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RESUMO 
 
Esta pesquisa teve por objetivo problematizar e destacar sob a 

perspectiva de gênero, raça/etnia as ações cotidianas das mulheres 
quebradeiras de coco de babaçu, do Médio Mearim/Maranhão, organizadas em 
associações que defendem a preservação da Floresta Amazônica secundária 
(cerca de dez mil hectares com babaçuais), a agroecologia, o agro extrativismo 
como modo de produzir, o desenvolvimento sustentável e as práticas de 
educação ambiental criadas no manejo dos bens comuns da matriz energética 
no nordeste brasileiro, a partir dos Programas da ONG - ASSEMA - 
Comercialização Solidária e das ações do Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de coco de babaçu – MIQCB.  

Considerando o número de quebradeiras, a pesquisa utilizou como 
critério entrevistar as vinte e cinco lideranças integrantes da ASSEMA. Cada 
liderança representa um município e as famílias de cada região.  

Contribuiu compartilhando conhecimentos e saberes da universidade na 
comunidade, por meio da reelaboração dos veículos de comunicação - 
Boletins, Revistas e Site - da ASSEMA. Promoveu diálogos, numa perspectiva 
interdisciplinar entre pesquisadores, docentes, discentes e lideranças da 
associação, que englobaram as áreas da comunicação – jornalismo – 
marketing e história com destaque fundamental para as questões de gênero, 
desenvolvimento sustentável e políticas públicas intrínsecas ao problema.  
 

Palavras chaves-  Babaçu, Gênero, Comunicação e Desenvolvimento 

Sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa financiada pelo Fundo Mackenzie de Pesquisa – 

Mackpesquisa,  problematizou o conhecimento tradicional, reinventado e 

transmitido de geração em geração, no tocante à preservação dos recursos 

naturais, a agroecologia, o agro extrativismo, as práticas de educação 

ambiental e questões de gênero, raça/etnia e classes sociais, realizadas pelas 

mulheres quebradeiras de coco de babaçu do Médio Mearim/Maranhão de 

1990 a 2012.  

Promoveu diálogos entre os saberes acadêmicos dos pesquisadores 

docentes e discente com as comunidades agroextrativistas reunidas em 

Organizações Não Governamentais- ONGs, como a Associação em Área de 

Assentamento do Estado do Maranhão – ASSEMA. Além de aprofundar 

conceitos teóricos sobre ―conhecimento tradicional‖, desenvolvimento 

sustentável, preservação dos babaçuais e questões de gênero, raça/etnia e 

classes sociais.  

O projeto promoveu ações multiplicadoras de pesquisa e de extensão 

entre universidade/comunidade, por meio da reelaboração dos veículos de 

comunicação - Boletins, Revistas e Site - da ASSEMA, pelos discentes do 

curso de jornalismo, numa perspectiva interdisciplinar, envolvendo 

pesquisadores docentes e lideranças das comunidades e da ASSEMA, ligadas 

ás áreas da comunicação, política, história, administração, marketing. 

As pesquisas de campo, tanto dos docentes como dos discentes, 

observaram os mecanismos utilizados para preservar os recursos naturais 

pelas comunidades tradicionais de quebradeiras de coco de babaçu, 

quilombolas, indígenas entre outros povos da região do Médio Mearim, como 

também as manifestações cotidianas que recriam, redefinem e compartilham 
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saberes transmitidos por gerações. Os conhecimentos são adequados ao 

tempo, necessidades e espaço geográfico.  

Preservar os recursos naturais é uma tradição transmitida oralmente por 

décadas entre essas comunidades.  

Como critério para as entrevistas, foram selecionadas vinte e cinco 

lideranças, integrantes da ASSEMA e MIQCB. As lideranças representam os 

seus  municípios e as lutas das famílias de cada região. 

A tradição oral, além de várias de comunidade para comunidade, se 

altera no tempo de acordo com as condições objetivas e subjetivas de cada 

grupo familiar, acesso a terra, expansão do mercado, processos de 

especulação imobiliária e de grilagem das mesmas no Estado do Maranhão. 

(SCHWARTZ, 2006)  

Preservar esses recursos significa consensualmente assegurar a 

reprodução social dos povos envolvidos. Nesse aspecto, é que as mulheres 

quebradeiras de coco de babaçu, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, 

castanheiras, seringueiras e demais comunidades tradicionais se organizaram 

e ainda se organizam, em associações que se preocupam com as relações de 

gênero e meio ambiente conjuntamente.   

O saber acadêmico nas últimas duas décadas vem se preocupando, por 

meio de diferentes concepções e teorias o ―conhecimento tradicional‖ dessas 

comunidades. Assim, esta pesquisa optou por caracterizar esse conhecimento 

pelo significado de reapropriação e reinvenção de uma categoria vinculada ao 

passado, que se projeta para o presente e futuro. Reinvenção e ressignificação 

são conceitos expressos na Constituição Federal de 1988, como direito ao 

conhecimento material objetivo e imaterial subjetivo dos povos e grupos 

sociais. (GARCIA,2012)   

As primeiras incorporações das variáveis ambientais pelos movimentos 

sociais e sobre a importância do conhecimento tradicional datam de 1988 e 

1989. A ECO-92 politizou a discussão e nesse evento as mulheres 
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quebradeiras de coco de babaçu participaram no fórum denominado 

Parlamento da Terra, trazendo questões que entrelaçavam o meio ambiente 

com as questões de gênero. (MATOS, 2004)  

O Movimento Interestadual das Quebradeiras de coco de Babaçu- 

MIQCB, criado em 1991, titular na Comissão dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, levou nessa ocasião a pauta de debates sobre as diferentes 

concepções locais e oficiais sobre os saberes tradicionais, economia solidária e 

integração das mulheres. Destacaram os equívocos das posições que 

consideravam como tradicional as manifestações folclóricas, a repetição, 

ligadas somente aos saberes dos medicamentos naturais, e desvelaram a 

importância das questões sobre a cultura da oralidade passada de geração em 

geração, organização produtiva das mulheres e políticas públicas de apoio à 

gestão e controle social. 

As mulheres quebradeiras de coco de babaçu em suas lutas para 

preservar os babaçuais, criam e mantém assentamentos de terras e 

titularização das comunidades remanescentes de quilombolas. Elas 

compartilham conhecimentos e asseguram a identidade coletiva e a 

reprodução cultural das comunidades locais. Organizadas em movimentos e 

associações desde o final da década de 1980, se investiram da condição de 

sujeitos sociais e se autodefiniram como indígenas quilombolas e 

trabalhadoras rurais.  

O conhecimento tradicional mostra-se ligado aos fatores culturais 

intrínsecos às quebradeiras de coco de babaçu e seria uma impropriedade e 

um ato etnocêntrico encará-lo sob os aspectos produtivos de trabalho e 

obtenção de renda como atrasadas ou não mais adequadas às necessidades 

da contemporaneidade. 

A politização das questões sobre proteção ambiental e agricultura 

sustentável, é a cada dia mais recorrente nas comunidades da região do 

Mearim, porque se encontram em locais com altos índices de desmatamento 
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devido aos avanços da pecuária e plantação de soja. Essa especificidade é 

elementar para compreender o sistema econômico das quebradeiras de coco, 

baseado em unidades familiares, com trabalho dividido entre todos os 

membros, relativamente autônomo, face ao mercado de produtos extrativos e 

artesanais. As relações de trabalho entre uma geração e outra, fazem parte da 

construção das relações de gênero, presentes na divisão das tarefas entre os 

membros do sexo feminino e masculino das comunidades tradicionais. Essa 

divisão vem sendo debatida, por meio de cursos sobre questões de gênero, 

conjuntamente com as ações em defesa do meio ambiente, enfrentamento dos 

conflitos de terras, lutas para preservar formas de trabalho familiar e rejeição à 

industrialização dos produtos do babaçu em grande escala. Ações que não 

podem ser vistas como atos homogeneizados de dominação, que apaga as 

diferenças culturais, mas sim, como atos de autoconsciência cultural e política. 

(GARCIA, 2012) 

O conhecimento tradicional encontra-se reinventando e reelaborando as 

questões de gênero presentes nas associações não governamentais – ONGs, 

como a ASSEMA e a MIQCB que entrecruzam a defesa ao meio ambiente, 

cultura tradicional e igualdade de direitos entre homens e mulheres. Essas 

organizações são suportes para a manutenção do conhecimento tradicional 

das comunidades locais, assim como mecanismos de luta contra as 

imposições culturais que universalizam e homogeneízam comportamentos, 

saberes e conhecimentos em escala classificatória de avançados/modernos e 

atrasados/ tradicionais. (SCHWARTZ, 2006)  

As determinações da Constituição Federal de 1988, da Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho - OIT de 1989 e da Convenção da 

Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas – ONU, afirmam e 

tornam públicos o Direito de formulação de políticas específicas que objetivam 

a valorização das culturas tradicionais. No entanto, o processo de devastação 

dos babaçuais, por meio do desmatamento, e o aumento da produção de 
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carvão vegetal em carvoarias, com a utilização do coco inteiro, vêm a cada dia 

ameaçando o viver de forma tradicional nos campos. (SEREJO, 2004) 

A falta de políticas adequadas que regulamentem o acesso a recursos 

genéticos da biodiversidade tornam as quebradeiras de coco vulneráveis às 

ações especulativas das empresas farmacêuticas e de cosméticos.  

Considerando essas questões, esta pesquisa pretendeu potencializar os 

princípios agroecológicos defendidos pelas mulheres quebradeiras de coco, 

dar destaque aos programas de promoção da economia extrativista 

desenvolvidos pela ASSEMA, e apresentar a utilização dos recursos dos 

babaçuais associados às práticas político pedagógicas em gênero e raça/etnia. 

Envolver docentes e discentes do curso de jornalismo e criar uma agência de 

comunicação para a associação ASSEMA com a finalidade não somente de 

compartilhar conhecimentos entre academia e comunidade, como também, 

possibilitar a aplicação prática das teorias estudadas na universidade. Realizar 

ações efetivas de extensão. Nesse sentido, o projeto obteve como resultado a 

reformulação do Boletim, Site da ASSEMA e propôs uma Revista.    

   O relatório divide-se em capítulos que apresentam o coco de ―babaçu 

e suas especificidades, a região e a ASSEMA, as mulheres quebradeiras de 

coco e suas ações em defesa do meio ambiente, e por fim os resultados 

obtidos pelo projeto.  
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Capitulo I 

            QUE COCO É ESSE? 

 

 

1.1  Conhecendo o Coco de Babaçu. 

 

 

Figura 1 – Palmeira de Babaçu – Foto Juranley Serejo, 2004.   

 

  Ao problematizar as práticas de educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável promovido pelas quebradeiras de coco de babaçu 

em suas vidas cotidianas, faz-se necessário conhecer a palmeira de babaçu, 

que recobre o Brasil com uma floresta secundária de forma natural, invasora ou 

direcionada pela interferência humana, de cerca de 18,5 milhões de hectares 

nos Estados do Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Amazonas, Goiás, Ceará e Bahia (AMARAL FILHO, 1990).  

A ocorrência no Maranhão, foco desta pesquisa, é de forma 

espontânea e invasora, segundo as condições do solo, clima e temperatura. 
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Considerada como uma das principais espécies vegetais do Estado, com cerca 

de 10,3 milhões de hectares, seu aproveitamento é praticamente integral. 

(MESQUITA, 2001). 

 Pertencente ao grupo familiar das Palmáceas e com nome científico - 

Orbygnia phalerata Martius – é batizada, segundo a Coordenadora Geral da 

ASSEMA -  Maria de Jesus Ferreira Bringelo - Dijé, em entrevista, de forma 

diferente seguindo a cultura popular tradicional de cada região e comunidade. 

 

Nós aqui em Pedreira, conhecemos como baguaçu, mas também é 
conhecida a palmeira pelo nome de uauaçu, bagom ou aguaçu. 
Tem gente mais lá no meio do Mearin que chama de guaguaçu e 
em alguns outros lugares por coco da palmeira, coco do rosário, 
coco-de-macaco..... 
Quando é nova a planta é chamada de coco pindova ou coco 
Mauá. Chega ao tamanho de 15 a 21 metros. Seu primeiro 
tamanho é formado pelas pindobas, possuindo três folhas, depois 
passa a ser chamada de palmiteiro, por que temos o palmito e 
depois ainda quando aparece o caule... a palmeira já adulta com 
folhas protegidas pelo cangaço. Os coquilhos tem de 8 a 15 cm 
com cor ferrugem e é aproveitado em suas quatro partes: epicarpo, 
mesocarpo, endocarpo e amêndoas. Cada coco pode ter de 01 a 
08 amêndoas. (DIJÉ, 2012) 

 

Figura 2 – Partes do fruto da palmeira de babaçu – Fotografia – Juranley Serejo, 2004. 
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 Os babaçuais não possuem inimigos naturais diretos, ou seja, pragas 

e doenças. Sua vida é de noventa a cem anos e alcança a sua plena produção 

no décimo quinto ano, sendo chamada neste período de ―senescente‖. A fase 

centenária, que não produz mais frutos é conhecida popularmente pelo nome 

de período da ―palmeira coringa‖. Após esta fase, as palmeiras tombam e se 

transformam por meio da ação dos organismos naturais em adubo natural. 

(SEREJO, 2004) 

A propagação da planta é realizada de forma natural, por diversas 

ações dos animais como roedores que espalham as sementes pela região e 

pela ação humana, efetivada pelas mulheres quebradeiras de coco em sua 

vida e trabalho cotidiano.  

Segundo a liderança Luciene Figueiredo:  

 

Os bichos daqui.... pacas, os ratos, as cotias.... 
comem o mesocarpo dos frutos e deixam as amêndoas para 
fora...isso é o que facilita o brotamento do embrião da planta.... 
nós quebradeiras quando colhemos os frutos que estão no pé 
da palmeira... deixamos alguns sem querer cair dos ―cofos‖.... 
―cofos‖ são cestos de palhas que  agente faz com a folha da 
própria palmeira... tudo é aproveitado...esse cocos que caem.... 
a gente sabe que viram outras plantas...que nasce aqui e 
também em outros lugares.(FIGUEIREDO, 2012)1 

 

 

No cotidiano das mulheres quebradeiras, a experiência da coleta, 

transporte e uso do coco, leva a percepção das interferências promovidas 

pelas suas ações na preservação da floresta e meio ambiente. Adquirem 

1
 Luciene Figueiredo - Entrevista concedida aos autores – Julho de 2012.  
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saberes e conhecimentos pela prática diária. Usam o coco na alimentação e 

para fins medicinais. Para alimentação usam as palmeiras menores, chamadas 

pindovas, retiram o palmito que serve tanto para alimento humano como ração 

animal, fazem farinha e das amêndoas extraem o óleo, retiram o leite, e o 

azeite utilizados para cozinha e a fabricação de sabão e sabonetes. Das folhas 

das palmeiras, confeccionam cestos, leques, cercados e cobertura das suas 

casas, e também utilizam essas folhas para adubo orgânico. Da casca do coco, 

tiram o carvão usado na cozinha. Do gongo, larva que fica dentro da amêndoa, 

fazem frituras ou transformam seu óleo para usar nos cabelos.  

 
Tudo que a gente faz no dia-a-dia, a gente faz junto, em 
família. A gente divide as tarefas de acordo com a idade de 
cada um e sexo. O que sobra de carvão, amêndoa, folhas, 
farinha, a gente abastece o comércio local. O dono da terra, o 
fazendeiro, precisa do trabalho que a gente faz, coletado e 
quebrando o coco.... e a gente dele para deixar a gente 
trabalhar na terra. Aqui tem muita briga por terra....tem gente 
que queima tudo para por gado....outros para mostrar força. A 
floresta precisa da nossa proteção... contra as ações desses 
empresários, capitalistas que só pensam no coco para ganhar 
dinheiro, colocar indústria aqui... sem pensar no meio ambiente 
(Dijé, 2012)2 
 

Percebe-se que a cadeia produtiva do babaçu se organiza de forma 

tradicional e relacional entre os agentes envolvidos. Todas as partes do coco 

são aproveitadas e todos os envolvidos tem sua contribuição nos produtos 

finais. O dono da terra, fazendeiros ou grileiro (indivíduos que se apossou da 

mesma sem nenhum documento de propriedade), dependem da mão de obra a 

baixo custo dos agroextrativistas, trabalhadores rurais da região. Esses por sua 

vez, pela necessidade de trabalho e contenção dos conflitos de terra nas áreas 

2
 Entrevista concedida aos autores Julho de 2012. 
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dos babaçuais, executam a tarefa para os donos da terra, grupos empresariais 

e comerciantes.  

A produção e comercialização da amêndoa são realizadas em 

barracões ou galpões construídos nas terras de um fazendeiro ou de uma 

comunidade assentada. Nesses locais são concentradas as matérias primas e 

as atividades de quebra do coco. Ressalta-se que esses locais ao mesmo 

tempo em que se caracterizam enquanto lugar de trabalho são também pontos 

de imobilização das rendas das famílias, pois o pagamento pela produção, 

muitas vezes é realizado em forma de vales que devem ser resgatados em 

produtos no próprio barracão ou galpões3 

Esse conjunto de relações cria uma dinâmica de dependência entre os 

todos os sujeitos envolvidos.  

No Estado do Maranhão o extrativismo do babaçu faz parte da história 

econômica e social do local, desde fins do século XIX, quando ocorre a 

decadência do sistema produtivo açucareiro e algodoeiro monocultor e 

exportador praticado desde a economia colonial. (ALMEIDA,1983). Com a 

abolição da escravatura proprietários de terras voltaram-se para a pecuária 

extensiva, completando as suas rendas com a comercialização do babaçu. 

Essa comercialização ocorre com a venda da amêndoa a preço baixo e 

exportada in natura.  As unidades de beneficiamento eram rústicas e em 

número escasso até 1930, quando o interesse pelo produto cresce e se efetiva. 

O trabalho manual utilizado na extração não possibilitava o aumento do volume 

e estímulos de produção. Dessa forma, o governo maranhense nos anos 40 e 

50 passou a buscar alternativas tecnológicas para a quebra mecânica do coco 

babaçu, instituindo incentivos ao desenvolvimento de tecnologias e incentivo 
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para a instalação de indústrias através da isenção de impostos.  Nesse 

contexto uma empresa denominada Bessa & Cia, se aventura e constrói uma 

fábrica para extração de óleo no Porto do Itaqui (construído, por volta de 1800, 

a área do atual Porto do Itaqui encontra-se no extremo ocidental da Ilha de São 

Luís. A área foi utilizada como ancoradouro). Diversas máquinas foram 

projetadas objetivando o aproveitamento do coco, não obstante,  se 

caracterizassem ineficientes, rejeitadas pelos agroextrativistas locais. As 

alegações apresentadas afirmavam  que todas as máquinas desperdiçavam 

partes importantes da matéria prima, ou seja, não aproveitavam a totalidade do 

coco. (ALMEIDA, 1983). Com o fechamento de grande número de fábricas 

têxteis devido à decadência da lavoura algodoeira, os empresários daqueles 

estabelecimentos recorreram a novos investimentos no processo de 

industrialização da amêndoa de babaçu, chegando a possuir onze unidades no 

início de 1950. Esse fato alertou nas décadas de 60 e 70 investidores da região 

sudeste do Brasil, em sua maioria paulistas, que passaram a se interessar pelo 

coco de babaçu e a se deslocar para o município de Rosário, um dos grandes 

polos da produção de amêndoas do Maranhão. Esse movimento econômico se 

desenrolou em torno das cidades de São Luís, Imperatriz, Caxias, Codó, 

Coroatá, Bacabal e Timon.  

Dessa forma, pode-se afirmar que entre 1951 e 1970 ocorre no 

Maranhão um crescimento significativo do número de indústrias, de onze 

unidades, chegando em 1981, a trinta e quatro instalações (AMARAL FILHO, 

1990). Nesse contexto, foi criado o Instituto Estadual do Babaçu - INEB - em 

1979 com o objetivo de desenvolver estudos sobre a utilização da amêndoa e 

questionar a subutilização do recurso natural. O aproveitamento integral do 

coco e o desenvolvimento racional da atividade industrial babaçueira em 

termos de oferta, demanda e lucro era a meta a ser atingida. (MAY, 1990, pg. 

242).  As mulheres agroextrativistas se mobilizaram nesse momento, em 

repúdio às ações de derrubada de babaçuais e de queima do coco com 
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amêndoas pelas carvoarias, não obstante, a concentração de terras nas mãos 

dos fazendeiros empresários e a intensa atividade de desmatamento das 

florestas de babaçu somada a seletividade dos subsídios e incentivos estatais, 

deram início ao conflito pelo acesso de terra entre as unidades de produção de 

base familiar, sofrendo ou em vias de sofrer expropriação do meio de 

produção. (ALMEIDA, 1983). 

Assim, ao se problematizar as ações sustentáveis promovidas pelas 

quebradeiras de coco, impreterivelmente discutem-se questões intrínsecas da 

economia do babaçu,  fortemente afetada pelas políticas públicas do Estado, 

desde a década de 1930. A Lei Estadual de Terras número 2.979, 

popularmente conhecida como Lei Sarney, de 17 de junho de 1969, incentivou 

a venda a preço simbólico de cerca de 1.238.000 hectares de terras devolutas 

entre os anos de 1972 e 1975, para fazendeiros/empresários interessados na 

extração e exploração das áreas dos babaçuais. Política que contribuiu para o 

aumento da concentração fundiária na região, gerando conflitos de terras e o 

impedimento da coleta do coco pelas mulheres quebradeiras. A concentração 

de terras girou em torno de  trinta e três milhões de hectares de terra do 

Estado, ou seja, 77,8%  foi destinada a grupos empresariais e fazendeiros 

latifundiários. Essa realidade criou impedimentos da coleta do coco. Fato 

conhecido pela denominação então de ―coco preso‖ (ALMEIDA, 1995). 

 

A gente vivia da coleta de coco desde sempre.... nossas 
bisavós, avós viveram e criaram a gente com o coco. Todas 
tinham liberdade de coletar e vender... mas aí...nós passamos 
a viver do babaçu.... com as proibições de coletar nas terras 
dos grileiros, podendo pegar só o caído no chão....e não 
recebendo remuneração, pagamento digno. Com a pecuária 
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extensiva a coisa piorou, por que as palmeiras foram 
derrubadas para dar lugar às pastagens.... a gente foi 
perdendo o direito de coletar e quebrar...  e a economia do 
babaçu deixou de ser interesse para os empresários da região. 
Sem dinheiro, ficamos endividados e dependentes do 
proprietários das terras. ( DIJÉ, 2012) 4 

 

Os babaçuais cederam lugar às pastagens e os fazendeiros passaram 

a cobrar a metade da produção realizada pelas quebradeiras, implantando o 

―sistema de vale‖, caracterizado pela venda de produtos de uso cotidiano nos 

armazéns dos fazendeiros.  

Os trabalhadores que não obedeciam, aceitando os vales como 

pagamento e comprando nessas mercearias eram impedidos de entrar 

novamente nos babaçuais para fazer a coleta.  

                                      

                                        

 

  
Figura 3 – Cercamento das terras.  

Foto- Juranley Serejo 2004                                     Figura 4 – Substituição da floresta de 

babaçu por pastagens. Foto 
Juranley Serejo, 2004 

4
 Entrevista concedida aos autores em Julho de 2012. 
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Com o cercamento das terras, intensos conflitos agrários se 

intensificaram na região do Médio Mearim ao longo da década de 1980, 

minimizado somente com a conquista pelas comunidades locais, em 1987, com 

o Plano Nacional de Reforma Agrária. Algumas áreas ainda não foram 

regularizadas. 

A história da região desvela a ameaça à atividade agroextrativista do 

babaçu constante, o que contribui de certa forma, para o êxodo rural, 

deslocamentos de pequenos agricultores do campo para as cidades, 

aumentando os bolsões de pobreza urbana.  

A partir de 1997, uma ementa ao projeto de lei que visava livre acesso 

aos babaçuais, apresentado à Câmara Municipal do município de Lago do 

Junco, pela vereadora Maria Alaídes de Sousa, transforma a história das 

mulheres quebradeira de coco com a Lei Babaçu Livre, como ficou conhecida. 

(GARCIA, 2012). Essa Lei garantiu às quebradeiras, livre acesso aos 

babaçuais nativos e consequentemente contribuiu para a preservação ao meio 

ambiente, uma vez que proíbe a derrubada das palmeiras de babaçu, corte do 

cacho, queimadas e outras agressões. A conscientização sobre o meio 

ambiente começou a crescer no cotidiano das famílias das quebradeiras 

conjuntamente com o fortalecimento dos movimentos sociais. 

O primeiro local a ser implantada  a Lei foi no município de Lago do 

Junco e posteriormente em Esperantinópolis, Lago dos Rodrigues, São Luis 

Gonzaga, Capinzal do Norte e em mais nove municípios fora do Maranhão. A 

conquista significa organização das mulheres em associações e em 

movimentos sociais como a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais - 

AMTR, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu - MIQCB e 

Associação em Área de Assentamento do Estado do Maranhão - ASSEMA. 

(SEREJO, 2004) 
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O babaçu livre representa, então, uma figura essencial de uma 
―nova concepção‖ de direito, em oposição ao Direito Civil, que 
privilegia a propriedade privada, como também ao Direito 
Agrário, que impôs o caráter social da terra e não o estendeu à 
cobertura vegetal, consoante definições deste ramo do direito 
(...) e ainda ao Direito Ambiental, que se resume ao ideal de 
preservação/conservação. (SHIRAISHI, 2001, p.54). 

 

A partir da Lei do Babaçu Livre outras medidas como o projeto de Lei 

n° 747/03, propõem a extensão da Lei em território nacional, impondo 

principalmente restrições à derrubada da palmeira. 

