. 

O intuito de se trabalhar a comunicação dentro de um time é pensar sua imagem como um todo 

(logo, objetivos, apresentação  do time para possíveis parcerias, divulgação do mesmo nas redes 

do time ou outras, etc.). Fornecendo assim, espaços para fomentar a comunicação entre variados 

setores internos e externos. 

 

REDES E CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Foi observado a importância de comunicar e demonstrar as ações desenvolvidas pelo time 

Enactus UFCA, sendo de forma clara para entendimento do público que deseja direcionar, e 

aos demais que desejem conhecer ou saber algo da informação. 

 Com os meios de comunicação da Enactus UFCA não é diferente, buscamos constantemente 

atualizar por meio das nossas redes sociais todos os envolvidos de alguma forma com as ações, 

com as comunidades e os demais que se interessam e desejam saber o que o time desenvolve e 

fornece. 

 Desta forma, a partir dos meios de comunicação, se têm uma grande preocupação em 

desenvolver ações que integralizem membros do local atuante, sendo atividades de interesse 

interno para obter bom desempenho em suas atividades, sendo necessário uma boa 

comunicação e entendimento do que deseja representar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Analisando os resultados adquiridos através do questionário, foi observado que o público 

atingido pela pesquisa(43 pessoas) consome qualquer conteúdo principalmente pelas redes 

sociais (60,5%). As demais formas utilizadas para esse consumo foram: Amigos(18,6%), 
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Email(7%), Televisão(4,7%), Sites de notícias(4,6%) e uma pessoa(2,3%) respondeu que 

depende de como é mais viável receber essa informação. 

 Também foi perguntado ao público que tipo de conteúdo se busca nessas plataformas: 34,9% 

busca Informação, 32,5% entretenimento, 25,6% comunicação, 4,7% usa as plataformas para 

trabalho e 2,3% busca todas as opções. 

 

Tabela 01: Frequência das respostas. 

REQUISITOS SIM NÃO TOTAL 

Você sabe o que é empreendedorismo? 92,9 % 7,1 % 100% 

Você sabe o que é sustentabilidade? 100% 0% 100% 

Você sabe o que é Enactus? 76,2% 23,8% 100% 

Já participou de alguma atividade da Enactus? 38,1% 61,9% 100% 

Costuma interagir, dar feedback aos meios de 

comunicação que consome (jornais, revistas, sites de 

notícias ou empresas, rádio? 

23,8% 76,2% 100% 

MÉDIA 66,2% 33,8% 100% 

Fonte: Enactus UFCA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi verificado que os meios de comunicação são de grande importância, mas que ainda estão 

em constante desenvolvimento e crescimento. De acordo com a tabela acima, as informações 

sobre empreendedorismo e sustentabilidade se tornaram mais conhecidas, pois estão cada vez 

mais sendo repercutidos nos meios de comunicação e ações desta área. 

 Analisando os resultados, poucas pessoas que responderam, tem contato com a Enactus, seja 

em projetos, oficinas, etc. E a porcentagem das pessoas que costumam dar feedback aos meios 

de comunicação foi baixa, sendo demonstrado diante da pergunta de modo geral e não 

específico da Enactus. 

 Desta forma se conclui, que os meios de comunicação dentro da Enactus UFCA são de grande 

importância para repassar informações e conhecimentos, sendo esses meios que fornecem a 

demonstração de aprendizados e experiências adquiridas ao decorrer das ações aplicadas e 

fornecidas pelo time. 
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 Com essas informações o time pôde aprimorar a forma com que utiliza suas mídias sociais, 

sabendo seus pontos fortes e fracos, o que pode ser fortalecido e melhorado, para potencializar 

a difusão da imagem e das atividades do time. 
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