 

Essas Leis constituem-se em um instrumento legal, 
respaldando juridicamente a luta dessas mulheres. Cada uma 
delas foi elaborada de acordo com a situação de cada 
município, todas baseadas nas suas leis orgânicas municipais. 
São também esses movimentos que hoje discutem e propõem 
políticas públicas que contemplam essas particularidades, 
libertando as mulheres e crianças da violência e da fome, ao 
mesmo tempo em que contribui para o resgate do meio 
ambiente. (MAGALHÃES; CARVALHO; ARAÚJO,p. 228). 
 

Para a proteção e gestão dos recursos naturais, conhecer a palmeira de 

babaçu, o seu fruto e as conquistas relativas às políticas públicas, significam 

avanços nas relações de gênero e desenvolvimento sustentável. Constituem-se 

em alternativas ao modelo atual de sociedade patriarcal desigual conhecidas 

por ecofeminismo. 

 

 

1.2 O  Babaçu e o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Em 1990, com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Turismo, os debates sobre o aproveitamento racional e integral do coco babaçu 

entram na pauta das reuniões e ganham visibilidade. O objetivo é problematizar 

a sua viabilidade econômica e o desenvolvimento sustentável. Ações pontuais 
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por parte do Estado foram realizadas a partir desse momento, como a criação 

de Cooperativas de quebradeiras de coco, investimentos na quebra tradicional 

com uso restrito da mecanizada, criação de leis de proteção a reservas 

extrativistas de babaçu e a aprovação de "Leis do Babaçu Livre".  

Diante das conquistas das mulheres quebradeiras organizadas em 

associações, a Secretaria de Estado da Agricultura nos anos 2000, propicia 

condições para a criação de cooperativas que atendam às necessidades e 

demandas reivindicatórias dessas mulheres, preocupadas com o processo de 

extração do babaçu e com a produção de subprodutos. Entretanto, o método 

tradicional extrativista defendido por elas, não contribui para um melhor 

aproveitamento econômico, segundo relatório da Fundação Instituto de 

Administração (FIA), ligada à Universidade de São Paulo – USP. No estudo 

intitulado a "reorganização do sistema agroextrativista do babaçu" o  resultado 

obtido destaca  que : 

(...) a falência desse modelo de exploração agroindustrial do 
babaçu reflete-se, de um lado, na diminuição da renda das 
populações carentes da zona rural e na sua migração para 
os centros urbanos, e de outro, na busca por novos modelos 
de organização produtiva. A reorganização do sistema 
agroindustrial do babaçu baseia-se em dois modelos: no 
aproveitamento do fruto para combustão energética pela 
indústria siderúrgica e no desenvolvimento de mercados 
para produtos com certificação social e ambiental. ( FIA, 
2000 p.18) . 

                    Resumindo, a pesquisa constata que existe com relação à questão, posições antagônicas, opostas, o método tradicional não possibilita um melhor aproveitamento econômico, esbarra na forma 

primitiva extrativista e o industrial na defesa do meio ambiente e preservação 

da cultura local.  

O problema fundiário que permeia as transações com o  
babaçu constitui-se em um entrave para o desenvolvimento 
de uma economia moderna no Estado do Maranhão. A 
organização da produção quer seja através de plantios 
organizados de babaçu ou do estoque extrativo existente, 
depende da realização de contratos que definam os direitos 
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de propriedade de cada agente do sistema, de forma a 
incentivar investimentos privados. A possibilidade de o coco 
vir a ter valor econômico para os proprietários dos 
babaçuais através da consolidação da produção de carvão, 
pode levar os mesmos a reivindicar parte da renda gerada 
no sistema, com três consequências possíveis: o surgimento 
da coleta com trabalhadores assalariados, empregados 
pelos proprietários; o surgimento de cooperativas de 
colheita, para diminuir os encargos sociais; e o 
estabelecimento de contratos de exploração das 
palmeiras.(FIA. 2000 p.7) 

 

O relatório da FIA apesar das observações sobre os entraves 

econômicos provenientes dos métodos utilizados pelas mulheres quebradeiras, 

pontua que a industrialização se caracteriza como uma ameaça constante à 

atividade dessas mulheres, famílias e meio ambiente. 

A expansão da agropecuária no Estado do Maranhão 
deverá continuar concorrendo pelas áreas de babaçuais. A 
rentabilidade dos diversos segmentos de mercado que 
integram o babaçu é que será, em última instância, 
determinante da preservação das palmeiras existentes. 
Caso os mercados de óleo e carvão não garantam uma 
remuneração adequada aos agentes produtivos, dificilmente 
a legislação estadual de proteção ao babaçu poderá conter 
a expansão de outras atividades econômicas nessas áreas. 
( FIA, 2000, pp. .9-10) . 

 

 No mesmo relatório na página 81, vemos a afirmação de que o maior 

obstáculo é o fornecimento de matéria prima, ou seja, a coleta, e não a quebra, 

sugerindo a regulamentação das propriedades com a formalização de contratos 

individuais ou através de cooperativas entre extrativistas e proprietários de 

terra. "Na contramão dessa proposição, nesse mesmo período, o Movimento 

de Quebradeiras de Coco Babaçu, investe na luta no campo jurídico pelo livre 

acesso aos babaçuais, além da formação de cooperativas e fabriquetas que 

agregavam valor aos subprodutos do babaçu a partir dos critérios de um modo 
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de fazer instituído como ambientalmente sustentável‖ (CORDEIRO, 2008 p 58-

59).  

 Ainda sobre essa questão o relatório da FIA esclarece que: 

 

O mercado para produtos diferenciados de babaçu é 
marginal. Atualmente ele é constituído por apenas duas 
empresas estrangeiras que adquirem óleo bruto e sabonete 
de babaçu fabricados por organizações comunitárias do 
Maranhão. O interesse destas empresas reside 
principalmente na história vinculada ao produto: a de que 
foram fabricados artesanalmente por mulheres de 
comunidades rurais pobres da Amazônia." (FIA, 2000 p.42). 

 

 Foram necessários cinco Encontros Interestaduais de Quebradeiras de 

Coco Babaçu, de 1991 a 2005, mobilizando entidades ligadas aos interesses 

comuns  extrativistas, para finalmente serem aprovadas  e aplicadas as " Leis 

do Babaçu Livre" efetivamente nas áreas de ocorrência de babaçuais - nos 

municípios do Maranhão, Pará e Tocantins – Regiões que pela Lei encontram-

se protegidas por regras que proíbem o uso de agrotóxicos, queimadas, 

derrubada das palmeiras ou de cachos de palmeira e queima do coco inteiro. 

A implantação de projetos desenvolvidos, principalmente 
pela ALCOA, ALUMAR, e VALE DO RIO DOCE, que 
implicaram no deslocamento de grande parcela da 
população rural e na devastação de recursos naturais; 
combinada com o processo de desmatamento da Amazônia, 
desencadeou no Maranhão uma maior visibilidade dos 
problemas sociais a partir de uma dimensão ambiental. Uma 
das primeiras organizações que surge explicitamente com 
objetivo de discutir e intervir na temática ambiental a partir 
do " desenvolvimento local sustentável" é  a Associação 
Agroecológica TIJUPÁ, que tem como uma de suas 
*fundadoras, Marluze Pastor então Presidente da Sociedade 
Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH), 
criada em 1979, e hoje Superintendente do IBAMA, no 
Maranhão. (CORDEIRO, 2008 p. 68). 
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 Paradoxalmente o Banco Mundial, ao mesmo tempo que financiou o 

Plano Nacional do Meio Ambiente, cobrando ações mais incisivas do Governo 

Brasileiro para a preservação ambiental, financiou a ampliação da BR-364, que 

interliga a região Oeste da  Amazônia ao centros econômicos do País - fator 

decisivo de aceleração do desmatamento em Mato Grosso e Rondônia. 

(HAGEMANN, 1996). 

Diante dos paradoxos do embate da produtividade à sustentabilidade, 

não causa espécie constatar que a economia do babaçu pensada pelo 

"Governo" e por "especialistas" parece contribuir para sua extinção por serem 

consideradas no aproveitamento integral do coco - um obstáculo ao 

aproveitamento econômico.  

A sustentabilidade de suas práticas é recurso que 
mobiliza nichos específicos de debate de ações 
governamentais, de legitimidade perante financiadores e 
comunidade internacional que partilha do interesse comum de 
preservação ambiental para as presentes e futuras gerações" ( 
CORDEIRO, 2008 p.106) 

 

  A economia do babaçu vem enfrentando uma série de pressões com 

ações devastadoras dos recursos naturais, alcançando toda a Amazônia Legal. 

Trata-se de atos deliberados de implantação de empreendimentos de alta 

tecnologia com contratações eventuais e formas de salário por produção e por 

racionalidade do mercado de commodities. A gestão ambiental e o 

gerenciamento voltado para a sustentabilidade, não tem levado em conta o seu 

elevado teor de destruição dos recursos naturais. Por outro lado o discurso 

ambientalista de fachada, decretou o "fim dos conflitos sociais" pela " parceria" 

e "colaboração" e ainda pela " participação comunitária" nos grande projetos...  

 O registro de arbitrariedades e violência vividos pelas famílias 

extrativistas no processo contínuo de devastação, justifica a criação pelo 
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Governo Federal em 2004 da Comissão Nacional De Desenvolvimento 

Sustentável Das Comunidades Tradicionais, com o objetivo de estabelecer 

uma Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável destas comunidades. 

Por " comunidade tradicional" entendam-se os povos indígenas, quilombolas, 

seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco babaçu, pescados e 

ribeirinhos. Todos vítimas do pretenso desenvolvimento baseado em 

tecnologias eficientes para os agentes econômicos e devastadoras para o meio 

ambiente. Paradoxalmente os grande empreendedores alegam "consciência 

ambiental" com discurso de respeito pela natureza, alardeando observância de 

critérios de sustentabilidade como exigem os países industrializados para a 

circulação de produtos em seus mercados; O MIQCB, numa direção oposta 

alerta para o processo predatório como saldo da implantação dos mega 

empreendimentos, com um elevadíssimo desmatamento e inviabilizando a 

continuidade das economias extrativistas. 

 A comercialização do coco inteiro para sua transformação em carvão, 

tem criado um outro tipo de trabalhador, agora assalariado, que tem como 

atividade "catar o coco", entregá-lo a intermediários que o repassam às 

indústrias. Esta nova atividade masculina, sem nenhuma qualificação, 

denominada " catador de coco", se encontra na posição diametralmente oposta 

aquela das "quebradeiras de coco babaçu" - como o Grupo se autodenomina - 

devido a sua independência no processo produtivo, com conhecimentos 

práticos sobre os desdobramentos do coco, das palmeiras e do meio ambiente 

geral e particular dos babaçuais, que preservam cuidadosamente "os olhos 

d´água", selecionam as melhores palmeiras sem cortar os cachos, colhem e 

quebram os cocos para extrair a amêndoa intacta sem mesmo feri-la. 

 Como resultado, a identidade " quebradeiras " que remete a agregação 

de valor "torna-se debilitada e bate de frente com a nova classificação que as 

empresas tentam impor, qual seja "catadeiras ―ou "catadores"  
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A elevação geral do preço das commodities (carne in natura, 
soja,papel e celulose,ferro-gusa, ferro e madeiras), 
notadamente em 2003 e 2004, tem levado a uma expansão 
simultânea de grandes empreendimentos voltados para: 
pecuária,sojicultura, plantio de dendê, plantio de eucalipto, 
exploração madeireira, além de atividades de mineradoras e 
siderúrgicas, provocando uma devastação generalizada na 
Amazônia Legal e,em particular, na zona tocantina. 
Caracteriza esta expansão a integração vertical dos 
empreendimentos agrícolas com empreendimentos 
industriais, de beneficiamento e de refinação, e aqueles de 
produção de insumos, tais como: as prensas de óleos 
vegetais, as guseiras, as carvoarias, os novos frigoríficos, 
que estão se distribuindo pelo Mato Grosso e Pará, na área 
de influência da BR-163, e pelo Tocantins, e os polos 
coureiros e os cortumes que estão sendo instalados em 
diversos estados amazônicos, notadamente na região 

tocantina do Maranhão (ALMEIDA,1983 p.33). 

 

 Todo esse processo predatório não é legitimado por transações de 

direitos sobre a terra com documentos de propriedade regularizados. Ao 

contrário, verifica-se a irregularidade de ocupação e apossamento por grupos 

empresariais interessados em extensas áreas - dezenas de milhões de 

hectares - para cultivo em larga escala e exploração do subsolo. Enquanto o 

agronegócio recorre ao Governo Federal para sanar suas dívidas, o agro 

extrativismo de base familiar mostra-se sustentável sem onerar sequer os 

cofres públicos,  

 O Governo Federal tem sido ambíguo em sua política a respeito da 

Região em questão, ao mesmo tempo, que incentiva a produção das 

commodities para o mercado externo, tenta proteger com legislação que não é 

respeitada a destruição dos babaçuais. A fiscalização não tem sido eficaz, 

colocando em risco de devastação, um vasto território e a sobrevivência de 

vários grupos sociais primitivos, tradicionais que sobreviveram aos tempos 

tecnológicos, respeitando a natureza contribuindo para a preservação do meio 

ambiente amazônico. 
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 Ao Governo caberia abandonar a postura ambígua, ouvir com real 

interesse as reivindicações e proposições dos Grupos Sociais originários, 

pertencentes às  comunidades tradicionais. Não se trata aqui de favorecer 

apenas um dos lados em oposição, mas acomodar os interesses de ambas as 

partes (commodities e extrativistas) com uma vontade política mais humana e 

efetiva. 

 Enquanto o ideal não chega à realidade das quebradeiras de coco 

babaçu, suas lutas pela preservação da floresta secundária, do meio ambiente, 

da cultura local, numa economia solidária e sustentável, continuarão a fazer 

parte de suas vidas cotidianas. 

O fortalecimento das lutas pelo acesso às políticas públicas voltadas 

para as reivindicações das quebradeiras de coco babaçu, neste campo muito 

se avançou para externar a luta pelo livre acesso aos babaçuais. Mas, sobre as 

questões ambientais ainda há muito a ser feito, pois apesar dos avanços nesse 

sentido, falta uma consciência ambiental por parte da sociedade, 

principalmente a rural, se colocando como agentes modificadores deste 

processo ambiental.  

A preocupação das mulheres quebradeiras e da ASSEMA, tem sido com 

a descoberta de uma alternativa ao uso de insumos químicos, às derrubadas 

das palmeiras e com uma política de desenvolvimento sustentável atrelada as 

questões de gênero. 
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Capítulo II – ASSEMA: experiência que deu certo. 

 

2.1  História da Associação em Áreas de Assentamento no Estado do 

Maranhão – ASSEMA 

 

A Associação em Área de Assentamento do Maranhão – ASSEMA é 

uma Organização Não-Governamental- ONG -  fundada, coordenada e dirigida 

pelos trabalhadores rurais em especial pelas mulheres quebradeiras de coco 

babaçu. Fundada no dia três de maio do ano de 1989 por lideranças sindicais e  

comunitárias dos municípios São Luís Gonzaga do Maranhão, Lima Campos, 

Lago do Junco e Esperantinópolis representa a consolidação da organização 

das mulheres quebradeiras em movimentos sociais rurais. Suas sedes estão 

situadas dentro da área geográfica denominada Amazônia Legal, na 

microrregião do Médio Mearim, na parte central do Estado do Maranhão, na 

zona de floresta de babaçu. Possui uma sede regional central localizada no 

município de Pedreiras, distante 280km da capital do Estado, São Luís. 

(SEREJO, 2004)  

Toda a microrregião é caracterizada por extensas áreas de babaçuais, 

palmeiras nativas de coco babaçu, tradicionalmente explorados pelas 

quebradeiras de coco por processos seculares e sustentáveis que através da 

coleta, quebra e beneficiamento do babaçu, contribuem de forma significativa 

na renda familiar e preservação do meio ambiente.  

Em decorrência ao processo de ocupação do solo, grilagens e conflitos 

de terras existentes na área, a ASSEMA se propõem a consolidar a conquista 

dos trabalhadores rurais organizados em produção e comercialização por 

meios das ações sustentáveis de utilização dos recursos naturais na busca da 

qualidade de vida no campo, tendo como base a produção familiar, relações 

justas de gênero, o respeito às etnias e à diversidade cultural.( SEREJO, 2004) 
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As lideranças sindicais e comunitárias quando fundaram a ASSEMA, 

buscavam melhorar as condições de trabalho e a vida dos trabalhadores do 

campo. Uma das estratégias adotada para atingirem seus objetivos foi criar 

uma organização de caráter regional, que contribuísse para a melhoria do 

sistema de produção agroextrativista e viabilizasse a comercialização do 

excedente da produção familiar.  

 Como já mencionado, as políticas públicas implantadas nos anos 70 e 

80 favoreceram a concentração fundiária e as expansões da pecuária, 

resultando na destruição de inúmeros palmeirais de babaçu e na 

desestruturação das comunidades rurais. Neste período, apoiadas por 

membros integrantes das Pastorais da Igreja Católica simpatizantes da 

Teologia da Libertação, as quebradeiras de coco e suas famílias resistiram ao 

processo de expulsão das terras  e aos violentos embates, tanto no campo 

material como político, promovidos pelos fazendeiros. Conseguiram após anos 

de conflitos, recuperar o direito ao acesso as terras dos babaçuais para a 

coleta e trabalho com o coco de babaçu. (ALMEIDA, 1995). 

Os assentamentos de algumas famílias apresentavam fragilidade 

social, econômica e política, pois existia o receio de que teriam um destino 

similar ao de muitas outras que já haviam sido beneficiadas por programas de 

reforma agrária, nas quais devido ao fracasso na atividade agrícola, 

terminaram vendendo as terras para outro trabalhador ou até mesmo os 

próprios fazendeiros que lutaram contra durante décadas. A falta de apoio 

público predestinava os assentamentos ao fracasso. Para evitar este destino, 

nos anos 90, surgiram grandes números de organizações não governamentais 

dos setores organizados da sociedade. A criação da ASSEMA ocorreu nesse 

contexto, após conflitos pelo acesso aos babaçuais e pela terra em toda a 

região do Médio Mearim. (SCHWARTZ, 2006) Da luta pelo direito de explorar 

os babaçuais, as famílias passaram a lutar pela terra e, após sua conquista, 

tiveram que enfrentar outras dificuldades, como a falta de condições para a 
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produção e, consequentemente, seu escoamento. As famílias agroextrativistas 

do Médio Mearim intensificaram as atividades de organização de base, a fim de 

buscar saídas coletivas, tanto para a produção, como para a comercialização e 

implantação de políticas públicas na região, culminando na criação de 

associações comunitárias, cooperativas e grupos de mulheres. (SEREJO, 

2004) 

Os objetivos principais da ASSEMA se enquadravam em mobilizar e 

formar política e tecnicamente as famílias para a autogestão de seus 

empreendimentos e para a conquista de direitos; consolidar o agro extrativismo 

como forma de garantir a segurança alimentar e a preservação ambiental;  

promover a economia solidária;  influenciar as políticas públicas em beneficio 

da população rural, e promover a equidade de gênero, gerações e etnias. 

Ao criar a ASSEMA os sujeitos envolvidos esperavam ter acesso à 

terra e fixação das famílias de trabalhadores rurais e quebradeiras de coco no 

campo; acesso e preservação dos babaçuais e dos recursos naturais 

necessários para garantir a reprodução da vida; transformações nas atuais 

relações sociais, produtivas, econômicas, culturais, ambientais e de gênero que 

possibilitassem maior autonomia e o fortalecimento político e econômico dos 

trabalhadores rurais e quebradeiras de coco da região; manter a liberdade no 

controle da força de trabalho familiar e capacitar para elaborar e colocar em 

prática suas próprias estratégias de desenvolvimento sustentável, gerir seus 

negócios e discutir, pensar e propor políticas públicas para suas comunidades 

(SEREJO, 2004).  

Os trabalhadores rurais e as mulheres quebradeiras de coco babaçu 

envolvidas no processo de organização da associação por meio da experiência 

coletiva e cotidiana, passaram a ressignificar suas identidades e a exigir ações 

enquanto sujeitos coletivos e políticos. As experiências promoveram o 

rompimento com vínculos realizados como os proprietários das terras e 

comerciantes através da organização própria da produção e comercialização. 
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Para a eficácia da produção as mulheres quebradeiras de coco passaram a 

ancorar-se em mecanismos de participação e mobilização. Muitos grupos se 

voltaram para a produção de alimentos e outros produtos orgânicos derivados 

do babaçu, tais como: óleo, sabonetes, farinha de mesocarpo e papel 

reciclado. Para a comercialização, essas mulheres organizaram as chamadas 

―cantinas‖, ligadas às cooperativas. (SEREJO, 2004) 

 

Antes da gente se organizar nas associações e cooperativas, 
não percebia a nossa força, a nossa capacidade de 
autonomia....a gente não precisa mais depender dos 
fazendeiros...podemos com a Lei do Babaçu coletar o coco, 
produzir e vender os produtos nas cantinas e sedes da 
ASSEMA, de uma maneira que preserve a floresta, sem 
abusos, sem indústria. Evitamos a entrada das indústrias e isso 
acontece por que todas participando juntas se mobilizando 
forçamos e criamos mais força para lutar e enfrentar o poder 
dos empresários.... e isso é a maior riqueza que a experiência 
de ter lutar juntas deu pra gente.... Criando as associações e 
organizando as comunidades a gente se torna autônoma, 
independente....(ARAÚJO, 2012). 5   

 

Por meio da organização em movimento social o que inicialmente se 

apresentava como pobreza tanto cultural, política como econômica, aos poucos 

vem se transformando em um rico processo de ressignificação de identidades, 

valoração da cultura local tradicional e incentivo para futuras conquistas e 

perspectiva de dias melhores. A nova forma de organização a partir das 

associações renovou a esperança e abriu novos horizontes para os indivíduos 

envolvidos. Trouxe a afirmação da identidade oral e tradicional das 

comunidades rurais e o resgate da autoestima dos seus integrantes. 

(SCHWARTZ, 2006) 

5
  Helciane Araújo -Entrevista concedia aos autores – Julho de 2012. 
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 A ASSEMA destaca fundamentalmente a importância da ação 

participativa, de forma direta dos seus integrantes. Sete municípios participam 

da associação com vinte e dois projetos de assentamentos de famílias de 

trabalhadores rurais, distribuídos em sessenta e três comunidades/povoados. 

Desse total de comunidades, cinquenta e sete se caracterizam enquanto 

comunidades de base com duas cooperativas agroextrativistas, uma 

associação de mulheres, uma associação de jovens rurais, uma comissão de 

mulheres, um grupo de mulheres coordenadoras, três sindicatos de 

Trabalhadores Rurais e três Escolas Famílias Agrícolas. (SEREJO, 2004) 

A organização investiu o Sistema de Produção Agroextrativista através 

da diversificação da produção, que já era realizada pelas famílias das 

comunidades, entretanto, sem uso de novas técnicas de cultivo. Com a nova 

tecnologias, sem desconstruir as formas tradicionais, as famílias foram capazes 

de recuperar a fertilidade dos solos, bastante prejudicados na região pelo uso 

abusivo dos agroquímicos, do fogo e de máquinas pesadas.  

O Sistema de Produção Agroextrativista utilizado pelas comunidades, 

sob a orientação da ASSEMA tem por princípio o desenvolvimento e respeito 

às características da produção familiar da região, adicionado às novas técnicas 

de incentivo de produção de outros produtos e criação de animais. Os animais 

criados são de pequeno e médio porte e as culturas desenvolvidas são as 

anuais de arroz, milho, feijão e mandioca; hortaliças; espécies frutíferas e 

madeireiras; plantas medicinais e plantas aromáticas. Produção que possibilita 

autonomia e segurança alimentar para as famílias. A melhor utilização dos 

recursos naturais, sustentabilidade e aproveitamento integral da produção 

familiar, com tecnologias e técnicas apropriadas, valorizaram o trabalho das 

famílias, os conhecimentos e saberes locais e consolidam as lutas e interesses 

de conquista e preservação  da terra.(SEREJO, 2004) 

Essa experiência teve início no município de Esperantinópolis e depois  

foi estendida para outras áreas como o desenvolvido na Associação dos 
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Agricultores  da Gleba Riachuelo, no município de Lima Campos. O consórcio 

de culturas, nome dado à experiência, inclui o plantio de banana, abacaxi, caju, 

jaca, mamão, árvores madeireiras, leguminosas e a palmeira de babaçu. Já em 

lago do Junco, as famílias assessoradas pela ASSEMA, trabalham com roças 

orgânicas de arroz, mandioca, milho e feijão, consorciados com a palmeira de 

babaçu; Nessa região a entidade presta serviço por meio de escola agrícola, 

objetivando fundamentar os filhos e filhas dessas pessoas nos princípios 

agroextrativistas. 

 

 

                      

Figura 5 – Consórcio da palmeira de babaçu com outras culturas. Foto- Juranley Serejo, 2004 

 

ASSEMA contribui para a organização e autonomia dos trabalhadores 

rurais e quebradeiras de coco babaçu buscando realizando ações de 

valorização das ações cotidianas das famílias agroextrativistas, suas culturas 

múltiplas e tradicionais, assim como, viabiliza condições de permanência das 
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famílias camponesas em suas terras com qualidade de vida e dignidade. 

Contribui para ressignificação da identidade das famílias das quebradeiras de 

babaçu.. 

 

2.2 Gestão e Organização. 

 

Desde sua fundação e por um período de sete anos, os associados 

eram considerados sócios individuais representantes, ou seja, vinham 

indicados e representando seus grupos comunitários. A partir de 1996, muda-

se a forma de associar-se, passando os indivíduos a serem admitidos 

diretamente às organizações coletivas, com direito de indicação de uma ou até 

três pessoas para representá-los nas assembléias gerais, sendo até duas 

pessoas por organizações de caráter local e até três pessoas por organizações 

de atuação de âmbito municipal. Atualmente, a ASSEMA conta com quarenta e 

nove associados individuais e vinte e sete associados coletivos que 

representam as cooperativas agroextrativistas, associações comunitárias, 

grupos de mulheres, sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, escola 

família agrícola e grupos de jovens.(SEREJO, 2004) 

A forma de gestão é participativa e a orientação de suas ações parte 

das organizações de base (associações comunitárias, cooperativas, grupos de 

mulheres, grupos de jovens, escolas famílias agrícolas e sindicatos de 

trabalhadores e trabalhadoras rurais), em seus diversos espaços de discussões 

locais e regionais, até a instância máxima de deliberação, as Assembléias 

Gerais Ordinárias. 

A gestão da ASSEMA é feita através das quatro articulações, da 

Assembléia Geral, do Conselho de Coordenação, da Diretoria Executiva, do 

Conselho fiscal e dos (as) Diretores (as) de cada projeto em execução. 

Existem quatro Articulações Regionais, cada uma com sua formação 

específica, são elas: a) Articulação de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues, 
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composta por: dois Sindicatos de Trabalhadores (as) Rurais, uma Cooperativa 

dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco (COOPPALJ), 

uma Escola Família Agrícola de Lago do Junco (EFALJ), uma articulação de 

jovens e 12 associações de assentados; b) Articulação de Esperantinópolis, 

composta por: um Sindicato de Trabalhadores Rurais, uma Cooperativa dos 

Pequenos produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis (COOPPAESP) e 

nove associações de assentados; c) Articulação de Lima Campos, Peritoró e 

Pedreiras, composta por: um Sindicato de Trabalhadores rurais, uma Escola 

Família Agrícola e 14 associações de assentados, e; d) Articulação de São Luís 

Gonzaga, composta por: um Sindicato de Trabalhadores Rurais, uma comissão 

municipal de mulheres, um grupo comunitário de mulheres, uma escola família 

agrícola e 11 associações de assentados. (SEREJO, 2004) 

As reuniões das articulações regionais da ASSEMA acontecem a cada 

dois meses, espaços onde representantes das organizações que formam a 

entidade, discutem e orientam as ações desenvolvidas pelas mesmas na 

região na qual estão inseridas. 

Embora cada organização de base seja autônoma nos seus projetos e 

forma de funcionamento, as mobilizações, principalmente por políticas públicas, 

seguem uma forma de organização regional, onde os grupos que integram a 

ASSEMA se articulam e planejam ações conjuntas; 

A Assembléia Geral é o órgão máximo da Associação. A reunião 

Ordinária da Assembléia acontece uma vez por ano, geralmente no mês de 

dezembro. Nela examina-se a gestão de um ano de funcionamento; aprova-se 

o plano de trabalho e o orçamento anual; apresentam-se os relatórios de cada 

programa; aprova-se ou não a prestação de contas da diretoria e faz-se a 

leitura do estatuto e regimento interno e suas alterações, se forem necessários. 

A cada dois anos realiza-se a eleição da nova diretoria. 

O Conselho de Coordenação é composto por doze diretores (as), 

sendo atualmente cinco mulheres e sete homens. Essas pessoas são votadas 
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nas pré-assembléias que acontecem nas articulações regionais, onde quatro 

delas permanecem em suas bases tendo como função fazer o 

acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos na região; 

A Diretoria Executiva é composta por oito membros, sendo duas 

mulheres e seis homens. É responsável pelas tomadas de decisões, de 

representar oficialmente a entidade e fazer com que os projetos sejam 

operacionalizados em suas bases; 

O Conselho Fiscal é formado por quatro membros, sendo três mulheres 

e um homem. É responsável pela aprovação ou não das prestações de contas 

da entidade. 

Atualmente são cinco diretores, sendo duas mulheres e três homens. 

Para a definição da diretoria existe uma regra que consiste na combinação de 

três aspectos: gênero, municípios e programas/eixos de trabalho. É necessário 

manter o equilíbrio entre o número de homens e mulheres e que as quatro 

Articulações Regionais estejam representadas.  

As diretoras recebem uma ajuda de custo para realizar os trabalhos de 

coordenação dos projetos da ASSEMA. (SEREJO, 2004) 

A ASSEMA conta com uma equipe técnica que presta assessoria 

jurídica, econômica, política, social e ambiental às famílias que participam dos 

trabalhos. Existe um Conselho Técnico que tem a função de coordenar e 

orientar a equipe técnica na execução do planejamento. 

De dois em dois meses acontecem reuniões da diretoria e reuniões da 

equipe técnica, onde cada uma delas tem seu próprio nível de decisão: a 

diretoria com relação às ações políticas, linhas e grupos de trabalho e a equipe 

técnica, na operacionalização das propostas. 

O planejamento institucional inicia-se com as avaliações realizadas 

pelas organizações de base.  
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Em seguida são realizadas as oficinas de planejamento, onde 

participam representantes de todas as organizações de base, diretoria da 

ASSEMA, equipe técnica e algumas lideranças.  

Por fim, a proposta é concretizada em forma de um plano de trabalho, 

sendo então apresentada à Assembléia Geral Ordinária. Dependendo do 

contexto da organização, se houver necessidade de mudanças estruturais a 

Assembléia Geral é realizada antes da oficina de planejamento para que a 

mesma possa indicar as mudanças. 

 

ORGANOGRAMA DA ASSEMA 

 

Figura 6  – Organograma da gestão da ASSEMA. 

 

O trabalho da organização se divide em cinco linhas programáticas, 

são elas:  Programa de Produção Agroextrativista (PPA) - Através deste 
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programa, a ASSEMA tem assessorado e incentivado o modelo de agricultura 

orgânica. O sistema agroextrativista adotado nas áreas de atuação é 

sustentável e ecológico, porque permite a recuperação da produtividade na 

agricultura familiar. Por meio de plantios sem queimadas e sem agrotóxicos e 

da adoção de técnicas e insumos  adequados ao sistema, consorciando 

culturas anuais e permanentes com a palmeira de babaçu, evitando dessa 

forma, a derrubada das palmeiras e a degradação do meio ambiente, 

garantindo assim, a segurança alimentar das famílias; Programa de 

Desenvolvimento Local e Políticas Públicas (PDLPP), que a ASSEMA 

desenvolve juntamente com associações, sindicatos e os conselhos 

municipais, visa promover o associativismo e a luta pelo acesso às políticas 

públicas nas chamadas áreas dos Projetos de Assentamento para reforma 

agrária e povoados da zona rural. Através desse programa, a ASSEMA tem 

ajudado as associações de trabalhadores e trabalhadoras rurais dos 

assentamentos na intervenção de políticas públicas municipais, estaduais e 

federais, alcançando várias conquistas, tais como: garantia de serviços de 

infra-estrutura (estradas, instalações de água e energia elétrica) e legalização 

de terras; Programa de Organização de Mulheres Quebradeiras de Coco 

Babaçu (POM) que busca fortalecer as organizações de mulheres vinculadas à 

ASSEMA e ao Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB) e apoiar a luta das mulheres quebradeiras de coco pelo livre acesso 

aos babaçuais.  Este projeto tem como objetivo facilitar a inserção das 

mulheres nos projetos sociais, culturais e produtivos econômicos, provocando 

também os debates sobre as desigualdades de gênero. É função também do 

programa o trabalho com a organização da juventude.(SEREJO, 2004) 

 Em junho de 2004, um grupo composto por oito mulheres formam o 

projeto ―Encantadeiras‖. As quebradeiras de coco resolveram soltar o seu canto 

em forma de protesto. As cantigas do dia-a-dia, outrora cantadas somente na 
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floresta, ganham novos palcos, as músicas são acompanhadas pelo ritmo da 

batida do machado, com forte conteúdo político institucional.  

Os títulos das músicas têm tudo haver com a realidade das 

comunidades rurais, tais como: ―Essa Luta não é Fácil‖, ―Vem Mulher Nosso 

Direito Vem‖, ―Ninguém Escuta Meu Grito‖ e o xote das quebradeiras, ―Ei Não 

Derrube Essa Palmeira‖. 

Por esse lado cultural, afirma-se a identidade de quebradeiras de coco, 

aumenta a auto-estima, mostra a realidade vivida em suas localidades, sendo 

também uma forma de dar visibilidade à causa, de lutar pela preservação dos 

babaçuais, lutar pelos seus espaços e mostrar também que elas têm vez, voz e 

muita fibra. Já se apresentaram em espaços municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais, com artistas renomados como Zeca Baleiro em Pedreiras, 

Mestre Antônio Vieira e Rosa Reis em São Luís, Nega Gizza em São Paulo e 

Alcione Nazareth no Rio de Janeiro. Abriram eventos importantes como Terra 

Madre Brasil em Brasília e Terra Madre em Turim, na Itália. Programa de 

Comunicação e Mobilização de Recursos Locais (PCMRL), tem como 

objetivo aumentar a visibilidade da ASSEMA no Estado e fora dele. A principal 

estratégia desse programa foi a abertura da casa chamada de ―Embaixada 

Babaçu Livre‖, no centro histórico de São Luís, cujas funções são: obter apoio 

político e financeiro da sociedade local, através do fortalecimento da base de 

apoio político da entidade e do aumento do volume de recursos locais advindos 

de doações individuais e coletivas; divulgar institucionalmente a ASSEMA e 

ampliar o mercado dos produtos ―Babaçu Livre‖ produzidos pelas unidades de 

geração de renda da ASSEMA.  Programa de Comercialização Solidária 

(PCS); Busca viabilizar a organização e comercialização da produção dentro 

de uma proposta de economia solidária, baseada no cooperativismo, na 

autogestão e na comercialização solidária, visando à geração de renda nas 

áreas de trabalho da ASSEMA e o fortalecimento financeiro das famílias. A 

Associação conta hoje com uma linha de produtos chamada de ―Babaçu Livre‖, 
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cujos produtos são oriundos das seguintes unidades de produção: a) 

Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do Junco 

(COOPPALJ) que beneficia e comercializa o óleo de babaçu, a torta de babaçu 

e o carvão vegetal; b) Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas 

de Esperantinópolis (COOPPAESP) que produz a farinha do mesocarpo, e; c) 

Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais (AMTR) que produz o 

sabonete Babaçu Livre e o papel reciclado.(SEREJO, 2004) 

O monitoramento diário das atividades de cada programa de trabalho 

acontece diretamente entre os membros dos projetos implantados e os (as) 

assessores (as) da ASSEMA. Conforme o desempenho de cada trabalho, são 

realizadas discussões com os membros do programa, com a diretoria e com a 

equipe técnica para modificar ou reforçar alguma ação, bem como, diariamente 

acontecem diálogos sobre dificuldades e ações que podem e precisam ser 

encaminhadas em prazos curtos. 

Os programas passam por avaliações semestrais realizadas por 

representantes das organizações de base, direção e equipe técnica que 

integram o referido programa. O resultado desse processo avaliativo é utilizado 

no planejamento seguinte. 

 

2.3 Produtos e subprodutos. 

 

Da palmeira se aproveita tudo, calcula-se que só da amêndoa são 

extraídos 68 subprodutos. (ASSEMA, 2005a). Na Tabela 1 encontramos uma 

descrição da capacidade de aproveitamento de toda a palmeira de babaçu.  

Tabela 1 – Produtos e subprodutos da palmeira de babaçu 
 

Partes da 
palmeira/Frutos 

Subprodutos 
Usos e aplicações 

 

        Folha Palha 
Artesanato (chapéu, cofo, 
abano, cesta, esteiras, 
peneiras) 
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Construção (cobertura e 
revestimento de casas e 
cercado para animais) 

Talo 
Artesanatos diversos  
Utilitários (cadeiras, sofás, 
camas, mesas, etc) 

        Cacho Espádice Artesanato 

        Amêndoa 

Óleo e azeite 

Alimentação humana 
Indústria cosmética 
(sabonetes, sabão); 
Uso industrial 
 

Leite 
Alimentação humana 
 

Torta e borra 

Alimentação animal, 
Uso agrícola (adubação do 
solo) 
 

       Epicarpo e       
Endocarpo lenhoso 

Carvão 

Combustível (fornos, 
caldeiras), substituto da 
lenha 
 

Ácido Pirolenhoso e alcatrão 
Industrial 
 

Endocarpo lenhoso 
Artesanatos diversos 
 

Mesocarpo Farinha de babaçu Alimentação humana  

Fonte: ASSEMA. 

 

2.6 Coleta, quebra e obtenção da amêndoa de babaçu 

 

Os frutos quando maduros se desprendem naturalmente do cacho. O 

coco é coletado e quebrado durante o ano todo, sendo que a maior produção 

concentra-se entre os meses de setembro a janeiro. 
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A coleta é feita nos babaçuais, geralmente em grupo de quebradeiras, 

com o auxílio de um cofo atado ao machado ou sob a cabeça e/ou animais de 

carga com jacás atados ao lombo (Figura 9). 

O coco pode ser armazenado até um ano, desde que em condições de 

baixa umidade e temperatura elevada. O perigo está nos besouros, que deixam 

suas larvas nas amêndoas e destroem os frutos. 

 

 

 

 

Figura 7 – Coleta do babaçu feita por grupo de quebradeiras de coco. – Fonte – 

ASSEMA. 

 

Os cocos podem ser quebrados na própria floresta ou trazidos para 

serem quebrados em casa, o que geralmente ocorre devido às inúmeras 

tarefas domésticas que as mulheres realizam. Os principais instrumentos até 
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hoje utilizados são um pedaço de pau, conhecido como ―porrete‖ e o machado 

(Figuras 8 e 9). 

 

                                                       

 

 

Figura 8 – Instrumentos utilizados na quebra         Figura 9 – Grupo de 

mulheres quebrando                                                     

coco babaçu. 

Como forma de aumentar o rendimento econômico desta prática 

exaustiva e bastante ariscada, várias máquinas mecânicas já foram 

desenvolvidas, mas sem muita aprovação pelas próprias quebradeiras, pois por 

mais que se faça uma seleção dos cocos antes do processamento, os frutos 

não apresentam as mesmas conformidades, onde não é feito o seu 

aproveitamento integral, deixando para traz outros subprodutos importantes 

como, por exemplo, o mesocarpo. Busca - se uma tecnologia aperfeiçoada 

capaz de solucionar o problema, onde propicie o desenvolvimento, gerando 

trabalho e renda, inclusão social e a permanência dessas famílias no campo 

com qualidade de vida. (SEREJO, 2004) 

O período das chuvas é considerado crítico para a atividade, tornando 

o acesso aos babaçuais, coleta e quebra do coco mais difíceis, pois os frutos 

ficam encharcados e enlameados. Justamente neste período, o desgaste físico 

é maior, assim como também, o número de acidentes devido os cocos 

escorregarem das mãos ao serem batidos com o porrete no machado. 

(SCHWARTZ,2006) 

Depois de retirar as amêndoas, as mesmas são vendidas nas cantinas 

onde são armazenadas em sacos, os quais são recolhidos uma ou duas vezes 

por quinzena (de acordo com a safra) e levados para a cooperativa. 

O resíduo da quebra do coco é aproveitado para fazer carvão vegetal. 
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O processamento das amêndoas começa com uma limpeza e seleção. 

Este processamento pode ser feito em máquinas integradas de beneficiamento 

ou separadas, podendo ainda ser feito de maneira rudimentar e em casa, 

utilizando-se um pilão. A amêndoa origina uma enorme variedade de 

subprodutos, dentre eles: óleo para a fabricação de cosméticos, azeite utilizado 

na alimentação humana, torta para ração animal, borra para fabricação de 

sabão e leite utilizado na culinária. 

 

2.4. Produção do óleo 

 

Após a coleta e quebra do coco, as amêndoas são selecionadas. A 

amêndoa selecionada não deve ter furos e nem ter aspecto amarelado para 

não deixar o óleo rançoso (cheiro forte e sabor acre encontrado em 

substâncias gordurosas). 

A próxima fase é a torrefação, processo que envolve a torragem da 

amêndoa picada, adicionando um pouco de água para a futura evaporação. 

Logo depois é feita a moagem utilizando moinho ou pilão.  

O cozimento é feito a seguir para ―apurar‖ o óleo através da 

evaporação da água. Após este processo, o óleo pronto é envasado em 

recipientes de vidro, garrafas pet reutilizáveis, tambores ou tanque para ser 

armazenado (Figura 12). 

 

 

 

 

4.2.2 Produção de óleo de babaçu 

 

O processamento inicia-se com a moagem das amêndoas para 

obtenção de pedaços bem pequenos, uma espécie de farelo. A próxima fase é 
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o cozimento, sistema de diluição do sumo ou farelo em uma chaleira, para 

obtenção do óleo bruto. A seguir se realiza a prensagem, método de divisão 

que separa o óleo da torta. A decantação é feita a seguir com o objetivo de 

liberar as impurezas ou resíduos restantes no óleo. Logo depois se realiza a 

filtragem, processo de refinamento mais apurado do óleo que separa a borra de 

babaçu do óleo limpo pronto para o envasamento em tambores de aço prontos 

para a comercialização. O armazenamento é feito em local seco e arejado e é 

recomendado o não empilhamento dos vasilhames (Figura 11).  

 

Figura 10 – Seleção das amêndoas, moagem e envazamento do óleo em 

tonéis e tanque. 

 

2.5 Produção do leite 

 

Após todo o processo de coleta do coco, quebra e seleção da 

amêndoa, faz-se a moagem em moinho ou pilão para obtenção do leite de coco 

babaçu. O próximo passo consiste em separar o leite do bagaço ou farelo. Para 

este processo, o método mais utilizado é coar os resíduos utilizando um pano 

limpo ou uma peneira, adicionando sempre um pouco de água. O resíduo do 

processo de coagem servirá para alimentação de animais, principalmente 

porcos e galinhas pertencentes às próprias famílias. 

 

2.6 Produção da farinha  

 

Após a coleta, o coco é selecionado na unidade de processamento, 

onde se obedece a critérios rigorosos, pois o produto obtido, que são os flocos, 

têm que ser de coco maduro, sem sinais de danos causados por roedores.  A 

fase a seguir é a de lavagem, onde os cocos são imersos em um tanque com 

água clorada e esfregados com auxílio de uma escova e sabão. A próxima fase 
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é o enxágue, que consiste em retirar com água limpa e corrente os resíduos do 

sabão e do cloro, ficando o coco preparado para o descascamento. A retirada 

da casca do coco é feita de forma manual com o auxilio de um facão 

parafusado e adaptado em uma bancada de azulejo. Neste processo, haverá a 

separação do fruto e da casca (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11 – Descascamento, limpeza e retirada do floco do babaçu. 

 

Uma das partes mais importantes da fabricação da farinha de 

mesocarpo é a limpeza, pois consiste em retirar os resíduos da casca do coco, 

deixando-o já no ponto da retirada do floco. Este processo consiste em bater 

no coco com um porrete (pedaço de madeira firme), até desprender o floco do 

coco. Após a retirada dos flocos, a secagem é feita em estufas ou através da 

exposição do produto ao sol sob sacos plásticos. Para este caso, recomenda-

se que o local de exposição seja bem seco, arejado, longe de fossas e de 

animais. Em seguida é feita a moagem dos flocos através de moinho ou pilão, 

para eliminar os fiapos das cascas e outras impurezas. ( SEREJO, 2004). Após 
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este processo se tem a farinha de mesocarpo de babaçu. Por último é feito o 

acondicionamento da farinha em sacos plásticos e o armazenamento do 

produto em local seco, arejado e limpo (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Processamento da farinha de mesocarpo. 

 

2.7 Produção de sabonete de babaçu 

 

O processo produtivo começa a partir do recebimento da matéria prima 

utilizada: óleo de babaçu, essência natural, mel e soda caustica. O material é 

colocado em um misturador até dar o ponto certo, após este processo é 

colocado nas formas. Após o endurecimento do produto, é feito o corte com 

lâminas de nylon, o acabamento manual, a embalagem e acondicionamento 

feito em caixas contendo 75 unidades (Figura 15).  

O Sabonete vem conquistando elogio de quem o usa por ser um 

produto que contêm em sua fórmula incrementos naturais. Vem sendo 

comercializado em vários pontos do Brasil. Além disso, as pessoas ao 

consumi-lo têm consciência da sua contribuição para uma causa social justa. O 
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sabonete tem um grande valor social agregado, pois carrega não só a fórmula 

de boa qualidade mais também a luta de inúmeras famílias de quebradeiras de 

coco e a idealização de um sonho por dias melhores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sabonete de babaçu exposto no mercado. 

 

2.8 Produção do carvão vegetal 

 

A produção de carvão a partir da casca do coco babaçu (endocarpo 

lenhoso) é feita geralmente em caieiras (buraco feito no chão do quintal), onde 

a casca é despejada e logo após, ateado fogo. Após a queima, ocorre o 

desaquecimento, processo que consiste no esfriamento do carvão. Para esse 

processo, geralmente são utilizadas palhas verdes da palmeira de babaçu e da 

bananeira para cobrir o carvão e um pouco de terra para acelerar o 

desaquecimento. 

O carvão produzido por essas famílias tem todo um cuidado ecológico 

e sustentável, principalmente no que se refere à queima do coco inteiro, pois 
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este ato quebra o ciclo da produção. O material utilizado na fabricação desse 

carvão já veio de outros processos produtivos, principalmente da fabricação da 

farinha de mesocarpo (Figura 14). Este carvão queima quatro vezes mais que o 

de madeira. 

 

 

 

 

Figura – 14 – Carvão vegetal de babaçu. 

 

2.9 Artesanato 

 

A coleta da palha é feita a partir do 2o olho (broto da folha), conhecida 

como ―pindobas‖, nome dado à palmeira nova. A folha é aberta e exposta ao 

sol para que ocorra a secagem por 10 a 15 dias. A seleção das folhas leva em 

consideração a consistência, ausência de rachaduras e largura das palhas. A 

retirada ou não do talo central das folhas depende do tipo de artesanato a ser 

feito, por exemplo: cofo, esteiras, bolsas. Utilizam-se tesouras ou facas para 

fazer os cortes da palha no momento da fabricação do produto. 
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A palha do babaçu também é utilizada como complemento para o 

trabalho das mulheres que fabricam o papel reciclado com a fibra de babaçu. A 

coleta é feita a partir da folha seca do babaçu, sendo que esta deve ser retirada 

da palmeira quando seu aspecto estiver amarelado. O processo consiste em 

retirar o talo do meio da palha, em seguida pica-se a mesma com tesoura ou à 

mão. Após esse processo, ela é submersa em ½ balde de água e um pouco de 

soda caustica para dar consistência à fibra (pasta resultante da palha). 

Somente depois disso é que se adiciona o papel já selecionado pelas 

mulheres, pois este deve ser de preferência de cor branca para uma melhor 

qualidade do material. 

Todo esse processo é feito manualmente e posto posteriormente em 

uma fôrma/tela e exposto ao sol. A pintura do papel é feita com tintas naturais 

oriundas de plantas nativas como urucum e a flor do maracujá para dar aspecto 

natural ao papel (Figura 15). 
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Figura 15 – Confecção de papel reciclado com fibra de babaçu. 

 

A coleta do coco é feita nos babaçuais, colhendo preferencialmente o 

coco que está no chão. A seleção é feita a partir de critérios que determinam a 

qualidade externa do coco, priorizando aqueles que não possuem rachaduras 

ou imperfeições na camada fibrosa (epicarpo). A seguir se faz a serragem, 

método artesanal que consiste em serrar o coco ao meio, dando formato ao 

produto a ser confeccionado. Para esse processo, utilizam-se serras manuais. 

Após este processo se faz o lixamento e polimento da peça utilizando-se a lixa 

manual, cujo objetivo é dar um aspecto mais liso ao material. Outro processo 

de acabamento é a perfuração, feita com o uso de broca para obtenção da 

forma desejada do produto. No acabamento final, são utilizadas tintas, verniz 

industrial ou o método artesanal da mistura de óleo quente e cola. Os produtos 

acabados aparecem sob a forma de brincos, colares, chaveiros, bichos, pilão 

etc. (Figura 16).  
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Figura 16 – Artesanatos feitos com o coco babaçu. 

 

2.10 Comercialização 

 

No período de março de 2001 a fevereiro de 2002 a ASSEMA dedicou 

tempo, recursos financeiros e humanos para estabelecer uma política de 

comunicação que possibilitasse a ampliação e diversificação das fontes de 

recursos. Foi definido como estratégia principal investir na venda de produtos 

trabalhados nas unidades de geração de renda, onde comporiam uma linha de 

produtos denominada de ―Babaçu Livre‖. Com o surgimento dessa linha, todos 

os produtos produzidos e acompanhados pela ASSEMA, apresentam uma 

única identificação. 
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Nesse período foram produzidos materiais como embalagens, folder’s, 

cartazes, cartilhas, vídeos, banner’s, informativo regular, adesivos, cartas, 

todos com o objetivo de divulgar a ASSEMA e o selo ―Babaçu Livre‖. 

Inicialmente os produtos foram lançados no mercado regional, especificamente 

em São Luís e Pedreiras.  

Em março de 2003 foi concretizada uma das grandes estratégias 

traçadas para o alcance desse objetivo. Inaugurou-se a ―Embaixada Babaçu 

Livre‖, um espaço para a comunicação, venda de produtos e mobilização de 

recursos no centro histórico de São Luís. Atualmente são comercializados14 

produtos e conta com a participação de 370 produtores. 

Para a legalidade comercial da ―Linha Babaçu Livre‖, foi criada a 

Cooperativa Babaçu Livre. O espaço é o ―cartão postal‖ da organização, sendo 

considerado o ponto de referência da economia solidária no Maranhão, pois 

além de comercializar os produtos da Associação, abriu espaço para a 

comercialização de produtos de outras organizações, parceiros que não tinham 

oportunidade de mostrar o seu trabalho dentro dos princípios do mercado justo 

e solidário. 

A comercialização dos produtos da ―Linha Babaçu Livre‖ embora esteja 

inserida no mercado global, procura não depender dele, atua na lógica da 

economia solidária, tendo como base a economia familiar, buscando maior 

autonomia em relação ao mercado e tendo como estratégia a economia de 

auto-gestão, a inserção no mercado sem romper com o trabalho livre, a 

distribuição de melhoria de vida entre todas as famílias da área de atuação da 

ASSEMA e solidariedade com outros grupos e organizações sociais afins. 

(SCHWARTZ, 2006) 

Atualmente o Programa de Comercialização Solidária assessora de 

forma direta as etapas de beneficiamento/processamento, 

mercado/comercialização e administração de sete grupos, sendo três 

cooperativas (COOPPALJ, COOPPAESP e Cooperativa Babaçu Livre); quatro 
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associações (Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco 

e Lago dos Rodrigues - AMTR, Associação de Mulheres da Comunidade de 

Santana, Associação da Gleba Riachuelo - AGR e a Associação de Jovens 

Rurais do Maranhão – AJR), que se subdividem em 10 subgrupos, atendendo 

aproximadamente 315 famílias e um total de 370 trabalhadores.(SEREJO, 

2004) 

A COOPPALJ deu início às suas atividades em abril de 1991 com o 

objetivo de desenvolver uma alternativa de cooperativismo que 

compatibilizasse os contextos ambientais, sociais e econômicos nos quais as 

comunidades estavam inseridas. Esta Cooperativa, visando aproveitar o coco 

babaçu de maneira integral, viabilizou uma estrutura comercial em que as 

cantinas funcionassem como receptoras da produção das amêndoas direto das 

próprias quebradeiras de coco babaçu, já que este produto tem um papel 

importante na cooperativa e na geração da renda familiar. 

As cantinas da COOPPALJ representam uma estratégia utilizada no 

sentido de levar o desenvolvimento comercial até as comunidades, pois assim, 

além de facilitar o acesso as compras de mercadorias por parte dos habitantes 

das comunidades, proporcionam à cooperativa o acesso aos produtos 

agroextrativistas produzidos na região. Ao todo são oito cantinas, distribuídas 

em pontos estratégicos no município de Lago do Junco. Nesses 

estabelecimentos comercias é mantida a relação solidária entre as compras e 

vendas, pois as famílias podem usufruir de produtos para as suas 

necessidades imediatas a preços mais baixos (Figura 17). 
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Figura 17 – Cantinas da COOPPALJ. 

 

A Cooperativa produz a torta e o óleo de babaçu. O óleo conta com o 

selo de certificação orgânica do Instituto Biodinâmico, sendo o único óleo de 

babaçu com certificação orgânica do mundo. 

Apesar da desvalorização do dólar frente ao real, a Cooperativa 

conseguiu exportar no ano de 2007, 51.840 quilos de óleo de babaçu, o que 

somou um montante de U$$ 191.808,00 (cento e noventa e oito mil e 

oitocentos e oito dólares americanos) o equivalente à R$ 358.580,76 (trezentos 

e cinqüenta e oito mil quinhentos e oitenta reais e setenta e seis centavos) 

(ASSEMA, 2007). 

Mesmo com a baixa do preço médio praticado no mercado de óleo de 

babaçu, a Cooperativa conseguiu ter uma boa transação comercial, o que lhe 

rendeu uma sobra para ratear entre seus associados no valor de R$ 53.363,99 

(cinqüenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e noventa e nove 

centavos).  
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Durante o ano de 2007, a Cooperativa conseguiu pagar um valor 

equivalente a 1.144 salários mínimos referentes a prestações de serviços a 

terceiros e compra de produtos agroextrativistas. No mesmo período, também 

recolheu para os cofres públicos em forma de impostos R$ 78.169,83 (setenta 

e oito mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). 

No decorrer do mesmo ano, a cooperativa comercializou 316.263 

quilos de coco, oriundos de 840 pessoas, sendo 142 associados (as) e 698 não 

sócios que moram nas áreas de atuação da COOPPALJ.  

Conforme podemos ver na Tabela 2, os dados comparativos do ano de 

2006 e de 2007 mostram o aumento na compra de amêndoas e na venda do 

óleo e da torta de babaçu de 14,02%, 47,49% e de 11,98%, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Quantidade comercializada de amêndoas, óleo e torta de babaçu 

em 2006 e 2007 pela COOPPALJ. 

 

 
Produtos 

 

Quantidade Comercializada 
(kg) 

 

 
Variação (%) 

2006 
 

2007 

Amêndoas de 

babaçu 

400.632 456.821 14.02 

Óleo de babaçu 154.584 228.000 47,49 

Torta de babaçu 82.087 91.923 11,98 

Fonte: ASSEMA. 
 

A COOPPAESP foi fundada no dia 26 de setembro de 1992, com 

aproximadamente 147 associados (as). Atualmente conta com somente 65 

associados (as), pois muitos não acreditaram na proposta, outros tiveram 

dificuldades de trabalhar em grupo e outros, ao surgirem as primeiras 

dificuldades, pediram o seu desligamento. 
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A Cooperativa tem por objetivo comercializar a produção da farinha de 

mesocarpo, cujo nome comercial é ―Bio Nutri‖. Em sua base de apoio, a 

organização conta com quatro núcleos de produção localizados nos povoados 

de Giquiri, São José, Palmeiral e Centro do Coroatá, todos fazem parte do 

município de Esperantinópolis. 

Em 2007, o preço médio do quilo de flocos para as associadas foi de 

R$ 2,15 (dois reais e quinze centavos). As sobras geradas com o final do 

exercício financeiro da Cooperativa neste ano somaram um montante de R$ 

5.783,23 (cinco mil setecentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). 

Depois de cinco anos seguidos, foi a primeira sobra financeira positiva.  

No decorrer do ano de 2007 a cooperativa gerou serviços, e com isso 

remunerou o equivalente a 71 salários mínimos com prestações de serviços a 

terceiros e recolheu para os cofres públicos R$ 9.766,82 (nove mil setecentos e 

sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) 

A Tabela 3 mostra a quantidade produzida e a quantidade 

comercializada de flocos e farinha de mesocarpo em 2006 e 2007. 

Comparando os dados destes dois anos, verificamos que houve uma variação 

de 5,16% e de 45,90% na quantidade produzida de flocos e de mesocarpo, 

respectivamente. O maior destaque se deu na comercialização de mesocarpo, 

apresentando um crescimento na quantidade vendida de 64,67%. Isto pode ser 

explicado pelo fato que no ano de 2006, a cooperativa passou por alguns 

problemas internos no que se refere à obtenção da matéria prima ocasionando 

uma queda na produção. 

 

Tabela 3 – Quantidade produzida de flocos e farinha de mesocarpo e 

comercialização da farinha de mesocarpo pela COOPPAESP em 

2006 e 2007. 

 

Produtos Quantidade 
Produzida (kg) 

Variação 
(%) 

Quantidade 
Comercializada 

Variação 
(%) 
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(kg) 

2006 2007 2006 2007 

Flocos1 9.733 10.235 5,16 - - - 

Mesocarpo 8.161,0 11.906,5 45,90 7.528,0 12.396,5 64,67 

Fonte: ASSEMA 
1 Os flocos de babaçu não aparecem na quantidade comercializada na tabela 
acima, pois toda a produção passa primeiramente pelo processo de 
beneficiamento para posteriormente ser comercializado, agregando valor ao 
produto. 
 

A Tabela 4, mostra os vários produtos que fazem parte da linha Babaçu 

Livre, juntamente com o grupo de geração de renda e a composição de cada 

grupo. Além dos produtos comercializados pela COOPPALJ e pela 

COOPPAESP, são produzidos e comercializados também, os seguintes 

produtos: arroz, milho, feijão, farinha de mandioca, sabonete de babaçu, papel 

reciclado, essências aromáticas, remédios naturais, compotas, licores e 

artesanato. 

Além dos produtos da linha ―Babaçu Livre‖ desenvolvidos pelas 

cooperativas, 47 novos produtos de outras comunidades do Maranhão e de 

outros Estados foram trazidos para serem comercializados através da 

Cooperativa Babaçu Livre. Do município de Alcântara – MA, encontramos 

produtos da Associação da comunidade de Itamatativa e da Associação da 

comunidade de Santa Maria. Do Estado do Tocantins, participam ainda a 

Associação de São Francisco, a Associação de quebradeiras de coco do Bico 

do Papagaio e a Associação de Quebradeiras de Coco de São Miguel. Do 

município de São Luís/MA, encontramos produtos do Movimento Interestadual 

das Quebradeiras de Coco Babaçu; da Tijupá; da Azulejo Japiaçu; da Buritiart, 

do Grupo Babaçueira, do Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina, da 

Dignidade e da COOPERARTE. Do município de São José de Ribamar/MA, 

participa a Associação dos Produtores de Cerâmica. Do Estado de 

Pernambuco, vem produtos da Associação Quilombola de Conceição das 

Crioulas. Do Estado de Santa Catarina, e produtos da Justa Trama. Do Estado 



58 

 

do Pará participa a COOP PARA. e do Tocantins, produtos da Associação e 

Mulheres Rurais (ASSEMA, 2007). 

 
 

Tabela 4 – Grupos de geração de renda, número de participantes e produtos 
da Linha ―Babaçu Livre‖. 

 

Grupos de Geração 
de Renda 

Subgrupos Número de 
Trabalhadores (as) 

Produtos 
 
 

 

 

 

COOPPALJ 

 

 

 

- 

 

 

 

156 

Óleo orgânico de 

babaçu 

Torta de babaçu 

Arroz 

Milho 

Feijão 

Farinha de 

mandioca 

Amêndoa de 

babaçu 

 

COOPAESP 

 

 

- 

 

65 

 

Mesocarpo de 

babaçu 

 

 

AMTR1 

 

Sabonete 23 Sabonete "Babaçu 

livre" 

Papel reciclado 09 Papel reciclado 

Plantas 

aromáticas 

10 Essências 

aromáticas 

Farmácia viva 10 Remédios naturais 

 

AGR - 13 Azeite 
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GMS2 

 

- 

 

18 

Compotas 

Licor 

 

AJR3  66 Artesanatos 

 

TOTAIS  370 14 produtos 

Fonte: ASSEMA 
1AMTR - Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e 
Lago dos Rodrigues  
2GMS – Grupo de Mulheres de Santana 
3AJR - Associação de Jovens Rurais do Maranhão 
 

A Associação das Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e 

Lago dos Rodrigues (AMTR) foi fundada em abril de 1989 por mulheres 

quebradeiras de coco babaçu, com o intuito de preservar a natureza e lutar por 

direitos comuns, como saúde, educação e a valorização do seu trabalho. A 

Associação tem sede no Município de Lago dos Rodrigues, e é composta com 

123 associadas, abrangendo várias comunidades entre os dois Municípios de 

sua atuação.  

Com o objetivo de agregar valor justo aos seus produtos, a AMTR 

constrói em 1996 a fábrica de sabonete de babaçu. A Associação também 

desenvolve um trabalho com aproveitamento de fibras vegetais, utilizadas na 

fabricação de papel reciclado, o qual é destinado para fabricação de 

embalagens, pastas para encontros e seminários, porta- canetas, porta- jóias, 

adereços para presentes e papel para cartões de visitas e datas 

comemorativas. A Associação também trabalha com plantas aromáticas, 

utilizadas como essências dos sabonetes e com plantas medicinais, 

consumidos na própria região. 

A atividade principal dessa Associação é a produção de sabonetes. Em 

2006 foram produzidos 62.859 unidades. Em 2007, essa produção passou para 
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69.000 unidades, apresentando assim um crescimento de 9,77%. Este 

crescimento se deu devido a novas técnicas implantadas no processo de 

fabricação. 

O Grupo de Mulheres de Santana (GMS) é formado por dezoito 

pessoas que trabalham com a produção de compotas de frutas. Atualmente 

estão iniciando a produção de licores de frutas utilizando como matéria-prima 

as frutas orgânicas obtidas por meio do sistema de produção agroextrativista. 

A Associação de Jovens Rurais (AJR) foi criada por grupos de jovens 

de várias comunidades, com caráter organizacional e político e tem como 

produto o artesanato de babaçu. 

Esses subgrupos possuem características bem distintas. Têm grupos 

consolidados, grupos em vias de consolidação e grupos em processo de 

estruturação. Aponta-se como indicador de desenvolvimento econômico e 

social dos subgrupos a organização local. Atualmente os grupos mais 

consolidados estão inseridos em comunidades que possuem uma organização 

social e política de base bem estruturada, são grupos que buscam e executam 

a auto-gestão, ao contrário de comunidades onde não há um ―tecido social" 

bem estruturado, nestas os subgrupos de trabalho não evoluem a um ritmo 

satisfatório. 

De todos os produtos oriundos da palmeira de babaçu comercializados 

pela Cooperativa Babaçu Livre, os principais são o óleo, o sabonete e o 

mesocarpo. 

O óleo é utilizado por indústrias para fabricação de produtos de higiene 

e limpeza. Dos seus 228 mil quilos produzidos pela COOPPALJ em 2007, o 

mercado nacional absorveu 51,5%; a Inglaterra 20,5%; A Itália 14% e Os 

Estados Unidos 14%. 

Em 2007, 40% da produção de sabonetes de babaçu foi consumida no 

Maranhão, principalmente em São Luís. Cerca de 10% foram comercializados 

na região Nordeste; outros 10% na região Sul e 40% na região Sudeste. No 
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Maranhão, os principais pontos comerciais são as casa de artesanato, 

farmácias naturistas e a Embaixada Babaçu Livre, todos localizados em São 

Luís. 

Dos nove mil quilos de mesocarpo produzidos, 60% foram para a 

CONAB; 8% vendido em São Luis e 32% são distribuídos entre os estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, e Minas Gerais.  

 Da produção de torta de babaçu 100% é comercializada na região do 

Médio Mearim. 

A ampliação dos limites temáticos e de projetos envolvendo todas as 

organizações, grupos locais e produtos com os quais a ASSEMA trabalha, 

possibilitou uma reorganização das estratégias de ação nos mercados e 

estruturação dos projetos econômicos, colocando debates novos como a 

certificação dos produtos, a construção do mercado e do consumo ético, a 

economia solidária, na perspectiva de contribuição para a afirmação da 

identidade econômica das famílias agroextrativistas e de suas organizações 

locais. 

Ainda, mantêm-se relações com empresas da Inglaterra, Itália e 

Estados Unidos que se colocam no campo do mercado justo e economia 

solidária, com as quais se realiza comercialização de produtos da linha 

―Babaçu Livre‖, entre elas estão a The Body Shop International (Europa), 

Aveda Corporation e Inara (Estados Unidos). 

Como impactos gerados pela atuação do Programa de 

Comercialização Solidária, podemos destacar: a) estruturação e transparência 

nos sistemas administrativos, gerenciais e legais das unidades produtivas; b) 

divulgação da realidade vivida nas regiões dos babaçuais, através da 

comercialização dos produtos agroextrativistas da Linha Babaçu Livre; c) 

influência na definição dos preços regionais dos subprodutos do babaçu que 

são pagos às famílias agroextrativistas; d) organização do sistema de 

beneficiamento/processamento dos produtos da linha ―babaçu livre‖; e) 
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capacitação das mulheres quebradeiras de coco babaçu e trabalhadores 

agroextrativistas na produção e gerenciamento de seus empreendimentos 

econômicos; f) valorização da identidade do agricultor familiar, da quebradeira 

de coco babaçu e consequentemente da mulher enquanto sujeito político e 

econômico; g) desenvolvimento de uma linha de produtos de produção familiar 

―babaçu livre‖ com marketing próprio e voltado para a divulgação da realidade 

das famílias agroextrativistas e suas alternativas de vida; h) fortalecimento e 

valorização da proposta associativista e cooperativista mostrado através do 

aumento no número de mulheres associadas, na direção dos trabalhos e no 

trabalho nas cantinas; i) reconhecimento da sociedade local em relação às 

experiências agroextrativistas e de comercialização solidária que vem sendo 

praticadas na região; j) reconhecimento pela sociedade das alternativas de 

desenvolvimento rural que vem sendo forjadas nas áreas de atuação da 

ASSEMA; k) autonomia em relação ao atravessador, quebrando com uma 

situação histórica de dominação política e exploração; l) fortalecimento da luta 

pela preservação da floresta de babaçuais; m) auto-afirmação, respeitabilidade, 

afirmação da identidade das famílias agroextrativistas; n) estabilização do 

preço das amêndoas de babaçu comercializadas nos municípios de atuação da 

COOPPALJ, evitando que as formulações dos preços ficassem apenas nas 

mãos dos atravessadores; o) capitalização da cooperativa, possibilitando 

acumular recursos para no final de cada ano comercial, fazer uma distribuição 

de sobras para seus (suas) associados (as). 

 

2.11 Intercâmbios com outras organizações  

 

Vale ressaltar que, tem crescido a solicitação de visitas nas unidades 

de geração de renda dos produtos ―Babaçu Livre‖, assim como no Programa de 

Produção Agroextrativista. 
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Vem sendo intensificada a troca de experiência com outros grupos e 

organizações, pois a ASSEMA tem recebido visitas de órgãos governamentais 

estaduais, federais e municipais, de movimentos sociais e entidades de 

assessoria, bem como convites para participação e exposição da proposta em 

eventos externos, tais como a feira dos produtos da Amazônia – Flora Brasil, 

realizada no estado do Acre, Frutal em Fortaleza, Biofach América Latina, Rio 

de Janeiro, Brasiltec em São Paulo, Terra Madre Turim, na Itália e outras feiras 

regionais. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a ASSEMA vem recebendo 

apoio técnico de organizações de cooperação internacional e nacional, 

principalmente na assessoria a entidades e nos projetos desenvolvidos na sua 

área de atuação. 

A ASSEMA busca realizar articulações regionais, estaduais, nacionais 

e até internacionais. Participa de Foruns ligados ao rol de entidades que atuam 

na região Amazônica, Norte, Sudeste e Nordeste, como por exemplo: Fórum de 

entidades da Amazônia oriental (FAOR); Grupo de Trabalho Amazônico (GTA); 

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB); Rede de 

Comercialização da Pequena Agricultura (RECOPA); Programa de 

Capacitação Técnicos da Amazônia (PCTA); Rede de Intervenção em Políticas 

Públicas (RIPP). 

No Maranhão participa de articulações com organizações de atuação 

no meio rural, tais como: Rede Agroecológica do Maranhão (RAMA), 

Movimento dos Sem Terra (MST), Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(FETAEMA), Comissão Pastoral de Terra (CPT), Sociedade Maranhense de 

Direitos Humanos (SMDH). Ainda, integra o Processo de Articulação e Diálogo 

(PAD), entre as agências Ecumênicas e as Entidades parceiras do Brasil. 

Suas articulações são de caráter de mobilização política para o 

fortalecimento das lutas dos trabalhadores (as) agroextrativistas e mulheres 

quebradeiras de coco babaçu, em busca de políticas públicas, de troca de 
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experiência de projetos de desenvolvimento local, capacitação, agroecológica, 

relações de gênero e de abertura de mercado para os produtos oriundos do 

seu trabalho. 

 

2.12 Conquistas da ASSEMA 

 

Pode-se medir os resultados desse trabalho a partir de relatos das 

pessoas direta e indiretamente beneficiadas pela ASSEMA. As maiores 

conquistas foram: a) A ASSEMA intermediou a regularização fundiária junto ao 

governo estadual; b) também apoiou a formação de associações que 

representassem os extrativistas em sua forma tradicional de produzir e viver, 

na qual a terra e a floresta são bens coletivos e comuns, c) a ASSEMA foi o 

fomento à criação de cooperativas que garantissem a liberdade de 

comercialização do babaçu, pois, até então, as quebradeiras de coco e os 

trabalhadores (as) rurais forçados a vender sua produção a determinados 

comerciantes, que via de regra, eram os mesmos fazendeiros envolvidos nos 

conflitos agrários, d) aumento da qualidade de vida das famílias; e) livre acesso 

e preservação dos babaçuais que se encontram dentro de propriedades 

privadas através da Lei Babaçu Livre. 

A Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas de Lago do 

Junco (COOPPALJ), implantou em oito comunidades da região suas próprias 

cantinas, estabelecendo uma rede de compras e trocas de mercadorias por 

amêndoas de babaçu. Essas cantinas, na verdade, são pequenos 

estabelecimentos onde as pessoas podem vender a sua produção e comprar 

produtos tais como: açúcar, café, fósforo, material escolar, etc, ou seja, 

mercadorias de necessidades imediatas, obtendo um preço mais justo, tanto na 

venda da produção como na compra de bens. 

Antes da existência das cantinas, a venda das amêndoas e a compra 

de outros bens eram feitas nos estabelecimentos pertencentes aos 



65 

 

atravessadores ou aos fazendeiros, onde os mesmos determinavam os preços 

de compra e venda, estabelecendo assim, uma relação injusta quando 

comparados aos preços pagos pelo quilo da amêndoa e aos produtos vendidos 

pelos comerciantes. Nesta época, as quebradeiras tinham que quebrar dez 

quilos de amêndoas para comprar um quilo de açúcar. 

Com a implantação das cantinas, tudo isso mudou, além de afastar os 

atravessadores, a relação quantidade/valor é mais equitativa. Por outro lado, se 

os atravessadores quiserem continuar comprando amêndoas, têm que 

acompanhar o preço oferecido pela cantina. No mês de setembro/2008, o 

preço pago ao associado foi de R$ 1,20 (um real e vinte centavos)/kg e para os 

não sócios o valor de R$ 0,80 (oitenta centavos)/kg. 

Segundo dados da ASSEMA e de relatos dos participantes, na época 

do conflito na década de 1980, as famílias dependiam do coco babaçu e, 

muitas vezes, não tinham  o suficiente para comer. Com a organização das 

associações e cooperativas, em 2012, as famílias contam com uma renda 

média de 2,5 salários mínimos mensais, e condições de garantir sua 

subsistência, com suas roças. Acrescente-se um crescente aumento de 

qualidade de vida, como por exemplo: acesso à água potável, através de poços 

artesianos, fossas, energia elétrica e educação. 

Durante o ano de 2001, surgiu também uma nova experiência no 

âmbito da ASSEMA, a educação de jovens e adultos, através de um programa 

governamental chamado de Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), em parceria com o Movimento dos Sem Terra (MST) e 

com a Universidade Federal do Estado do Maranhão (UFMA), cujo objetivo foi 

desenvolver a alfabetização de jovens e adultos em vinte e cinco comunidades. 

Em 2003,  a proposta de educação com o Curso de Magistério. A primeira fase 

dessa experiência contou com a alfabetização e continuação do ensino 

fundamental de adultos, sendo a maioria de lideranças do movimento. A 

segunda fase do Curso, composta principalmente de jovens, que concluído o 
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ensino fundamental, passaram a cursar o ensino médio . Ao todo foram 80 

alunos (as). Esta tarefa passou a fazer parte do calendário da organização até 

os dias de hoje.  

Como resultados das ações da ASSEMA, tanto em nível nacional como 

internacional, podemos listar os seguintes impactos: a) maior visibilidade das 

ações da Associação na mídia estadual, nacional e internacional; b) maior 

credibilidade da Associação perante outros movimentos sociais, ONG’s, 

universidades e órgãos dos governos federal, estadual e municipal, através da 

realização de eventos, como a Semana do Meio Ambiente, e da participação 

em eventos promovidos por outras organizações; c) fortalecimento da base da 

organização por meio da circulação de um informativo institucional, 

democratizando o acesso às informações e permitindo maior controle por parte 

dos grupos que formam a Associação; d) aumento da venda dos produtos da 

linha Babaçu Livre através da promoção de exposições, participação em feiras 

e da própria Embaixada Babaçu Livre; e) fortalecimento da identidade das 

organizações da sociedade civil (OSCs), junto aos demais setores da 

sociedade e do reconhecimento dos governos da importância de uma 

sociedade civil forte e autônoma; f) maior envolvimento da sociedade local nos 

projetos sociais da ASSEMA; g) fortalecimento social, político e econômico da 

Associação, e; h) valorização das atividades econômicas e culturais, melhoria 

da auto-estima e fortalecimento da identidade das famílias agroextrativistas e 

de suas organizações. 

Porém, a maior conquista da ASSEMA tem sido o fortalecimento 

dessas famílias não só economicamente, mas também, politicamente. Hoje 

elas estão capacitadas para elaborar e colocar em prática suas próprias 

estratégias de desenvolvimento sustentável, assim como, discutir, pensar e 

propor políticas públicas para suas comunidades. 
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Capítulo III - Mulheres de Fibra 

 

3.1  Meio ambiente e Gênero. 

 

A participação ativa das mulheres quebradeiras de coco é fruto de anos 

de lutas. Em cada comunidade, região e associação, realizam e coordenam as 

reuniões sistemáticas e seminários, com as famílias que integram o sistema 

desenvolvido pelas associações ASSEMA, MIQBR e AMTR. Lutam pela  

contínua tarefa de exigir, tanto do poder publico quanto da iniciativa privada, 

formas de extração que obedeçam a critérios de um desenvolvimento 

sustentável e buscam promover a união entre as comunidades da região.  

As mulheres organizadas em movimentos e participantes das 

associações e movimentos sociais, vêm divulgando por cartilhas, músicas e 

palestras, nos locais de trabalho, práticas alternativas — criadas por elas — 

para substituir os métodos de extração baseados na queima e derrubada das 

palmeiras, por um método sustentável. 

Cantam musicas que versam sobre a vida cotidiana nos babaçuais, no 

caminho do trabalho, nas reuniões das associações e nas manifestações 

públicas. Realizam anotações sistemáticas sobre a produção, sistemas 

agroextrativistas tradicionais e atuais, formas de agricultura, ações coletivas 

pela sustentabilidade, defesa do meio ambiente, lutas pela terra, trabalho e 

igualdade de gênero.  

A organização feminina na região é um valioso instrumento de 

ressignificação de suas identidades enquanto agentes históricos. 

Ressignificação que se constrói no interior de uma longa batalha cotidiana pelo 

livre acesso aos babaçuais.  

 ―Quebradeira de coco, profissão transmitida de mãe para filha‖ é uma 

marca tradicional de uma cultura local e do trabalho realizado por uma 

categoria de mulheres do campo do Estado do Maranhão e regiões e Estados 
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próximos que permanece por volta de cem anos: são cerca de trezentas mil 

mulheres maranhenses, piauienses, tocantinenses e paraenses, que 

encontram no fruto amazônico babaçu o seu sustento e das suas famílias 

(CASTRO, 2003)..  

Suas histórias de vida relacionam-se com a capacidade de organização 

política (AMTR, 2004) e critérios de gênero com preservação ambiental e são 

relevantes para os estudos de gênero e sustentabilidade.  

O século XX foi marcado por transformações em diversos âmbitos da 

experiência humana, nas relações entre os homens e as mulheres e meio 

ambiente. 

A perspectiva de lutas, acesso ao trabalho, à educação formalizada nos 

diversos graus trouxeram visibilidade às mulheres e suas experiências, em 

diversos âmbitos, como sujeitos da História. Esse olhar sobre o feminino 

frutificou inúmeras pesquisas acadêmicas, que trouxeram à luz, a multiplicidade 

de atividades das mulheres no âmbito político, artístico, econômico e sem 

dúvida das lutas no universo rural. A ampliação destes estudos possibilitaram 

novos temas de pesquisa e renovação metodológica marcada pela percepção 

da importância da vida  cotidiana para a ressignificação das identidades. Esse 

fato levou a um questionamento sobre as transformações da sociedade; o 

funcionamento da família; o papel da disciplina e das mulheres; o significado 

das lutas sociais e gestos cotidianos. Assim, a expansão dos estudos sobre a 

mulher vinculou-se a uma redefinição do político, frente ao deslocamento do 

campo do poder das instituições públicas e do Estado para a esfera do privado 

e do cotidiano. 

Na produção acadêmica é possível perceber o desenvolvimento da 

produção nesta área e as lacunas sobre algumas mulheres como as 

quebradeiras de coco de babaçu. Não se pretende aqui um exaustivo e 

completo estudo sobre essa ampla discussão, mas sim, como um esforço no 

sentido da reflexão, pontuando algumas questões que parecem ser 
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fundamentais para o debate e para a instauração de novas referências 

paradigmáticas sobre as ações dessas mulheres.  

Neste prisma Gênero, tornou-se uma categoria fundamental, pois 

permite recuperar o saber a respeito das diferenças sexuais, a organização 

social dessa diferença, olhares e formas de compreender a vida e o meio 

ambiente. O Gênero evidencia as relações de poder que permeiam a 

sociedade, é relacional e localizado historicamente. A principal proposição 

sobre a categoria aponta a necessidade primordial de procedimentos de 

diferenciação pelos quais, em cada contexto histórico as noções de gênero são 

formuladas e reformuladas em termos dicotômicos, aparentemente fixos e 

coerentes.  Cabe ao pesquisador desconstruir os conteúdos destes perfis, 

permitindo a percepção de estratégias de dominação que formam esta 

construção binária e ―desnaturalizando‖ os aspectos que o constituem. O que 

pretende-se é o fim do universalismo que ocultou a presença feminina no 

processo histórico e perceber que as mulheres não são um grupo homogêneo, 

mas são, também, determinadas por sua posição nas esferas  políticas e de 

produção.   As categorias passam a ser historicizadas e construídas durante o 

processo, isto permite incorporar mudanças e aceitar a transitoriedade do 

conhecimento e das categorias. Tal postura enfatiza as experiências históricas 

e sociais dos homens e das mulheres, captado como seres concretos, que se 

movimentam neste passado em eterno dinamismo. 

A prática social cotidiana das mulheres quebradeiras de coco de babaçu 

cria atividades diferentes, complementares e não raramente conflituosas em 

meio às questões entre o masculino e o feminino. A cada gênero foi construído 

historicamente com uma função e uma missão: às mulheres o mundo do lar, do 

íntimo e aos homens: as responsabilidades do mundo público. Essas mulheres 

alteram a cada dia essa relação.   

O poder disseminado como prática social, constante e pulverizado na 

sociedade em esferas de exercício; quando teorizado, por Foucault  (1995), 
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permitiu perceber que as mulheres eram atuantes como agentes históricos, 

mas atuavam de maneira quase imperceptível: eram as sombras tênues de 

Michelle Perrot.  

A utilização do gênero como categoria de análise, pressupõe a 

perspectiva relacional.  O gênero possui elementos constitutivos: os símbolos 

culturais que evocam representações simbólicas da feminilidade e da 

masculinidade; os conceitos normativos  evidenciam as interpretações sobre os 

símbolos. 

Estas novas perspectivas deram voz aos agentes históricos sufocados e 

questionam abordagens globalizantes do real. 

Atualmente, os pesquisadores ligados a esta vertente procuram realizar 

trabalhos que evidenciem as hierarquias de gênero que permitam uma 

intervenção no campo social, para construir novos significantes para homens e 

mulheres. Desta maneira procura-se destruir os paradigmas que geram 

desigualdade e contribuir para um mundo mais justo. 

Atualmente, as questões de gênero ultrapassaram os limites da 

academia, sendo consideradas uma questão primordial na busca de equidade, 

visto que as desigualdades entre os homens e as mulheres passaram a ser 

consideradas um problema da coletividade e alvo de políticas públicas, da 

atenção das grandes empresas e do terceiro setor. 

As noções de gênero têm direcionado as linhas de financiamentos de 

maior parte das agências que apoiam projetos de desenvolvimento 

comunitário, que diante desta nova questão observam o papel das ações 

femininas na luta de defesa da sobrevivência e manutenção da família, da 

importância das mulheres devido a suas funções reprodutivas, produtivas, 

sociais, do seu trabalho voluntário e/ou de gestão.  

Estas novas ações levaram a discussão e ampliação do conceito de 

desenvolvimento, para além das questões econômicas e tecnológicas. 
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Atualmente, procura-se incorporar a esta definição de transformações sociais, 

promoção de igualdade e sustentabilidade. 

As primeiras formulações sobre este assunto foram fruto dos dados 

apresentados na Conferência do México (1975). Observou-se que as mulheres 

produziam 80% dos produtos alimentícios na África e Índia, 50% na América 

Latina, que elas, no seu cotidiano, trabalhavam mais do que os homens em 

todas essas regiões. Os dados divulgados neste momento, também, permitiram 

perceber que muitas propostas de desenvolvimento local tinham um efeito 

contraditório sobre o cotidiano feminino, em muitos casos ampliava-se a 

dificuldades de sobrevivência diária e manutenção das teias de relações 

familiares e comunitárias. 

Naquele momento, uma das questões mais prementes era da 

possibilidade de explosão populacional, principalmente nos países menos 

desenvolvidos. Neste caso, as mulheres eram consideradas como as 

protagonistas e responsáveis pelo controle da fecundidade e variável-chave na 

determinação do nível/ritmo do crescimento da população. Os primeiros 

programas de desenvolvimento consideravam que se poderia reduzir a pobreza 

simplesmente controlando a fecundidade, mais tarde foi demonstrado que as 

variáveis associadas às condições da mulher, como a educação e a 

participação econômica, tinham um impacto direto nos níveis e na estrutura da 

fecundidade.  

A produção acadêmica e as mutações no movimento feminista, 

produziram a integração mais ampla da categoria gênero nas discussões sobre 

o desenvolvimento, nos anos 1990. A partir desta década, os Relatórios 

Internacionais de Desenvolvimento Humano (RDHs) e do Programa de 

Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) incorporam os indicadores de 

desigualdade de gêneros (renda, poder político, violência, educação) como 

referências para aferir desenvolvimento humano. Já em 1995, o PNUD tomou 

outra iniciativa, através do estabelecimento Índice de Desenvolvimento da 
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Mulher (IDM) e a Medida de Empoderamento de Gênero (MEG). Apesar 

dessas iniciativas já denotarem mudanças, pode-se dizer que ainda são 

poucos os indicadores vigentes sensíveis ao gênero.  

A Conferência sobre População e Desenvolvimento (1994/Cairo) sobre 

Desenvolvimento Social, (1995/Copenhague), foram momentos importantes 

que antecederam a de Pequim, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher, e 

que possibilitaram a visibilidade para as lutas femininas, seus múltiplos e 

diferentes enfoques, gerando polêmicas e críticas aos seus alcances e 

limitações e difundindo a perspectiva de gênero. 

Um dos aspectos a ser incorporado é a valorização dos conhecimentos 

―nativos‖, dentro de uma orientação ―multicultural‖ incorporar os ―saberes 

locais‖ · e respeitar as prioridades locais. 

Um enfoque de gênero, mais do que simplesmente somar aspectos 

positivos dos anteriores, deveria centrar-se num esforço sistemático de 

documentar e compreender os múltiplos papéis de homens e mulheres dentro 

de contextos culturais específicos. 

A questão da pós-modernidade foi acompanhada por uma série de 

discussões que denunciavam a exploração do capitalismo sobre as pessoas e 

sobre o planeta. Essas questões foram alvo de inúmeras discussões nas 

esferas internacionais como Conference on the Changing Atmosphere, no 

Canadá em 1988, seguido pelo First Assigment Report realizado na Suecia, em 

1990 e pela Convenção Marco das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climatícas, a ECO92, realizada no Brasil. 
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A ECO926 destacou a participação feminina em todos as discussões 

realizadas durante o evento. Internacionalmente, o surgimento do IPAC – 

Internacional Policy Atcion Commitee, organizou diversos agentes sociais e 

consolidou a Agenda 21de Ação das Mulheres, durante o evento Planeta 

Femea na ECO92. As decisões contidas na proposta foram aclamadas por 

mais de 1500 participantes de 84 países. Nas reuniões, foram problematizadas 

as questôes da emissão de carbono na atmosfera, o desmatamento e outros 

aspectos da ação humana e seu impacto no planeta. 

Discutidos e negociados, em 1997, os Protocolos de Kyoto, são um 

marco da tomada de consciencia por parte dos seres humanos, de suas 

obrigações com a conservação do ambiente em que vivemos. Oficialmente, o 

tratado passou a vigorar a partir de 16 de fevereiro de 2005. Contudo, inumeros 

paises, entre eles os EUA, se recusaram a ratificar o tratado, lançando 

questões sobre a ética imediatista que rege suas ações7. 

Em 1998, durante as discussões sobre os 50 anos da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, foi discutido o efeito da globalização sobre o 

ser humano e seu desenvolvimento. 

Observou-se que a globalização acirrou as disparidades econômicas e 

sociais, tornando as questões como a fome, a doença e o sofrimento humanos, 

mais evidentes e centrais. 

Um dos aspectos apontados como nocivos no estado atual da 

globalização é a ―tirania do imediatismo‖, ou seja, o homem passa a agir sem 

6
 CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam. Gênero e meio ambiente. São Paulo: 

Cortez, 1997 
7 Informações sobre o tratado podem ser obtidas no site da ONU. www.un.org 

http://www.un.org/
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pensar nos efeitos que suas ações terão no futuro. É o império do ―aqui e 

agora‖.8 

 O sistema de relações, está baseado em um modelo contratualista que 

concebe obrigações somente entre indivíduos iguais, sem menção aos que 

estão emergindo.  Deve-se procurar prever os efeitos do que é proposto e 

colocado em ação, para poder ―prevenir‖ efeitos desastrosos.9 

Esta percepção trouxe a necessidade de pensar um novo quadro 

orientador das relações humanas que provoque alterações no ser, no agir e no 

pensar, com o intuito de ampliar a dignidade de todos os seres humanos, 

dentro de uma ética do futuro. A ética do futuro tem por objetivo promover 

formas e meios de coexistência que preservem o bem viver neste mundo, 

valorizando a pluralidade e o respeito às diferenças. 

A construção deste novo paradigma depende da mudança de grandes 

questões: 

 Mutação temporal de responsabilidade. Somos responsáveis pelo 

futuro do planeta e da humanidade. 

 Paradigma da precaução: prever e prevenir 

 Ampliação da noção de legado: abrangendo toda a cultura e a 

natureza. 

Para a ética do futuro, a solidariedade com as gerações do presente não 

pode sobrepujar a solidariedade com as gerações futuras. 

Neste sentido, o cruzamento dos movimentos de mulheres e ambientais, 

tem se mostrado bastante produtivos, visto que de maneira geral as questões 

8
 Werthein, Jorge. Ética do Futuro. Disponível no site: www.unesco.org.br 

9
 DINDÉ, Jêromé. O futuro do Tempo. Disponível no site: www.unesco.org.br 

http://www.unesco.org.br/
http://www.unesco.org.br/
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como a luta pela qualidade da água, da terra e suas implicações para a 

sobrevivência, que aproximam estes dois grupos.10  

 

3.2  Ações para o ecofeminismo. 

 

O II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) reconhece as relações 

de gênero como um dos aspectos estruturante das relações sociais no meio 

rural e inclui as mulheres quebradeiras de coco de babaçu como agentes 

políticos na construção de uma nova sociedade.   

O reconhecimento do trabalho das mulheres na terra é um passo 

importante para a superação da pobreza e da desigualdade, reconhecido pela 

Constituição de 1988. Até então, as mulheres trabalhoras rurais não contavam 

com a aplicação das leis de direito ao acesso à terra, apesar de ser um direito 

constitucional. 

A ausência da titularidade conjunta e obrigatória gerava práticas de 

subordinação ao pai, ao marido ou ao irmão. A titularidade da terra deve ser 

em nome do homem e da mulher nos lotes de assentamentos constituídos pelo 

casal em situação de casamento ou de união estável. Essa é uma regra 

obrigatória e vale também para os Títulos de Concessão Real de Uso. Essa 

garantia permite à mulher usufruir a renda e os benefícios econômicos e 

sociais.  Em caso de separação, as mulheres têm direitos iguais aos dos 

homens. Se a terra ainda estiver em processo de titulação e houver separação, 

os procedimentos seguirão de acordo com o código civil, a terra ficará com a 

mulher, desde que ela tenha a guarda dos filhos e filhas. Os homens ou as 

10
 CASTRO, Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam. Gênero e meio ambiente. São Paulo: 

Cortez, 1997 
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mulheres que não permanecerem no lote, após a separação, devem requisitar, 

outra vez, o acesso à terra, e terão prioridade na seleção quando da criação de 

novos assentamentos da reforma agrária. Se houver uma falsa separação, a 

atitude será considerada fraude e sofrerá as penas previstas em lei.   

As terras já tituladas também devem ter o nome da mulher. Nesse caso, 

as interessadas deverão procurar o Incra para solicitar a inclusão do seu nome, 

no Sistema de Informações de Projetos da Reforma Agrária do Incra (Sipra) e 

no processo administrativo do lote, levando consigo os documentos pessoais 

do casal (CPF, RG, Certidão de Nascimento, Título de Eleitora, entre outros) e 

os de regularização fundiária do lote do assentamento. Esse procedimento 

garantirá o acesso da mulher beneficiária aos créditos da reforma agrária e 

resguardará seus direitos legais.  

A invisibilidade do trabalho das mulheres e a divisão sexual do trabalho 

têm sido compreendidas pelo serviço tradicional de assistência técnica, como 

natural. A atuação da Assessoria Técnica Sócio-Ambiental (Ates), nos 

assentamentos rurais, procura romper com a noção de representação única da 

família, compreendida a partir do ―chefe‖, logo, pelo homem. A família passa a 

ser compreendida a partir da participação de todos os seus membros 

(mulheres e homens). Reconhece-se os novos arranjos sociais de família, 

inclusive com as mulheres chefes de família.  Apesar de já terem garantidas a 

sua participação durante o processo de discussão, elaboração e aplicação dos 

planos e projetos referentes às diversas modalidades do Crédito Instalação, as 

mulheres titulares do lote, residentes e domiciliadas em Projetos de 

Assentamento tem suas atividades fortalecidas e seu trabalho produtivo 

reconhecido com a criação do Crédito Apoio Mulher, modalidade do Crédito 

Instalação. Esta é mais uma conquista das organizações e movimentos de 

mulheres e integra os compromissos assumidos pelo Governo Federal para a 

promoção da igualdade de gênero no Programa Nacional de Reforma Agrária.  
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Nesse sentido, o Apoio Mulher, recursos do Crédito Apoio Mulher são 

destinados a grupos produtivos de mulheres que realizam atividades 

econômicas de produção de bens, prestação de serviços, comercialização ou 

consumo solidário, gestão coletiva e alocação dos resultados, em caráter 

associativo ou coletivo. Esses grupos, compostos por, no mínimo, três 

mulheres titulares do lote, podem dispor ou não de registro legal titular do lote.  

Cada mulher titular do lote terá direito a R$ 3.000,00, liberados em 

parcela única. Para isto, as assentadas devem se organizar em grupos 

produtivos de mulheres como da ASSEMA. Os recursos da modalidade Apoio 

Mulher podem ser utilizados tanto para custeio, quanto para investimento, na 

aquisição de bens destinados ao desenvolvimento de atividades econômicas, 

como máquinas e equipamentos, bens de apoio à produção, beneficiamento e 

comercialização, projetos hortifrutigranjeiros, cultivo de plantas medicinais, 

produção de fitoterápicos, produção de artesanatos, confecção de roupas, 

criação de animais de grande, médio e pequeno porte, exceto bovino de corte.  

As Superintendências Regionais do Incra são responsáveis pela gestão 

do Crédito Apoio Mulher. Para acessar este crédito, o grupo produtivo de 

mulheres deve procurar os técnicos e técnicas de Ates (Assessoria Técnica, 

social e Ambiental à Reforma Agrária) para elaborar o Projeto Básico, o qual 

define a estratégia econômica do grupo produtivo. 

 

Capitulo IV – Resultados Obtidos e Considerações. 

 

Como resultado do projeto além dos artigos apresentados e publicados 

em anais de congressos, foi realizado um Plano de Comunicação para a 

Associação em Área de Assentamento – ASSEMA, como trabalho de 

conclusão do curso de jornalismo – TGI sob a orientação da Profa. Dra. Denise 

Paiero. Projeto caracterizado como pesquisa e extensão, por promover 

diálogos entre academia e sociedade. Durante o processo de elaboração da 



78 

 

proposta do MACKPESQUISA, foram observadas necessidades com relação à 

estrutura de comunicação da ASSEMA.  

Assim, um dos focos desta pesquisa, foi promover trocas de 

conhecimentos entre os envolvidos - academia fornecendo suporte técnico 

científico para a reestruturação da comunicação da associação, criando um 

plano específico  e a comunidade sobre as ações cotidianas das mulheres 

quebradeiras de coco de babaçu no agroextrativismo, manutenção e 

valorização da cultura tradicional, defesa do meio ambiente sob a perspectiva 

de gênero, raça/etnia. 

 O plano de comunicação específico foi elaborado a partir das 

necessidades diretas da ASSEMA e de seus cooperados. O Trabalho de 

Graduação Interdisciplinar foi denominado de ―Agência Buriti Comunicação‖, 

realizado pelas alunas do curso de Jornalismo Luanda Vieira, Jenifer Carpani e 

Thais Rodrigues.  

Entre os meses de janeiro e dezembro de 2012, o grupo desenvolveu esse 

trabalho, dividido em etapas: 

1 –A Agência Buriti -  Criação de uma Agência de Comunicação 

Especializada no Terceiro Setor. Para tanto, forma realizadas pesquisas sobre 

mercado e estudos das diversas formas de como trabalhavam outras agências 

de comunicação que atuavam nesse segmento.  Nesse processo foram feitas 

visitas a agências e um amplo estudo de mercado que buscou avaliar a 

viabilidade de atuação nessa área e os melhores caminhos para tal.  Assim, 

nasceu a Buriti Comunicação. Uma empresa estruturada profissionalmente e 

apta a ingressar no mercado. 

2 – Diagnóstico do cliente - Num segundo momento, os discentes envolvidos 

fizeram uma análise de mídia sobre a imagem do cliente, para verificar como 

ele aparece na imprensa até então e foram avaliadas todas as publicações da 
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ASSEMA. Após a consolidação da análise feita à distância, foi realizado 

trabalho de campo, as alunas viajaram para o Maranhão, e estreitaram 

contatos com as mulheres quebradeiras e coco de babaçu  conhecendo de 

perto as necessidades e a realidade do cliente.  

3 – Pesquisa de Campo – junho de 2012 - o grupo discente viajou para o 

Maranhão, onde passou vários dias, realizando entrevistas, participando de 

reuniões e acompanhando a rotina da ASSEMA, das mulheres quebradeiras de 

coco a ela associadas. Nesse momento, além de fazer um diagnóstico mais 

próximo das necessidades e dos objetivos do grupo, os discentes captaram 

imagens e histórias que serviram posteriormente para a execução do plano de 

comunicação. 

4 – O plano de comunicação – Retornando a São Paulo e embasadas por 

todas as fases do diagnóstico, sob supervisão da Profa Dra. Denise Paiero, os 

discentes passaram a desenvolver a parte mais prática do plano de 

comunicação, com as estratégias de comunicação organizacional 

desenvolvidas durante o curso. Dentre essas estratégias destacam-se: 

a. Projeto de Assessoria de Imprensa. As alunas desenvolveram toda a 

estratégia de aproximação com a mídia e redigiram vários press 

releases, a partir de eixos temáticos como sustentabilidade, mulheres e 

mercado de trabalho e direitos humanos. Os press releases foram 

distribuídos para a imprensa dentro de um cronograma estrategicamente 

planejado e a partir de um mailing minuciosamente organizado por 

assunto, a fim de ampliar a sua eficácia. Como resultado desse trabalho, 

além da aproximação com a mídia tivemos uma entrevista de 5 minutos, 

dada ao Canal Rural por uma das diretoras da Assema, considerado 

uma grande conquista do ponto de vista estratégico da Associação.  
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b.    Revista para público externo – O grupo reorganizou todo o material 

que já havia sido publicado pela Assema para o público externo – como 

folders e folhetos – transportando as informações antes desorganizadas 

para uma revista, que agregou ainda outros conteúdos como 

reportagens sobre a Assema e as quebradeiras de coco. A revista 

funcionou como uma espécie de cartão de visitas da Assema, com o 

objetivo de apresentá-la ao público externo e ter ampla durabilidade . 

 

 

c. Encarte – Foi desenvolvido um encarte comercial, com os produtos 

oferecidos pela Assema. A ideia foi fazer um encarte que pudesse ser 

substituído de tempos em tempos, de acordo com as necessidades da 

organização. 

 

d. Boletim para público interno -  o grupo reformulou completamente o 

boletim que a entidade havia publicado no passado e que havia sido 

paralisado por falta de reformulação. Foram pensadas soluções que 

atendessem às necessidades da Assema e que, ao mesmo tempo, 

fossem simples e atraentes, para facilitar, tanto o interesse pelo produto, 

como a sua elaboração futura pelos membros da Assema.  

 

e. Redes sociais – a fim de atrair um público mais jovem, particularmente 

os  jovens membros da Assema, as alunas montaram um plano de 

reformulação da presença da Associação nas redes sociais – Facebook, 

Twitter e Orkut. Além disso, montaram novas páginas voltadas para a 

apresentação da Assema para o público externo. 

 

f. Site – O site da ASSEMA foi reformulado, a fim de torná-lo mais 

interessante, informativo, acessível e visualmente atraente.  



81 

 

 

Todo o material desenvolvido foi entregue à ASSEMA e recebido com 

elogios pela coordenação da Associação.  

Esse trabalho foi apresentado à banca examinadora em dezembro de 2012. 

Participaram da banca a Profa. Dra. Rosana Schwartz e o Prof. Gilberto 

Lorenzon, pesquisador, palestrante e autor de livros sobre comunicação 

organizacional. A banca foi finalizada com média final 10.  

Além disso, ainda em dezembro de 2012, o plano de comunicação 

desenvolvido pelo grupo, foi premiado pelo Banco Itaú como o melhor trabalho 

de conclusão de curso, na categoria comunicação organizacional, realizado no 

Mackenzie em 2012.  

Quanto a pesquisa realizada pela equipe de docentes, o projeto obteve 

como resultados a compreensão de que, por meio do modelo de trabalho 

organizacional da ASSEMA, a entidade conseguiu estabelecer na região do 

Médio Mearim formas de trabalho. baseadas na união das trabalhadoras, com 

o objetivo de promover autonomia em suas decisões e implementações das 

ações em prol de alternativas sustentáveis. Foi constatada a importância da 

associação como referência nas questões que tratam do agroextrativismo e da 

economia originária do coco babaçu na região. Todas as ações criadas 

procuram atender às necessidades da equidade de gênero e de geração. 

Percebeu-se nos textos, falas e ações cotidianas a preocupação em garantir 

oportunidades iguais de participação entre homens, mulheres e jovens na 

Associação, não somente para os elementos do corpo das organizações de 

base, como também, nas representações em fóruns de discussões, nos 

eventos, encontros etc. O trabalho objetiva a valorização da família 

agroextrativista nas cooperativas, nas associações ou nas comunidades. 

Segundo os relatos obtidos nas entrevistas, a organização fortaleceu as lutas 

pelo acesso às políticas públicas, a criação e implementação de Leis 
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Municipais, Estaduais e Federais a favor do livre acesso, exploração e 

preservação aos babaçuais. As mulheres quebradeiras além de se envolverem 

com a preservação ambiental, lutam pela agregação de valor aos subprodutos 

do babaçu e da comercialização dos produtos no chamado ―mercado justo e 

solidário‖. Para isso, a ASSEMA investe na qualidade dos produtos e na 

abertura de novos canais de comercialização, o que justificou a proposta deste 

projeto, em realizar uma agencia de comunicação que efetivamente analisasse 

e propusesse ações de comunicação eficazes para futura publicação de um 

livro.    
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1- Relatório da pesquisa de campo -  Profa Dra. Rosana Schwartz. 

 

Dia 11 de julho- saída de São Paulo às 16h00 e chegada às 3h00 da manhã –

(12/07). 

Dia 12/07 – Na parte da manhã - Ida ao centro histórico com o objetivo de 

encontrar a sede da ASSEMA e da MIQCB em São Luís. 

Intuito de marcar entrevistas e coletar material.  

O local não foi encontrado, pois mudaram de endereço. Fomos procurar 

informações sobre o novo local da sede.  Encontramos alguma referência em 

um posto de atendimento aos turistas, sem maiores resultados. Entretanto 

indicou uma loja que trabalha com produtos da ASSEMA e nesse local 

encontramos um novo telefone.  

Buscamos as quebradeiras via telefone na sede da ASSEMA na Cidade de 

Pedreira - falamos com a coordenadora Maria Alaídes A. Souza –(99) 

36422061- que nos forneceu o novo endereço da ASSEMA – em São Luís - 

Rua  1º de Maio, 247, Bairro Monte Castelo, próximo da Igreja Nossa Senhora 

da Conceição ( 98) 32683357.  

No mesmo dia falamos com Luciene Figueiredo, assessora do MIQCB, que nos 

avisou que a Coordenadora Geral do MIQCB e fundadora da ASSEMA -  Maria 

de Jesus Ferreira  - Dijé, estaria na quarta-feira em São Luís.  

Marcamos um horário para entrevista na quarta à tarde. 

Ainda no dia 12/07 fomos à Universidade Federal do Maranhão para 

levantamento Bibliográfico e contatos.  

 

Encontramos o professor Miguel Henrique Pereira Silva que nos indicou a 

seguinte tese de mestrado sobre o babaçu - Cooperativismo na área de 

atuação da ASSEMA: um estudo das cooperativas e Lago do junco e 

Esperantinópolis.    

Em levantamento na Biblioteca encontramos: 
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Dissertação de Mestrado - Joaquim Shiraishi Neto - A conceituação do 

extrativismo na Amazônia: práticas de uso comum dos recursos naturais e 

normas de direitos construídas pelas quebradeiras de coco. 1997.    

Dissertação de mestrado - Renata dos Reis Cordeiro - Velhos conflitos em 

novas causas: um estudo sobre processos de ambientalização nos discursos 

do movimento interestadual das quebradeiras de coco de babaçu, no 

Maranhão. 

Tese de Doutorado: Benjamim Alvino de Mesquita – a Transformação da 

pecuária bovina no Maranhão sob a ação governamental e as forças de 

mercado: ritmos e rumos da ação do capital no período 1970-2000. Vol. 1 

Livros: 

Associação dos Moradores do Bairro Novo – Penalva Maranhão - Nova 

cartografia social da Amazônia: quebradeiras de coco do quilombo de Enseada 

da Mata Maranhão, Penalva, 2007.  

Alfredo Wagner Berno de Almeida - Quebradeiras de coco de babaçu: 

identidade e mobilização – legislação específica e fontes documentais e 

arquivista. São Luís: III Encontro Interestadual das quebradeiras de covo 

babaçu, 1995 

Alfredo Wagner Berno de Almeida ( org) , Joaquim Shiraishi Neto ( org) 

Benjamim Alvino de Mesquita (org) e Helciane de Fátima Abreu Araújo, Cyntia 

Carvalho Martins, Miguql Henrique Pereira da Silva .Economia do babaçu: 

levantamento preliminar de dados. São Luis, Editora MIQCB – Balaios 

typogafia, 2000.  

Benjamim Alvino de Mesquita - As Mulheres Agroextrativistas do babaçu: a 

pobreza a serviço da preservação do meio ambiente. Revistas e Políticas 

Públicas do programa de Pós-graduação em políticas públicas – Mestrado e 
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doutorado da Universidade Federal do Maranhão – Vol. 12,nº1, janeiro/junho, 

2008. 

Quarta-feira. 

Voltamos a Universidade Federal do Maranhão para continuar as pesquisas 

bibliográficas e tirar cópias. 

No período da tarde fomos até a sede na Ria 1º de Maio para entrevistas com 

Dijé e Lucienne. 

Nos ofereceram o seguinte Material da ASSEMA e MIQCB:  

1- Nos babaçuais há conhecimentos tradicionais- VI Encontro Interestadual 

das quebradeiras de coco de babaçu – Junho de 2009 São Luis do 

Maranhão. MIQCB. 

2- Catálogo - Fábrica de sonhos; terra, coco babaçu, renda , organização 

da mulher e meio ambiente, Pedreiras, MIQCB.  

3- Práticas político pedagógica em gênero e raça. Centro das Mulheres do 

Cabo e MIQCB. 

Realizamos as entrevistas: transcritas.  

Segundo informações da Dijé, foi possivel chegar a ASSEMA, na cidade de 

Pedreiras.  
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Pedreiras é distante 277 KM de São Luis, tem aproximadamente 39.481 

habitantes (Censo 2010). Possui uma área de 534,514 km²,  interligada pela 

Trizidela do Vale, um antigo bairro emancipado, pela Ponte Francisco Sá. Foi 

fundada em áreas de fazendas escravistas e dos índios Pedras Verdes que 

habitavam a região. Em meados do século XX foi um dos maiores polos 

produtores de arroz do interior do estado do Maranhão. Nos dias de hoje, 

Pedreiras destaca-se por um comércio ativo e centro econômico e Judicial da 

região do médio mearim. Região, inclusive, que leva o nome do rio que banha 

a cidade. É sede de comarca do Poder Judiciário, com jurisdição sobre as 

cidades de Pedreiras, Trizidela do Vale e Lima Campos. Em Pedreiras também 

se encontra a sede do Ministério Público Estadual e da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), subseção de Pedreiras. 

Na parte da manhã, por volta das 6h30 saimos de São Luis para Pedreiras; o 

percurso de 277 km, foi realizado em 4h30 , uma parte pela Br 135 ,e outras 

pela BR 316 e a Estadual 247. A estrada é repleta de babaçuais, entretanto em 

péssimo estado de conservação, o que atrasou o nosso cronograma de 

trabalho. Chegamos as 11h00. Fomos almoçar e em seguida na sede da 

ASSEMA, para realizar as entrevistas e transcrição com Maria Alaides A. 

Souza, Diocina. Conhecemos Pedreiras e andamos nos babaçuais. 

Terminamos por volta das 18h00 e chegamos 24h30.  

Coletamos também o Jornal: 

Vias de fato – São Luis – junho de 2001 ano 2 nº 2  

 

2- Trabalho de Conclusão do Curso de Jornalismo -  TGI . Desdobramento da 

pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trizidela_do_Vale
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trizidela_do_Vale
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lima_Campos
http://pt.wikipedia.org/wiki/OAB
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AAAA - Associação dos Artesãos e Amigos da Arte 

AACD - Associação de Assistência à Criança Deficiente 

ABRACOM - Associação Brasileira das Agências de Comunicação 

ABERJE - Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 

AJR - Associação de Jovens Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues 

AMTR - Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco 

ARTEPAM - Associação dos Artesãos e Expositores do Pará-Amazônia 

ASSEMA - Associação em Áreas de Assentamento no Maranhão 

ASSOCIART-AM - Associação dos Artesãos do Amazonas 

ASSOCIATRA - Associação dos Ceramistas do Cabo de Santo Agostinho 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento 

BRIC - Brasil, Rússia, Índia e China 

CEMPRE - Cadastro de Empresa 

CERB - Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios 

COMIP - Cooperativa dos Micro Produtores e Artesãos da área Metropolitana de 

Belém 
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COOPAESP - Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de 

Esperantinópolis 

COPPALJ - Cooperativa de Pequenos Agroextrativistas de Lago do Junco 

DIP - Departamento de Imprensa e Propaganda 

GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

Grendacc - Grupo em Defesa da Criança com Câncer 

GRI - Global Reporting Initiative 

HCor – Hospital do Coração IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MIQCB - Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

ONG’s – Organizações Não Governamentais 

OS - Organizações Sociais 

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 

PIB – Produto Interno Bruto 

RH – Recursos Humanos 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats 

UFMA - Universidade Federal do Maranhão 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi criar uma agência de comunicação para atender uma 

empresa do terceiro setor. O projeto justifica-se pelo crescimento da importância das 

práticas sustentáveis e do terceiro setor em geral nos últimos anos. Durante sua 

realização, foi utilizado um vasto material bibliográfico que ajudou na criação da 

agência, a Buriti Comunicação. A Associação em Áreas de Assentamento no Maranhão 

(ASSEMA) foi o cliente escolhido para desenvolvermos um plano de comunicação com 

a pretensão de atender suas necessidades e objetivos, colocando em prática os conceitos 

de comunicação estudados. O planejamento estratégico da comunicação da ASSEMA 

resultou, então, na criação de veículos de comunicação, releases e serviços de assessoria 

de imprensa. Este trabalho verificou a importância de um plano de comunicação 

completo para uma empresa ligada ao terceiro setor. 
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Abstract 

 

The objective of this work was create a communication agency to answer a third sector 

company. The project is justified by the growing importance of sustainable pratices and 

third sector in general in recent years. During its execution, we used a vast 

bibliographical material that helped in the creation of the agency, the Buriti 

Communication. The Association of Settlement Areas in Maranhão (ASSEMA) was the 

customer chosen for develop a communication plan with the intention to meet your 

needs and objectives, putting into practice the concepts of communication studied. The 

ASSEMA’s strategic communication plannig resulted, then, in creating communication 

vehicles, service releases and press relations. This study verified the importance of a 

complete communications plan for a company linked to the third sector. 
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INTRODUÇÃO 

A Segunda Guerra Mundial foi responsável por diversas mudanças globais em todos os 

setores sociais e econômicos. Os países passaram a ter maior crescimento econômico graças à 

grande demanda do consumo e ao aumento da produção. Este cenário fez com que algumas 

preocupações sociais, como por exemplo, com o meio ambiente, se tornasse foco da atenção 

de muitos cientistas e estudiosos. 

Já na década de 60 o mundo passou por diversos conflitos entre desenvolvimentistas e 

preservacionistas, entretanto, foi apenas em 1970 que ocorreu a reunião do Clube de Roma, o 

primeiro encontro sobre consciência ecológica internacional voltado à discussão sobre a 

diferença entre os limites de crescimento e desenvolvimento econômico. Tal ato resultou no 

informe “Limites do Crescimento” que atentava sobre as consequências catastróficas do 

crescimento demográfico e econômico mundial, além de colaborar para que houvesse a 

primeira conferência das Nações Unidas, em 1972, sobre a questão ambiental. (CAMPOS, 

1996, online) 

A partir disto, aconteceram vários avanços nesta área que resultaram em uma preocupação 

mundial com o meio ambiente e a responsabilidade social como um todo. Neste sentido, 

muitas organizações não-governamentais foram criadas com ações voltadas, principalmente, a 

este segmento. Na época, o Brasil não conseguia mais ter total controle sobre as políticas 

sociais, e, como o país vivia um processo de mudança política, a administração e criação de 

projetos sociais e ambientais foi transferido para as organizações sem fins lucrativos.  

Desse modo, o início do que hoje se denomina terceiro setor entra em pauta na tentativa de ser 

uma área de atuação independente dos dois outros, sendo o primeiro setor, o governo, e o 

segundo, as empresas privadas. 
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O Brasil acompanhou essa tendência e as Organizações não Governamentais (ONG’s) 

surgiram por aqui também por volta da década de 70 e 80, inspirando uma modificação 

política, que lutava contra a ditadura militar. No entanto, foi apenas após o fim do regime 

militar que essas organizações conseguiram maior visibilidade na sociedade, exigindo 

melhores direitos sociais (DEUS; GUTIERRE; DANTAS, 2009, p.21). 

De acordo com Deus, Gutierre e Dantas (2009), o chamado terceiro setor surge a partir destas 

diversas mudanças econômicas e políticas pelas quais o mundo – e o Brasil – passou, e que 

fizeram com que novas formas de organizações surgissem, modificando seu caráter de agir e 

de buscar seus direitos junto ao governo e tornando- se também mais associativistas. No 

Brasil, este setor tem suas raízes históricas a partir da Igreja Católica que auxiliou na 

formação das primeiras associações no país:  

As organizações que compõem o terceiro setor evidentemente não são novas. 

Têm-se no Brasil, como exemplos tradicionais deste setor, as Santas Casas 

de Misericórdia e as obras sociais, e, como representantes mais recentes, as 

organizações não-governamentais resultantes dos novos movimentos sociais 

que emergem a partir dos anos setenta. (FALCONER, 1999, p.5, online) 

Podemos definir o Terceiro Setor como um conjunto das entidades da sociedade civil 

devidamente organizado, sob critérios específicos para o desenvolvimento de ações de 

interesse público. Entre as entidades que o compõem estão as ONG’s, as instituições 

filantrópicas, as associações comunitárias, entres outras.  

Essas organizações se tornaram cada vez mais comuns em nossa sociedade, principalmente a 

partir da década de 90, na qual muitas empresas privadas começaram a criar programas 

assistenciais visando uma boa imagem corporativa perante o público. 

É cada vez maior a participação e o investimento de pequenos e 

microempresários em atividades sociais, tanto por iniciativa própria como 

por incentivo de parceiros, pois as ações do terceiro setor além de ajudar a 

quem precisa, têm trazido também a melhoria das relações de negócios, 

oportunidades de novas parcerias e a aproximação de pequenos e médios 

fornecedores das grandes empresas que procuram soluções para os 
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problemas sociais. O resultado é a consolidação de investimentos privados 

com fins públicos, aplicados em organizações não-governamentais, 

fundações e outras entidades sem fins lucrativos. (Estado de S. Paulo, 2000, 

p.16) 

Uma pesquisa realizada em 2005 pelo Cadastro de Empresas (CEMPRE) confirmou essa 

tendência e constatou que existiam até aquele ano no Brasil cerca de 338 mil organizações 

sem fins lucrativos, que podiam ser divididas em cinco categorias: “1. que são privadas, não 

integram o aparelho do Estado; 2. que não distribuem eventuais excedentes; 3. que são 

voluntárias; 4. que possuem capacidade de autogestão; e, 5. que são institucionalizadas.” 

(ABONG, s/d, online). 

 O crescimento das organizações não governamentais não foi um evento isolado. Percebeu-se 

também um grande aumento das ações voltadas a responsabilidade social realizadas também 

por empresas. Em busca de novas oportunidades de negócio, essa preocupação adquirida por 

organizações privadas surgiu também por causa do crescimento econômico do Brasil na 

última década. 

Em fevereiro de 2011, foi noticiado nos jornais que o Brasil chegou à sexta posição no 

ranking de maior Produto Interno Bruto (PIB) do mundo, ultrapassando a Inglaterra e ficando 

atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e França. 

Os dados foram divulgados pelo Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios (CERB, em 

inglês) e atentaram para o fato de o país ter crescido economicamente principalmente por 

causa do aumento de volume de suas exportações e pelo acelerado aquecimento da economia 

interna. 

Mas esse não foi o único resultado que prova o crescimento econômico e político do Brasil no 

cenário mundial.  Há alguns anos o país se sobressai em diversos rankings que destacam, 

principalmente, o desenvolvimento dos países emergentes que compõem os chamados BRIC 

(Brasil, Rússia, Índia e China) e que denotam um crescimento acelerado em relação aos países 

do primeiro mundo. 
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Grande parte do desenvolvimento pelo qual o país passou deve-se ao aumento de renda da 

maioria dos brasileiros nos últimos anos. Essa busca pela melhoria de vida da população em 

conjunto com a nova preocupação das empresas – não só no Brasil como também no mundo – 

em construir uma marca que atrela valores sociais positivos, fez crescer significativamente o 

investimento em políticas públicas e responsabilidade social no país, conforme citamos 

anteriormente. 

Essa prática foi reforçada nos últimos anos por diversos programas federais, que lançam e 

incentivam projetos de cunho social por parte das empresas privadas, aumentando ainda mais 

o investimento nesse tipo de política pública. Para 2012, por exemplo, o Ministério da 

Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão relataram que, apesar do corte 

de despesas de R$ 55 bilhões em gastos públicos, o governo federal preservou todos os 

investimentos sociais.  

Sendo assim, segundo a Programação Orçamentária 2012 divulgada em fevereiro pelo 

ministro da Fazenda Guido Mantega e pela ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Miriam Belchior, as políticas sociais receberam um total de R$ 31.234 milhões em 2012, 

divididas em programas como: Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Minha Casa, 

Minha Vida; Educação; Saúde e Brasil sem Miséria (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2012, 

online). 

Atentas a essa tendência de responsabilidade social e preocupadas em gerir uma marca bem 

vista pelos seus stakeholders, as empresas privadas – ao lado das organizações sem fins 

lucrativos – passaram a financiar projetos nessa área, aumentando a demanda por resultados 

concretos (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2012, online). 

Sendo assim, pode-se considerar o investimento social privado como: 

Financiamento a investimentos destinados à implantação, expansão e consolidação 

de projetos e programas de investimentos sociais realizados por empresas ou em 

parceria com instituições públicas ou associações de fins não econômicos, que 
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objetivem a elevação do grau de responsabilidade social empresarial e que sejam 

voltados para a articulação e o fortalecimento de políticas públicas desenvolvidas 

nos diferentes níveis federativos (BNDES, 2012, online). 

 Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), pode-se ainda classificar os 

investimentos sociais privados em duas instâncias. A primeira seria o chamado Investimento 

Social no Âmbito da Comunidade, no qual os recursos são, em parceria com o poder público 

destinados às ações microssociais – quando são voltadas às populações localizadas em 

comunidades próximas a influência geográfica da empresa – e às ações macrossociais – 

quando beneficiam segmentos da população nacional, nem sempre diretamente associadas a 

iniciativas empresariais (BNDES, 2012, online). 

Já a segunda instância pode ser classificada como Investimento Social no Âmbito da 

Empresa, “em que o público-alvo é formado por empregados e seus dependentes ou 

familiares, os empregados de fornecedores de insumos, materiais e serviços ou clientes” 

(BNDES, 2012, online). 

Diante da necessidade de investimento social no Brasil, as empresas privadas em parceria 

com o governo passaram, então, a destinar recursos financeiros ao apoio ou realização de 

projetos de responsabilidade social. Essa tendência já era bastante visível no início da década 

passada, quando, segundo dados divulgados pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(GIFE), 79% dos associados ao grupo já realizavam alguma forma de plano estratégico para 

nortear sua atuação social. (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 2012, online). 

Segundo o site Responsabilidade Social (2012), esta iniciativa em relação aos projetos sociais 

teve um reforço principalmente nos últimos vinte anos graças às transformações 

socioeconômicas pelas quais o Brasil e as empresas passaram. Essas mudanças afetaram o 

comportamento das empresas que até então focavam apenas na maximização do lucro, mas 

passaram a perceber que intrínseco ao grande poder vem também a grande responsabilidade 

social.  
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Sendo assim, a ideia de ser socialmente responsável é bastante recente, e surgiu graças à 

demanda por transparência nos negócios, obrigando as empresas a adotarem uma postura mais 

responsável em suas ações. Essas necessidades por transparência e investimentos em ações 

sociais também auxiliou no desenvolvimento do terceiro setor. 

Como qualquer investimento, as pessoas físicas ou jurídicas que financiam 

projetos de cunho social têm o intuito de aferir os resultados alcançados. Há, 

portanto, a preocupação em se gerar um retorno positivo à sociedade, de 

forma que o monitoramento das atividades desempenhadas seja constante e 

envolva uma equipe de profissionais, tais como assistentes sociais, 

pedagogos e educadores. Isto leva ao crescimento e maior profissionalização 

do ''terceiro setor'' frente às dificuldades dos setores público e privado no 

combate às mazelas sociais do país. (RESPONSABILIDADE SOCIAL, 

2012, online). 

Com o crescimento da preocupação socioambiental, fez-se necessário a criação e utilização de 

novas estratégias comunicacionais para que suas entidades tornassem seus projetos 

conhecidos e houvesse melhor tratamento da informação para seus públicos interno e externo, 

bem como melhoria em suas imagens como instituição. Isso porque, diferentemente das 

empresas privadas que já possuíam departamentos de comunicação e marketing, as entidades 

ligadas ao terceiro setor passaram a se preocupar com a sua imagem e a divulgação de suas 

ideias mais tarde. 

Desse modo, acompanhando o significativo crescimento da preocupação dedicada à 

comunicação socioambiental no Brasil, as agências passaram a atender este novo setor em 

expansão. Entretanto ainda que o crescimento seja considerável, o número de agências 

especializadas nessa área é pequeno, pois se comparado com o total existente no Brasil, o 

índice de agências para este setor é inferior a 10%.  

Em 2011, um levantamento feito pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação 

(ABRACOM), constatou que existem cerca de 1.500 agências de comunicação no país, 

contudo, apenas dez auxiliam empresas com foco em responsabilidade social e duas com foco 

no terceiro setor. Pesquisando por região, nota-se que seis delas estão localizadas na cidade de 
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São Paulo, duas na Bahia, duas em Recife, uma no Paraná e a outra em 

Pernambuco. (ABRACOM, online). 

A quantidade de agências, pouco expressiva se comparada com o total existente no país, 

aponta que as empresas, da área de terceiro setor, estão carentes de opções para auxiliar em 

um planejamento comunicacional adequado.  Hoje em dia, muitas vezes, a imagem da 

empresa chega a ter mais importância que o próprio produto. (SCHAUN e RIZZO, 2009). 

De acordo com as autoras, no ano de 1910, durante o governo do presidente Nilo Peçanha foi 

criado a “Secção de Publicações e Bibliotecas”, considerada um dos primeiros meios de 

comunicação interna no Brasil. Quatro anos depois, a empresa de energia Light criou a 

primeira área voltada a atender a comunicação interna da empresa no país e, no mesmo 

período, a EletroPaulo (na época The São Paulo Tramwayand Power Company) criou um 

departamento de relações públicas. Estas foram as primeiras iniciativas de trabalhos em 

comunicação corporativa no país.  

A partir de então, as empresas passaram a perceber que era preciso criar uma forma eficaz 

para informar seus funcionários em relação a diversos pontos do trabalho e disseminar os 

valores e missão da empresa. Assim, comunicava-se desde o posicionamento da empresa no 

mercado de trabalho, decorrente do esforço dos trabalhadores, até informações mais básicas, 

como feriados ou benefícios.  

Em 1937, durante a chamada Era Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e 

Propaganda, o DIP, com o propósito principal de popularizar o governo, mas também 

implantar a censura. Esta criação rendeu diversas possibilidades de emprego principalmente 

para os jornalistas, pois Getúlio Vargas determinou que fossem implantadas assessorias de 

imprensa nos órgãos públicos federais.  

Neste contexto, as agências de comunicação tiveram uma rápida evolução, acompanhando as 

novidades do mundo globalizado principalmente, no início do anos 2000. Assim, 
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principalmente nos países capitalistas, houve a necessidade de lançar suas marcas 

mundialmente, e para isso foi preciso pensar em um planejamento estratégico eficaz. É neste 

momento que as agências de comunicação ganham evidência nas áreas de comunicação e 

planejamento. 

Surge, então, o principal desafio da comunicação nas organizações: pensar que as sociedades 

“se caracterizam pela multiplicidade de questões políticas, sociais, culturais e econômicas, 

somadas à influência da mídia na sociedade de consumo” (SCHAUN e RIZZO, 2009). 

Significa dizer que a prioridade dos consumidores não está apenas na qualidade do produto 

mas, também, na relação que a empresa tem com o público.  A partir destas questões tornou-

se essencial a elaboração de um trabalho comunicacional. 

Entre os desafios da comunicação das organizações encontra-se a 

permanente produção de articulações comunicativas voltadas a estabelecer 

algum tipo de relação entre a organização, seus públicos de interesse, a 

sociedade e o mercado. Como articulações comunicativas, entendem-se as 

conexões e seus stakeholders, produzidas em contextos específicos e 

singulares, territorializados e localizados. (SCHAUN e RIZZO, 2009. p. 38) 

Paralelamente à globalização nasce o imediatismo, em que os meios eletrônicos criam 

extensões para os sentidos humanos exatamente como constatou Marshall Mc Luhan em “o 

meio é a massagem” (1969). Logo, as agências passaram a fazer os trabalhos das áreas de 

assessoria de imprensa e relações públicas, criando soluções mais amplas que os dois 

segmentos citados. 

Pensando nas agências como um aperfeiçoamento das assessorias de imprensa e relações 

públicas, nota-se que as agências nada mais fazem do que aumentar os serviços oferecidos 

pelas duas áreas citadas e “passa a ser uma empresa prestadora de serviços especializados em 

comunicação organizacional e corporativa” (SCHAUN e RIZZO, 2009). Com o decorrer dos 

anos, a área de comunicação do país foi incorporada, também, à globalização e a era digital 

que transformaram o modo de se comunicar no mundo inteiro. 
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Cada público  exige uma maneira adaptada de comunicação, observando 

sempre a uniformidade e a coerência do discurso por parte da organização. É 

necessário um grande esforço para que a mensagem que a empresa quer 

passar seja bem entendida, eficaz e capaz de agregar valor à visão de mundo 

do receptor (SCHAUN, RIZZO; 2009. p.50). 

Vale ressaltar que as agências de comunicação têm as suas áreas muito bem divididas e ao 

mesmo tempo interligadas, sendo elas: gestão estratégica, relações com a mídia, consultoria 

política, comunicação interna, organização de eventos e design e conteúdo. Cada um destes 

segmentos possui, também, outras subdivisões. 

Diante do cenário atual, percebe-se que, apesar da franca expansão e dos grandes 

investimentos em questões socioambientais, o mercado ainda é carente de agências de 

comunicação especializadas e preparadas para lidar com essas demandas emergentes. Ainda é 

pequeno o serviço voltado às empresas que se preocupam em trabalhar e valorizar ações 

ligadas ao terceiro setor e à sustentabilidade em geral. 

A partir do que foi apresentado acima sobre a importância da responsabilidade social nas 

empresas privadas e o crescimento das chamadas Organizações Não-Governamentais no 

cenário atual, esse projeto teve como objetivo compreender como se dá a criação de uma 

agência de comunicação que atenda este segmento. 

Para isso, levando em consideração a expansão do chamado terceiro setor e a necessidade de 

uma comunicação integrada para as empresas que compõem ou atuam neste ramo, este 

trabalho visou à criação de uma agência de comunicação especializada em terceiro setor e 

sustentabilidade. 

Além disso, o trabalho teve como pretensão o atendimento completo a um cliente, onde foram 

colocadas em prática diversas ações para comunicação com os públicos interno e externo. 

Como empresa-cliente, foi escolhida a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão 

(ASSEMA), que possuía uma série de demandas de comunicação. 
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Então, a fim de especificar melhor o projeto, faz-se necessária traçar um pequeno perfil 

histórico da empresa-cliente. A ASSEMA é uma organização que visa à cooperação entre as 

pessoas que trabalham e vivem do coco de babaçu. A instituição surgiu no final dos anos 80 e 

é liderada por trabalhadores rurais e mulheres quebradeiras de coco, principalmente na região 

denominada Médio Mearim, no Maranhão: 

A (...) ASSEMA (...) promove a produção familiar, utilizando e preservando 

os babaçuais, para a melhoria da qualidade de vida no campo. De caráter 

regional, a ASSEMA não tem fins lucrativos e atua na denominada região do 

Médio Mearim, no estado do Maranhão, localizado no Meio Norte do Brasil. 

(ASSEMA, 2012, online) 

A associação é um dos grupos que reúnem aqueles que vivem do sustento do coco de babaçu 

e que o utilizam para a construção de casas, carvão, artesanato, alimentação, produção de 

sabonetes, entre outros produtos. Além da ASSEMA, há diversos outros tipos de cooperativas 

e ONGs que buscam a proteção e a defesa dos interesses das quebradeiras de coco de babaçu. 

Essas pessoas estão localizadas na região nordeste do Brasil, nos Estados do Maranhão, Piauí, 

Mato Grosso e Tocantins. No entanto, a principal concentração dessas comunidades está em 

torno da região do Médio Mearim, no Maranhão – local em que se concentram os maiores 

babaçuais do País. 

Portanto, a partir das diretrizes já expostas e de outras que serão posteriormente analisadas, 

este trabalho buscou identificar como as estratégias comunicacionais podem auxiliar uma 

ONG ligada ao terceiro setor, compreendendo como se dá execução de um plano de 

comunicação completo para uma empresa do terceiro setor e, assim contribuir para a 

construção de uma teoria e um conhecimento mais amplo, relacionado à comunicação 

corporativa no âmbito da responsabilidade social. 

O trabalho então procurou construir um plano de comunicação eficaz para a ASSEMA, 

visando o aumento de sua visibilidade de forma diferenciada em comparação à comunicação 

de outras organizações que atuam no terceiro setor. Dentro desse objetivo, foram utilizadas 
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técnicas jornalísticas para produzir conteúdos humanizados que poderiam ressaltar ou reforçar 

a imagem da Associação. 

Sendo assim, em suma este projeto procurou contribuir para um corpo teórico sobre a 

importância de um plano de comunicação bem elaborado para as empresas que atuam no 

terceiro setor ou lidam com a responsabilidade ambiental, levando em conta a relação da 

comunicação institucional com a construção ou reforço da marca da organização.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Terceiro Setor 

No Brasil, Terceiro Setor é a tradução literal do termo em inglês, Third Sector, que foi criado 

em 1978 por John Rockfeller III, que descrevia a “vitalidade cívica” dos Estados Unidos 

como um setor que não era perceptível: o Terceiro Setor, que não tem fins lucrativos, ao 

mesmo tempo em que é privado. (MONTAÑO, 2005, p.53 apud PRANDO ... [et al], 2006, 

p.16). Na década de 1990, a Fundação Roberto Marinho introduz o termo, e desde então ele 

passa a ter destaque nas mídias brasileiras:. 

Conforme Montaño (2002, p.63) menciona, o terceiro setor organizou-se 

nosEstados Unidos por John D Rockefeller III há aproximadamente vinte 

anos, teve influênciada crise e a reestruturação do capital que ocorreu no 

mundo, proporcionando a estabilizaçãono século XX com o neoliberalismo, 

este marco trouxe a transformação de ideias e valoresa toda sociedade, 

aumentou a preocupação com o ético, moral, com o meio ambiente e coma 

autoestima. Estes méritos diminuíram a responsabilidade do Estado e deram 

maior força emotivo de ação por todas as instituições que interagem com o 

terceiro setor.(OLIVEIRA, 2004, p.12) 
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Na América Latina, a sua origem está diretamente relacionada com o período de colonização 

dos europeus, principalmente por meio de ações da Igreja e de outras entidades existentes na 

época. (OLIVEIRA, 2003, p.13) 

No Brasil, o Terceiro Setor tem suas origens desde a República Velha, em que instituições 

religiosas, sobretudo a Igreja Católica, ajudavam os necessitados a partir do financiamento 

das oligarquias, posto que o Estado Oligárquico era indiferente a eles. (SÉLLOS in 

ESTUDOS, 2005, p. 1478). 

Com a República Nova, período em que Getúlio Vargas estava no poder, o então presidente 

organiza o Estado de modo a ser mais assistencialista e define algumas medidas que eram 

voltadas ao direito mínimo do trabalhador urbano. 

Segundo Séllos (in ESTUDOS, 2005, p. 1478), este período é enfraquecido após a Segunda 

Guerra Mundial e o Estado do Compromisso entra em crise, assim como o regime 

democrático estabelecido em 1946 pela Constituição Federal de 1946. Em decorrência a isto, 

o Estado rompe com a sociedade e passa a ser o único a exercer as políticas públicas do país. 

Instala-se o Regime Militar no Brasil que era contra as iniciativas sociais e tudo o que não 

estivesse sob seu controle. A Igreja Católica era a única exceção, devido a sua tradição e 

força. 

E é justamente nas comunidades eclesiásticas que surgem e crescem os 

movimentos sociais autônomos, além dos sindicatos e partidos, associações 

civis de vários gêneros, de índole libertadora, politizadora e revolucionária 

em relação ao Estado e, posteriormente, em relação à própria Igreja. 

Ressalta-se que alianças internacionais, especialmente europeias, 

financiaram esses movimentos – mais tarde denominadas ONGs – com o 

intuito de resgatar a democracia do Estado de direito no Brasil. (SÉLLOS in 

ESTUDOS, 2005, p. 1478) 

Na década de 70, diversos projetos passaram a ser desenvolvidos em prol de uma maior 

importância aos valores sociais. Conforme as ações do governo neste âmbito diminuíam, 
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maior era o número da participação de sociedades civis. “Como era época de ditadura militar a 

participação política foi decisiva para o crescimento ecriação dessas associações, que se utilizavam do 

pretexto de justiça social para conquistar ese fortalecer diante do povo.” (OLIVEIRA, 2003, p.18) 

A partir deste momento, surgem as Organizações Não-Governamentais (ONGs) que, livre de 

partidos políticos, tinham uma visão política para reorganizar a sociedade. Desse modo, Séllos 

conclui que “a origem das organizações da sociedade civil, com caráter público, foi 

assistencialista, mas, dando lugar ao Terceiro Setor são substituídas por instituições 

estruturadas”. (SÉLLOS in ESTUDOS, 2005, p. 1481) 

Para que se possa definir o Terceiro Setor, deve-se compreender que as suas organizações se 

diferem dos dois anteriores, já que o Primeiro Setor é composto por organizações 

governamentais (Estado), o Segundo Setor por organizações não-governamentais com fins 

lucrativos e, o Terceiro Setor por organizações não-governamentais sem fins lucrativos. 

Composto por toda iniciativa privada de caráter público que visa à promoção 

do desenvolvimento social. É a sociedade civil organizada em prol de um 

bem comum, por meio das fundações, organizações não governamentais e 

associações civis sem fins lucrativos, embuídas dos ideais de justiça e paz 

social, voluntariado, ética, transparência e benemerência, enfim, de 

responsabilidade social, solidariedade e amor ao próximo, aliados à auto-

sustentabilidade.(ESTUDOS, 2005, p.1477) 

Ainda para a Revista Estudos (2005, p.1477), o Terceiro Setor é formado por Fundações, 

Organizações não-governamentais e Associações Civis sem fins lucrativos. Prando e Filho 

(PRANDO [et al] (2006, p.19), constata que todas elas possuem determinadas características 

em comum, como o fato de não existirem proprietários; de suprirem parcialmente o dever do 

Estado no atendimento a determinadas necessidades sociais; de buscarem benefícios sociais; 

de serem agentes econômicos; de precisarem de recursos públicos ou privados para existirem; 

de não distribuírem o dinheiro adquirido entre os seus membros e; de possuírem “estrutura e 

presença institucionais”. 
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É imprescindível, desse modo, destacar que não há distribuição de resultado aos associados 

nas entidades deste setor, o dinheiro arrecadado é reinvestido nas ações de suas causas sociais. 

Desse modo, as cooperativas não fazem parte dele, pois elas são sociedades simples, 

empresariais. 

As cooperativas são sociedades de pessoas, ferramentas úteis ao Terceiro 

Setor na implementação de projetos de geração de trabalho e renda. 

Promovem a distribuição do resultado econômico de forma equitativa, pois o 

rateio é baseado na produção de cada sócio-cooperado. Possuem carga 

tributária inferior à das empresas comuns. Recolhem o INSS em nome e por 

conta dos sócios, e os demais encargos trabalhistas são inexistentes. (BULL; 

SARAIVA in PRANDO ... [et al], 2006, p.148) 

Para que se compreenda adequadamente este setor, faz-se necessário definir brevemente as 

entidades que o compõe. As associações se dão pelo conjunto de pessoas que sem interesses 

econômicos, atuam por meio de serviços, atividades e conhecimentos na busca de um objetivo 

em comum. Elas podem ser “associações de cunho associativo (aquelas que dedicam suas 

ações em beneficio de seus quadros sociais) e associações de cunho social (entidades de 

benefício público, ou seja, aquelas que atuam em favor daqueles que estão fora de seus 

quadros sociais).”(BULL; SARAIVA in PRANDO ... [et al], 2006, p.149) 

Elas também podem ter um caráter altruístico, como as associações beneficentes; egoístico, 

como as esportivas; ou econômico não lucrativo, como a associação de socorro mútuo. (cf. 

DINIZ, 2002 apud PRANDO ... [et al], 2006, p.149). Exemplos de entidades altruísticas são 

as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP’s) - criadas para que se 

façam legitimar a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a transparência, a 

economicidade e eficiência na área das associações – as Organizações Sociais (OS) e as 

fundações. (BULL; SARAIVA in PRANDO ... [et al], 2006, p.149) 

Para explicar as OS, Bull e Saraiva (in PRANDO ... [et al], 2006, p.150 - 151), utilizam-se do 

artigo 1º da Lei nº 9.637 (15.5.1998), este que as define como modelos estatais de 

organizações públicas, as quais devem atuar fora da área de administração pública e, dessa 

forma, permitir e incentivar as sociedades sem civis sem fins econômicos a oferecer serviços 
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públicos que não possuem uma exclusividade do Estado. Tal artigo também define que as 

atividades dessas organizações são voltadas para o “ensino, a pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e a 

saúde”. 

As fundações, por sua vez, “é a instituição que se forma ou se funda pela constituição de um 

patrimônio para servir a certo fim de utilidade pública ou atuar em benefício da sociedade”. 

(PRÓ MENINO, 2006, online) 

Por fim, as ONGs são formadas por pessoas que se organizam e se estruturam como uma 

instituição da sociedade civil que visam lutar e/ou apoiar causas sociais.  

As ONGs representam um novo espaço organizador da sociedade civil, de 

forma mais espontânea e menos burocratizada. São mecanismos 

fundamentais de construção da cidadania, atuando como agentes de 

fiscalização da sociedade civil sobre a sociedade política, no gerenciamento 

dos assuntos públicos.(PRÓ MENINO, 2006, online) 

Apesar de seu caráter histórico, sua expansão no Brasil ocorreu apenas na década de 1990, em 

que houve um anseio pela democracia. A sociedade queria construir por meio das ONGs um 

ambiente favorável a implementação de um projeto democrático. 

Pode-se definir quatro grupos para tais organizações: o da filantropia – serviços assistenciais; 

o do desenvolvimento sustentável – respeito a natureza; o da cidadania – implantação da 

democracia e; o dos ambientalistas – respeito a diversidade e preservação do sistema.(cf. 

COELHO, 2000, p.63 apud NETO; LIBERAL in PRANDO ... [et al], 2006, p.28). 

Mesmo com essas caracterizações, as ONGs continuam apresentando 

dificuldades para serem definidas por ocultarem frequentemente, sob a capa 

de bondade, interesses políticos. A Constituição Brasileira também não as 

define, mas demarca sua relação com o Estado. (NETO; LIBERAL in 

PRANDO ... [et al], 2006, p.30) 
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Para Barbieri (2008, p.32-33), independentemente se for de cunho assistencialista ou na 

mobilização de ONGs, tornou-se uma tendência mundial as questões sociais. Em 

contrapartida a estas iniciativas, o exacerbado crescimento de todos os âmbitos sociais 

(econômico, populacional etc.) estava os danos causados ao meio ambiente, o aumento da 

miséria, e da desintegração social.  

Para ele, “cada vez mais segmentos da sociedade civil viram nas grandes corporações as 

principais beneficiárias do avanço neoliberal. Em face dessa situação, muitas empresas 

optaram por parcerias com ONGs em ações que visavam a minimizar os danos às 

comunidades e ao meio ambiente”. (BARBIERI, 2008, P.33)”. 

A busca pelo que ficou denominado como responsabilidade social por parte das empresas 

tornou-se cada vez mais constante nas sociedades mundiais e também faz parte do Terceiro 

Setor. Séllos (in ESTUDOS, 2005, p. 1482), atribui isto ao fato de que as instituições 

perceberam que agir de modo socialmente responsável havia se transformado em um 

investimento estratégico e devidamente planejado a fim de obter melhores resultados, devido 

a valorização da marca perante o mercado e a fidelização de clientes. Atualmente tal processo 

é conhecido como marketing social. 

Em conjunto a esta nova postura empresarial, houve uma mudança de visão e comportamento 

por parte da sociedade. Segundo Séllos (in ESTUDOS, 2005, p. 1483) os consumidores se 

interessam por empresas que respeitam os direitos humanos, o meio ambiente e destinam 

parte de sua renda para causas sociais e ambientais. “É a parcela da responsabilidade social 

assumida pelo setor produtivo que, com esse investimento na comunidade em que atua, tem 

sua possibilidade de sobrevivência e progresso pela melhora da qualidade de vida e 

conscientização para o consumo dessas pessoas.” 

Contudo, as empresas não devem ser as únicas a utilizar os métodos do marketing e da 

comunicação para obter visibilidade para suas ações socialmente responsáveis e assim 

conseguirem melhores resultados, o Terceiro Setor como todo também necessita deste 
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sistema. Para Credidio (in Zappelini, 2011, p.49), “é preciso que as organizações estabeleçam 

uma efetiva política de marketing no sentido de, entre outros objetivos, darem visibilidade as 

causas que escolheram defender e, em especial a construção e solidificação de marcas sociais 

conhecidas e respeitadas”.  

Entre as inúmeras atividades inerentes ao marketing definidas por Credidio (in Zappelini, 

2011, p.51) no terceiro setor, este projeto visa atender a da comunicação e da execução eficaz 

da informação. Visto que para se manter, uma entidade necessita ser conhecida publicamente 

não apenas por existir, mas por suas ações e pelo que o seu trabalho agrega positivamente na 

sociedade. Para isto, a agência de comunicação irá trabalhar com alguns métodos e conceitos 

que compõem este ramo e que serão estudados nos próximos tópicos deste referencial teórico. 

O cliente inicial da agência de comunicação elaborada neste projeto é um exemplo de 

associação pertencente ao Terceiro Setor que já possui ações comunicacionais para obter certo 

destaque perante seu público. 

2.2. ASSEMA 

Criada em maio de 1989, a Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão 

(ASSEMA) surgiu com o objetivo de unir as quebradeiras de coco da região do Médio 

Mearim, no Maranhão, em torno de objetivos comuns que reforçassem a “pequena produção 

local e às famílias produtoras através, principalmente, de acompanhamento técnico-agrícola, 

de estabelecimento de créditos e de políticas específicas voltadas ao fortalecimento da 

produção” (RÊGO, ANDRADE, 2006). 

Passados duas décadas desde a sua criação, hoje a associação sem fins lucrativos se coloca 

como uma organização que busca promovera produção familiar através da utilização e 

preservação dos babaçuais (ASSEMA, 2012, online). Seguindo este princípio, a ASSEMA 

tem diversos outros tipos de iniciativas como o auxílio na economia comunitária, o incentivo 
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ao desenvolvimento sustentável, a agricultura ecológica orgânica, o combate ao êxodo rural e 

a valorização da mulher (RIZZO, SCHWARTZ, s.d.). 

Por meio do fruto do babaçu – uma palmeira muito comum na região nordeste do País – as 

associadas à ASSEMA ganham a vida produzindo artesanato, iguarias alimentícias e diversos 

outros produtos como carvão e sabonetes. Sendo assim, elas tiram do coco de babaçu a fonte 

de seu sustento, tornando os babaçuais essenciais para sua sobrevivência. Com o objetivo de 

preservar estas palmeiras, as quebradeiras de coco têm sua história manchada pela disputa de 

terra que se agravou na década de 80, quando a briga com os grandes proprietários dos 

babaçuais causou a perda de muitas vidas. 

Composto por 16 municípios e com pouco mais de oito quilômetros quadrados de extensão, o 

Médio Mearim é uma região que se destaca pela estreita relação de sobrevivência entre sua 

população – de aproximadamente 257 mil habitantes
11

 – e o babaçu. A região concentra o 

maior número de babaçuais no Maranhão. Por esse motivo, o Médio Mearim foi palco de 

diversos conflitos agrários que ocorreram principalmente nos anos 80, e que levaram ao 

êxodo rural milhares de famílias que acabaram por aumentar os bolsões de pobreza nas 

grandes cidades (SOUZA, OLIVEIRA, SALES, 2007). 

Alguns processos de mobilização política de entidades representativas dos camponeses, 

segundo Rêgo e Andrade (2006), começaram na década de 1950. No entanto, os principais 

problemas entre os proprietários e as quebradeiras de coco tiveram de fato início em 1960. 

Até então, a exploração não encontrava nenhum empecilho, no entanto a partir desse ano, os 

proprietários passaram a isolar as áreas de extração do babaçu, impedindo as quebradeiras de 

conseguir o seu sustento. Esses conflitos se estenderam por cerca de duas décadas, e hoje já 

11
 Dados do IBGE 2007, extraídos do portal Sistemas de Informações Territoriais, do Governo 

Federal. 
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está bastante diluído – mas ainda há casos de famílias que sofrem com a exploração dos 

proprietários das terras. 

Na região do Médio Mearim fortes conflitos foram travados, principalmente 

na década de 1980, tendo como foco de resistência centenas de famílias 

camponesas que lutaram, e lutam, dentre alguns outros motivos, contra a 

submissão causada pela apropriação das terras por grandes proprietários. 

(RÊGO, ANDRADE. 2006) 

Com o objetivo de superar esses problemas, as famílias agroextrativistas da região se 

organizaram em associações e cooperativas. Criada no fim da década de 80, a ASSEMA é 

uma dessas organizações, que surgiu com o intuito de apoiar a “pequena produção local e às 

famílias produtoras através, principalmente, de acompanhamento técnico-agrícola, de 

estabelecimento de créditos e de políticas específicas voltadas ao fortalecimento da produção” 

(RÊGO, ANDRADE, 2006). 

Nesses anos de história a ASSEMA já contribuiu para a mudança de vida de muitas 

trabalhadoras do Médio Mearim. Entre elas, a reunião de associações individuais e coletivas, 

além de grupos informais, sindicatos de trabalhadores rurais e até mesmo uma escola agrária. 

Além disso, a associação pretende também lutar para a conquista do direito ao trabalho, bem 

como apoiar a organização de movimentos sociais e o fortalecimento do direito à cidadania 

(RIZZO, SCHWARTZ. s.d). 

Uma conquista importante das associações e cooperativas aconteceu no ano de 1997, primeira 

vez em que foi aprovada em um dos municípios a lei que recebeu o nome de Lei do Babaçu 

Livre. Segundo essa regulamentação, os municípios que a aprovaram permitem a extração do 

babaçu mesmo em terras privadas, garantindo o sustento de milhares de famílias. Mas uma 

das principais requisições da ASSEMA é que a Lei do Babaçu Livre atue em território 

estadual, ou até mesmo federal. Hoje, um dos principais problemas da região é a luta contra a 

monocultura e a transformação dos babaçuais em pasto.  
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2.3. Quebradeiras de coco 

Como parte ativa da ASSEMA, as quebradeiras de coco do babaçu são mulheres do Médio 

Mearim que tinham como um de seus ofícios a quebra, extração e manuseio deste coco, além 

da venda da amêndoa e da confecção de produtos dele originados. 

 As mulheres da região, mantém o trabalho tradicional na agricultura 

familiar, e comercializam produtos artesanais nas cidades locais com a 

colaboração e organização da ASSEMA, abrindo novas perspectivas, de 

inclusão feminina no mercado de trabalho.(SCHWARTZ; RIZZO, s/d) 

Em busca de melhores condições de vida e trabalho, houve a união destas quebradeiras em 

organizações de movimentos sociais. Tal formação também deu-se em grande parte pelos 

conflitos de terras que houve na região, além dos maus tratos de seus maridos que não as 

respeitavam e desvalorizavam seu  trabalho. Desse modo, com o objetivo de possuírem 

seus direitos de trabalhar com o coco, elas “criaram as primeiras organizações de 

trabalhadoras do campo, como o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco de 

Babaçu e a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão”. (SCHWARTZ, 2012, 

s.p) 

Uma grande parcela destas mulheres não possui a propriedade das terras em que a extração do 

coco do babaçu é realizada, sendo assim deve-se considerar que muitas dessas terras são de 

propriedades privadas, o que restringe e, muitas vezes, impede que estas mulheres trabalhem. 

Desse modo, uma das ações realizadas por elas foi buscar o direito de livre acesso a estas 

terras, o que foi conquistado mediante a determinação de leis municipais, como a Lei do 

Babaçu livre para a comunidade de Ludovico, e pelo que ficou considerado como “luta na 

marra” (diversas formas de conflitos com os proprietários). (FIGUEIREDO, 2005, p.31): 

A forma de trabalho é determinada pela relação com a terra e com o babaçu. 

Se as terras onde tem ocorrência de palmeiras de babaçu são áreas de posse, 

de assentamento, pequenas propriedades, reservas extrativistas, ou forma que 

indica domínio por parte das famílias camponesas, as famílias dessas áreas e 

geralmente das circunvizinhas têm livre acesso aos babaçuais e, portanto, o 
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trabalho é livre. Existem exceções a essa regra, especialmente onde houve 

loteamento de áreas comuns. É também livre quando mesmo em terras 

privadas dominadas por fazendeiros foi conquistado o livre acesso ao 

babaçu, seja através de leis municipais e/ou da luta para libertar o coco. 

Quando o babaçu está em terras privadas e não é permitido às mulheres o 

livre acesso, o trabalho delas não será livre, pois as quebradeiras de coco são 

obrigadas a manter relações de obediência ao proprietário das terras ou 

arrendatário do coco.(FIGUEIREDO, 2005, p.31) 

Apesar desta relação de obediência que ocorre em alguns casos com algumas quebradeiras, 

elas conseguem tirar deste trabalho com o babaçu uma renda para auxiliar nas despesas da 

casa, que são complementadas com a renda de seus maridos (estes que, em grande parte, 

trabalham nas roças). Assim, Schwartz e Rizzo (s/d) analisam que “as mulheres da região, 

mantém o trabalho tradicional na agricultura familiar, e comercializam produtos artesanais 

nas cidades locais com a colaboração e organização da ASSEMA, abrindo novas perspectivas, 

de inclusão feminina no mercado de trabalho”. 

Outro aspecto do trabalho dessas mulheres ressaltado pelas autoras é o de que as quebradeiras 

possuem como objetivo interferir e ampliar as discussões sobre as questões que possuem 

relação com a preservação do meio ambiente.(SCHWARTZ; RIZZO, s/d) Neste aspecto, 

Schwartz (2012, s.p) )ressalta que a ONG possui como uma de suas atividades exigir do poder 

público e da iniciativa privada métodos de se colher o coco de babaçu que tenham como base 

o desenvolvimento sustentável. 

Para isto, elas, em suas organizações participantes da ASSEMA, produzem cartilhas, músicas 

e palestras com as práticas alternativas de extração (também elaboradas por elas) em prol de 

fazer com que o método tradicional (queima e derrubada das palmeiras de babaçu) entre em 

desuso. 

Elas realizam anotações sistemáticas sobre a produção, atentas ao propósito 

de proporcionar material pertinente e suficiente às pesquisas sobre o meio 

ambiente, defesa dos babaçuais ou sobre questões correlatas, por meio de 

comparações entre os sistemas agroextrativistas tradicionais e atuais, formas 

de agricultura, ações coletivas pela sustentabilidade, defesa do meio 

ambiente e lutas cotidianas das quebradeiras de coco de babaçu pela terra, 

trabalho e igualdade de gênero. (SCHWARTZ, 2012, s.p) 
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Considerada como uma profissão que descende de mãe para filha, as quebradeiras de coco 

totalizam aproximadamente 300 mil mulheres nas áreas do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. 

Um trabalho que envolve mais do que questões práticas, há toda uma ideologia envolvida 

neste movimento que remete a uma organização social, práticas sustentáveis, conflitos de 

ideias e superação diária em suas conquistas relacionadas ao preconceito de raça e a inclusão 

e valorização social. 

2.4. Comunicação organizacional 

Este cenário atual de mundo globalizado exige das empresas, instituições, ONGs, associações 

e sindicatos uma constante atualização em sua visão estratégica para que suas ações se tornem 

de conhecimento de seus stakeholders. Dessa fora, cada vez mais houve a necessidade de se 

criar uma comunicação organizacional. Nesse sentido, Schaun e Rizzo afirmam que: 

Toda organização tem como objetivo estabelecer relações mútuas com seus 

públicos, necessitando construir, estabelecer, formar na opinião pública uma 

imagem organizacional favorável, construída através da comunicação e da 

informação organizacional. (SCHAUN; RIZZO, 2009, p.29) 

Para Grau (s.d, p.28 apud FARIAS in KUNSCH, 2009, p. 52), a partir de 1950 a comunicação 

organizacional começou a ser configurada como uma área do conhecimento. A princípio, o 

termo era conhecido como comunicação empresarial, mas ele era restrito as empresas e, com 

o passar dos anos, percebeu-se que outras formas de organizações também deveriam ser 

incluídas nesta teoria. (FERNANDES, CAMPAGNA, BENITES, 2009, P.28) 

No Brasil, a expressão comunicação organizacional tornou-se conhecida a partir da década de 

1990, entretanto, o termo comunicação empresarial vem desde 1970. 

No Brasil, foi através da industrialização do sudeste nos anos 60, que as 

empresas começaram a se comunicar com os diversos públicos. O ingresso 

das multinacionais contribuiu para o aprimoramento dos modelos da 

comunicação empresarial e, somente, nas décadas de 70 e 80 esse segmento 
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assumiu a escala de posicionamento estratégico nas organizações. 

(FERNANDES, CAMPAGNA, BENITES, 2009, p.28) 

Atualmente a comunicação organizacional está diretamente relacionada com a sobrevivência 

das empresas neste mercado de concorrência acirrada. Uma estratégia de comunicação bem 

elaborada irá não apenas arrecadar lucro para as empresas, mas também criar uma relação 

com seus clientes e colaboradores além de reforçar constantemente a sua imagem. “Quanto 

mais informações a empresa passar à sociedade, mais forte será sua presença nos meios 

midiáticos. Isso fortalecerá o relacionamento com a opinião pública e, portanto, seus produtos 

e serviços serão mais facilmente reconhecidos.” (CHINEM, 2003, apud FERNANDES, 

CAMPAGNA, BENITES, 2009, p.28) 

Para que tal estratégia obtenha um resultado satisfatório, é preciso que a organização tenha 

um plano de comunicação integrada. Kunsch, umas das principais pesquisadoras do assunto 

no Brasil, percebeu que em prol de fortalecer em seus públicos o conceito institucional, 

mercadológico e corporativo, faz-se necessário que as atividades comunicacionais das 

organizações sejam realizadas de maneira integrada, considerando a política global e os 

objetivos das organizações. “A comunicação integrada pressupõe uma junção da comunicação 

institucional da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 

administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação organizacional.” (KUNSCH, 

2003, p.150) 

Fernandes, Campagna e Benites (2009, p.32) citando Torquato (2004, p.72), afirmam que a 

integração da comunicação é realizada a partir das ações das áreas de relações públicas (que 

adequa o objeto da comunicação aos seus mais variados públicos), de marketing (que faz com 

que o consumidor escolha tal produto e o leve até a sua marca), e, por fim, a de assessoria de 

imprensa (que elabora e realiza ações que devem ir além do “simples relacionamento com a 

imprensa”). 

Desse modo, um dos principais públicos de uma organização, além dos stakeholders, é o 

interno, pois é ele o primeiro a receber e transmitir as informações que ela quer que sejam de 
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conhecimento público. Uma comunicação interna eficaz aproxima o colaborador para com a 

organização. Já que quando o funcionário é bem informado e motivado por ações 

comunicacionais internas, ele se considera como parte integrante da organização e, assim, 

transmite boas informações sobre ela para as pessoas pelas quais ele se relaciona. 

Scroferneker (in KUNSCH, 2009 p.208), acredita que os públicos internos devem ser 

priorizados nas políticas comunicacionais, pois são eles que ao “vestir a camisa” da 

organização poderão levá-la ao “êxito de um programa de qualidade, bem como a 

possibilidade de premiação e/ou certificação”. De tal modo, torna-se mais fácil atingir as 

estratégias anteriormente planejadas pela organização e cria-se uma imagem positiva tanto em 

seu âmbito interno quanto no externo da organização.  

Os públicos internos constituem (ou deveriam constituir), sob a perspectiva 

de uma gestão moderna, os públicos mias importantes de uma organização. 

Os funcionários (eufemística, demagógica e ideologicamente denominados 

colaboradores) são os parceiros fundamentais nos negócios (sejam lucrativos 

ou não) e sem eles as organizações não sobrevivem. (BUENO, 2005, p.32 

apud SCROFERNEKER in KUNSCH, 2009, p. 208). 

Schaun e Rizzo (2009, p.63) elegeram como as principais atividades da comunicação 

corporativa as mídias internas, externas, os manuais, as publicações (jornais, boletins, 

revistas), o jornal mural, as campanhas, a intranet, as newsletters eletrônicas, a pesquisa de 

clima organizacional, as programações cultural e esportiva, os treinamentos e, por fim, o 

endomarketing. 

Vale ressaltar que atualmente novas formas de comunicação foram adotadas pelas 

organizações tanto para seus públicos internos quanto para os externos. Nelas, a internet e, 

principalmente, as redes sociais são essenciais para a disseminação das ações e políticas da 

empresa. Sites como Facebook e Twitter servem como ferramentas que possibilitam um 

contato direto das organizações para com seus públicos por meio de mensagens curtas e 

objetivas (estas que podem ser escritas, em formato de imagem ou de vídeo), e que visam a 
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aproximação e um melhor relacionamento dos emissores (organizações) para com seus 

receptores (públicos – stakeholders). 

Assim, para que a comunicação integrada aconteça de forma efetiva é necessário que se faça 

um planejamento estratégico de comunicação. 

2.5. Planejamento estratégico de comunicação  

A comunicação por parte das empresas, instituições e entidades faz-se mais que necessária no 

atual cenário de novas exigências por parte dos consumidores. Mais do que comunicar seu 

público externo, tem de existir uma comunicação interna eficaz. Entretanto, existem maneiras 

de isto se realizar com eficiência e gerando mais resultados. 

A comunicação estratégica engloba essas formas, pois é designada a suprir a necessidade de 

se comunicar da empresa. Para que ela seja efetiva, há todo um planejamento de ações e 

processos nela envolvido.  

Assim, a Comunicação estratégica objetiva a conquista dos resultados 

desejados pelas organizações. Voltada à imagem das empresas, instituições e 

entidades, e a seus produtos e serviços frente aos seus públicos interno e 

externo, a Comunicação estratégica deve ser vista como um modo de 

fomentar um negócio. (SCHAUN; RIZZO, 2009, p. 20) 

Ao que tange o processo de planejamento há de se considerar que este envolve todas as ações 

que possuem relação com o pensar dos processos de criação, realização e implementação de 

projetos, com os programas para criar a imagem da marca e com a postura da organização 

perante seus públicos e mercado.  

Para isso, ele engloba todo um conjunto estratégico e de ações politicas que podem ser as 

mais diversas. Entre elas, pode-se destacar a do media training, destinada ao treinamento dos 

funcionários de uma empresa para que eles estejam preparados para saber se relacionar 
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adequadamente com a mídia, principalmente em momentos de crise. (SCHAUN; RIZZO, 

2009, p. 34) 

Entre as informações que compõem este treinamento aos porta-vozes das organizações está o 

de como ocorre o processo de seleção das notícias nas redações, quais são os interesses 

públicos e o conceito de ineditismo (escolha de um tema em detrimento de outro nas 

redações), a importância de uma comunicação transparente com a mídia etc. (KELLER, 2005, 

p.32) 

Além desta, Schaun e Rizzo (2009, p.35), elencam outras estratégias muito utilizadas pelas 

empresas atualmente, estas que podem ser a de marketing cultural – projetos que envolvam a 

manifestação cultural e artística; a de marketing de responsabilidade social – com ações 

voltadas a preservação do meio ambiente e para o bem comum da população em geral, o que 

inclui também ações para o terceiro setor; e, por fim, a de marketing esportivo - em prol de 

popularizar e melhorar a imagem da marca.  

Keller (2005, p.56-59), aborda o planejamento estratégico de comunicação a partir de alguns 

segmentos, tais como o da publicidade – em que deve existir uma preocupação com o 

público-alvo e o que o interessa; o de promoção de vendas – para que novos consumidores 

sejam atraídos e que, por sua vez, tanto os novos quanto os antigos passem a valorizar a marca 

e tê-la com preferência em relação às outras; o de marketing direto – no que tange a 

personalização do atendimento ao cliente; e o de relações públicas – que envolve todo o 

processo de controle e organização da comunicação da empresa. 

No âmbito das relações públicas, o gestor de comunicação deve realizar o monitoramento da 

imagem pública da empresa, “presta consultoria, planeja e produz publicações específicas 

para cada público de uma organização, sedimenta as relações com a mídia, cria e organiza 

eventos e campanhas, (...) administra crises e riscos” entre outras ações referentes ao controle 

de todo o processo de comunicação da organização.   (KELLER, 2005, p.59). 
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Keller (2205, p.60-61), também define algumas ações que um gestor de comunicação deve 

adotar, entre elas se encontra a de identificar os púbicos relevantes; a de “mensurar as atitudes 

dos públicos relevantes em relação à organização”; a de “estabelecer as metas de imagem 

institucional e de atitude dos públicos-alvo”; a de “desenvolver estratégias de relações 

públicas eficazes em termos de custo/benefício; e a de “implementar ações e avaliar 

resultados”. 

Para Argenti (2006, p.29), um plano de comunicação estratégico eficiente está relacionado a 

três itens que fazem parte de uma estratégia organizacional: “(1) determinar os objetivos de 

dada comunicação; (2) decidir que recursos estão disponíveis para alcançar tais objetivos e (3) 

diagnosticar a reputação da organização”. 

Desse modo, o primeiro tópico diz respeito ao fato de que a empresa precisa definir qual é o 

objetivo do que se pretende comunicar e ter sempre em mente qual é o retorno esperado do 

seu público-alvo, se este não for bem sucedido, ou seja, equivalente ao que era almejado, a 

comunicação não foi eficaz.  

Ao que se refere aos recursos disponíveis, Argenti (2006, p.30), ressalta o fato de que é 

preciso investimento monetário por parte da empresa e que este deve ser visando soluções a 

longo prazo e não apenas baratas. Novamente é preciso que seja considerada a perspectiva do 

público-alvo e não apenas a do trabalho realizado pela empresa. Assim como a destinação de 

verbas, é preciso que a organização possua uma área de recursos humanos capacitada para 

escolher profissionais de comunicação qualificados e com experiência. Outro fator que deve 

ser considerado neste item é o do tempo, pois com o ritmo acelerado imposto pelas empresas, 

muitas vezes é necessário que haja um período mais longo no processo de comunicação, caso 

isto não seja possível, mais medidas devem ser tomadas para que os públicos-alvo assimilem 

mais rapidamente o que quer ser transmitido. 

Por fim, para Argenti (2006, p.32-38), diagnosticar a reputação da organização perante seus 

púbicos está intrinsicamente relacionado à análise de cada um deles, o que inclui, quais são 
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seus públicos-alvo, quais as atitudes deles diante da empresa e qual o conhecimento deles 

sobre o tema em discussão.  

Claramente, então, após definir objetivos para sua comunicação empresarial, 

a empresa deverá analisar cuidadosamente todos os públicos envolvidos. 

Isso significa entender a identidade de cada grupo, descobrir o que cada um 

pensa sobre a empresa e determinar o que se sabe e sente sobre a 

comunicação em questão. As empresas devem considerar a alocação de parte 

de seu orçamento de marketing nesse tipo de pesquisa. Armada com tal 

informação, a empresa estará pronta para avançar para a fase final no 

estabelecimento de uma estratégia corporativa: determinar o modo como 

transmitir a mensagem. (ARGENTI, 2006, p.39) 

Ainda segundo Argenti (2006. p.39), é necessário saber como transmitir a mensagem para 

finalizar este planejamento. Desse modo, a organização precisa definir como isto será feito e 

qual será a abordagem na estrutura da mensagem. Além disto, é preciso definir quais serão os 

canais de comunicação em que essas informações serão veiculadas, considerando sempre a 

diferença entre o público interno e externo.  

Por fim, para que a estratégia de comunicação empresarial seja eficiente, é necessário “definir 

a estratégia geral da empresa para a comunicação, analisar os públicos-alvo relevantes e 

transmitir bem as mensagens. Além disso, é preciso analisar as respostas do público-alvo para 

determinar se a comunicação foi bem sucedida”.  Com isso, o que irá determinar que ela se 

torne eficiente após todo este desenvolvimento é simples, basta tornar esta estratégia um 

conhecimento de todos dentro da organização. (ARGENI, 2006, p.43) 

2.6. Agências de Comunicação 

A comunicação empresarial é uma atividade estratégica para as diretorias e presidências das 

empresas, em que há uma preocupação com o relacionamento da empresa como um todo, 

agregando não apenas a sociedade, como também todos os seus interlocutores, os chamados 

stakeholders. Sua história se mistura com o surgimento das assessorias de imprensa. 

(SCHAUN e RIZZO, 2009) 
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As agências preparam-se para gerenciar não apenas as crises dos seus clientes, podendo estes 

ser empresas ou pessoas físicas, mas também ajudam a manter a imagem positiva que a 

empresa já tem no mercado. Torquato (1986, p. 68), diz que “a comunicação empresarial 

sistêmica dá unidade a um conceito de empresa, harmonizando interesses, evitando a 

fragmentação do sistema, promovendo, internamente, sinergia negocial e, externamente, 

comportamentos e atividades favoráveis à organização”. 

Atualmente no Brasil, as organizações têm necessidade do trabalho da comunicação 

corporativa pensada exclusivamente para o negócio (Duarte, 2008, p. 97). As empresas já 

perceberam a importância da concepção que os clientes têm de sua imagem, já que muitas 

vezes ela é mais relevante do que a própria qualidade do produto oferecido pelas 

organizações. (SCHAUN e RIZZO, 2009). 

De acordo com dados da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (ABRACOM) 

levantados em 2011, existem cerca de 1.500 agências de comunicação no país. As autoras 

afirmam que este número cresce cada vez mais devido ao aumento de recém formados no 

mercado que passam a trabalhar em agências ou conseguem criar o seu próprio negócio na 

área. (SCHAUN e RIZZO, 2009) 

Serviços das Agências de Comunicação 

As agências de comunicação oferecem serviços diferenciados e contam com algumas 

ferramentas de comunicação que são indicadas para cada situação e acordo com o resultado 

que a empresa deseja atingir (LEMOS, 2008, p. 272). Estes serviços serão apresentados a 

seguir, dando ênfase aos que são prestados pelos jornalistas dentro das agências de 

comunicação. 

Gestão estratégica de comunicação - Esta área é composta por algumas atividades voltadas 

para a análise e monitoramente do comportamento da sociedade a qual fazem parte dos 
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stakeholders da empresa. Para que haja sucesso na realização, o jornalista precisa 

prioritariamente conhecer a empresa para elaborar um plano que gere bons resultados. 

Uma das ferramentas é a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), 

que mede a competitividade da empresa no mercado de trabalho em um processo chamado de 

diagnóstico. Internamente são identificados os pontos fortes (strenghts) e os pontos fracos 

(weaknesses) da empresa e externamente são identificadas as oportunidades (opportunities) e 

as ameaças (threats). Com o resultado deste diagnóstico, é feito um planejamento para que as 

próximas medidas possam ser tomadas. Existem três tipos de planejamento: o estratégico, o 

tático e o operacional. No estratégico são tomadas decisões em longo prazo, no tático as 

decisões são imediatas e no operacional defini-se qual será o caminho seguido para que as 

medidas sejam aplicadas.  

Depois de resolvidas estas questões, é a hora de concretizar os objetivos da empresa, 

organizando como atingí-los e o que será necessário para isso.  O jornalista analisa, também, 

como os stakeholders formam a imagem do cliente para assim ajudá-lo a mantê-la, caso o 

resultado seja positivo, ou melhorá-la em caso negativo.  

Relações com a mídia - É neste momento que a assessoria de imprensa, e os seus serviços 

entram em questão. O jornalista divulga de todas as formas possíveis informações que sejam 

de interesse público e que possuam relação com o seu cliente. Aqui, o profissional de 

comunicação tem a função de fazer circular as notícias que melhorem a imagem da empresa e 

que as dê popularidade perante o público externo.  

Consultoria política - Este serviço possibilita, estratégicamente, relacionamento com o 

governo, a sociedade e, principalmente, com os formadores de opinião. Para isso é analisada a 

imagem que a empresa tem perante estes grupos através de pesquisas de opinião, inteligência 

e análise, tomada de decisões e preparação de estratégia. 
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Comunicação interna - Ela é importante para que haja comunicação ativa entre a empresa e 

seus colaboradores. Este trabalho ajuda a estimular o desempenho dos funcionários que 

conseguem realmente se sentir como parte da organização.  

A comunicação interna serve, também, para divulgar os objetivos e a filosofia da empresa. 

Esta divulgação pode ser feita por meio da intranet, mural, boletins, newsletter, jornais e 

revistas. 

 Eventos - Consiste na realização de congressos, seminários, palestras, feiras, fóruns, 

exposições e shows, que possam divulgar a organização. A estrutura destes eventos deve ser 

planejada com afinco, pois de acordo com a receptividade da ocasião, a imagem da empresa 

torna-se positiva ou em caso de fracasso é possível que se inicie uma crise resultante do 

evento.  

Design e conteúdo - É a área responsável por todos os processos do plano de comunicação da 

empresa com o cliente, os jornalistas cuidam da elaboração de conteúdo como: produção de 

relatórios, branding (construção da marca), manuais, publicações como folders e cartazes, 

criação e atualização de conteúdo online referente ao web design e para peças promocionais 

internas e externas.  

Redes sociais - Um item relativamente novo, que está muito presente nas áreas de 

comunicação. Com a forte propagação da informação nas redes sociais como Facebook e 

Twitter, principalmente depois da popularização dos smartphones, é primordial que a empresa 

elabore um canal de comunicação virtual com os seus clientes. As redes sociais, atualmente, 

causam maior proximidade com os stakeholders da organização. Na plataforma é possível 

contar novidades e mostrar resultados da empresa com um feedback praticamente instântaneo. 

A seguir, seguem os tópicos referentes ao principal foco deste trabalho que é a formação de 

uma agência de comunicação e que terá as funções da assessoria de imprensa como maior 

aposta, já que é neste contexto que o jornalista se encaixa. Apesar do trabalho ser mais 
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voltado para a área de relações públicas, o jornalista é o profissional capaz de colocar em 

prática, no texto, com técnica. Já o site da ASSEMA será a principal plataforma que deverá 

ser transformada. Tem se então a necessidade de entender sobre a influência da  internet como 

meio de comunicação eficaz, sobretudo, nas organizações. 

2.7. História da Assessoria de Imprensa  

 No Brasil, há indícios de uma primeira atuação dos serviços prestados pela assessoria de 

imprensa, no ano de 1909 quando o então Presidente do Brasil Nilo Peçanha decidiu organizar 

a estrutura do Ministério de Agricultura, Indústria e Comércio, criando a Secção de 

Publicações e Biblioteca para “reunir e distribuir informações por meio de notas ou notícias 

fornecidas à imprensa”, além de atender aos pedidos de esclarecimentos. Entretanto, foi na 

década de 1980 que houve a migração de boa parte dos jornalistas operantes em veículos de 

comunicação de massa para as assessorias que na época já exerciam trabalho competente em 

relação ao uso da informação e o relacionamento estratégico. (DUARTE, 2008, p. 81). 

Em 1931, o Governo conseguiu estruturar esta área e acreditar nos resultados positivos que o 

trabalho trazia. Assim, foi estruturado o Departamento Oficial de Publicidade, coordenado 

pelo jornalista Salles Filho. Com idas e vindas ele foi reorganizado e transformou-se em 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural e o Departamento Nacional de Propaganda. 

Estes Departamentos tiraram o foco da propaganda no rádio para o “uso da imprensa como 

vetor de informação governamental”. (SCHAUN e RIZZO, 2008, p. 42). 

No âmbito das empresas privadas, a Volkswagen é considerada como a primeira a ter o 

serviço de assessoria de imprensa, em 1960. “Ela teria sido a primeira estrutura formada em 

uma organização privada para atuar com relacionamento planejado, sistematizado e 

permanente com a imprensa, numa perspectiva estratégica”. (DUARTE, 2008, p. 85) 
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De acordo Duarte, em 1961 os profissionais desta área organizacional “passaram a criar fatos 

que viriam a ser notícia”. O crescimento do serviço com jornais e revistas empresariais, deu 

origem em 1967 à Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje).  

Com a volta da democracia, no final da década de 70 e início da década de 80, houve uma 

forte necessidade de as empresas se comunicarem com a sociedade gerando uma imagem 

positiva e a imprensa foi o caminho mais adequado da época.  

Já no início da década de 80 organizações de todo tipo buscam profissionais 

para estabelecer ligações com a imprensa e para produzir instrumentos de 

comunicação, como boletins, jornais, revistas, vídeos, rádios internas. Os 

jornalistas, que enfrentam uma onda de enxugamentos nas redações, 

aproveitam a oportunidade, oferecendo o seu capital pessoal: trânsito junto 

aos “coleguinhas”, conhecimento sobre produtos informativos, habilidade ao 

lidar com o poder e, ainda, noção de informação como direito público.  

(DUARTE, 2008) 

 Assim, a relação do jornalista com os assessores tornou-se fundamental para o trabalho de 

ambas as partes. O assessor é um jornalista que sabe tratar de negócio com outro jornalista, 

por outro lado, o jornalista da redação tem total confiança e credibilidade nas palavras do 

assessor, afinal, sabe que ele trabalha com a veracidade dos fatos. O trabalho da assessoria 

reflete no mercado de consumo. (DUARTE, 2008, p. 90). 

O autor destaca ainda que as assessorias de imprensa prestam 34 tipos de serviços, sendo eles: 

acompanhamento de entrevistas, administração da assessoria de imprensa, apoio a eventos, 

apoio a outras áreas, arquivo de material jornalístico, artigos, atendimento à imprensa, 

avaliação dos resultados, banco de dados, brindes, capacitação de jornalistas, clipping e 

análise do noticiário, concurso de reportagem, contatos estratégicos, prospecção, manutenção 

do bom relacionamento, dossiê, encontro fonte e jornalista, entrevistas coletivas, fotos, jornal 

mural, levantamento de pautas, mailing ou cadastro de jornalistas, manuais, nota oficial, 

pauta, planejamento, press-kit, publieditorial, relatórios, release, site, textos em geral, 

treinamento para fontes, veículos jornalísticos institucionais e visitas dirigidas. 
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Nos Estados Unidos os serviços de assessoria de imprensa são chamados de assessorias de 

relações públicas e imprensa. O seu surgimento causa dúvidas em relação a data, mas existem 

duas possibilidades: “a campanha do Circo Barnum, após a Guerra Civil Americana (1861-

1865), para promover seus artistas e espetáculos, ou a campanha de Ivy Lee para tornar 

favorável uma imprensa (...)” (DUARTE, 2008, p. 52). 

Já na Europa o trabalho da assessoria de imprensa é considerado como sendo parte de uma 

atividade da área de relações públicas. Assim, nos países europeus o assessor de imprensa não 

é considerado como jornalista.  

Assessoria de Imprensa na empresa 

Entre os trabalhos que as agências de comunicação promovem, a parte de assessoria de 

imprensa é apenas uma das funções, mas completamente relevante para o sucesso do cliente e, 

consequentemente, da agência. Para o senso comum, este serviço trata-se apenas de 

divulgação e contatos com a imprensa, mas no seu amplo mundo envolvem-se, também, ações 

de comunicação integrada com os clientes e a opinião pública. Uma empresa com a assessoria 

de imprensa eficiente, controla as informações, principalmente as negativas, que chegam à 

grande mídia. 

De forma prática a assessoria de imprensa evita que as empresas percam dinheiro ou que 

simplesmente economizem mediante à possíveis crises com a opinião pública. O trabalho da 

assessoria não deve ser feito exatamente igual para todas as empresas. É preciso adequar as 

estratégias ao cliente. Por uma questão mercadológica, as assessorias são separadas em três 

tipos de organizações: empresas e entidades da iniciativa privada; órgãos e empresas 

governamentais; organizações do terceiro setor. 

Assessoria de imprensa é a encarregada de divulgar a corporação para a 

mídia. É uma função legítima, pois a democracia inclui o direito das 

empresas difundirem suas ideias, exercerem suas defesas quando necessário 
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e levarem ao conhecimento público o trabalho que desenvolvem. 

(BRANDÃO e CARVALHO, 2008) 

O trabalho da assessoria pode ser solicitado em todos os âmbitos, principalmente se as 

organizações que o solicitam estão diretamente ligadas com a população. As empresas 

públicas precisam de um bom assessoramento, afinal, estão sempre devendo satisfação dos 

serviços prestados. Este fato não isenta as entidades particulares de necessitarem dos serviços 

das assessorias. 

Estão em entidades representativas de segmentos sociais,  profissionais, 

ideológicos, culturais e religiosos. Invadiram o serviço público, a economia 

privada, os partidos políticos, as entidades classistas, as organizações 

culturais, os centros de ensino e pesquisa, as igrejas e seitas religiosas, os 

empreendimentos artísticos. Enfim, atuam em todas as fontes detentoras de 

informações, opiniões e explicações que interessam à sociedade – atrás de 

quem a imprensa anda dia e noite. (CHAPARRO, 2007). 

O profissional que cuida da assessoria da empresa é o principal canal de ligação entre o 

jornalista e a empresa. Entre os principais serviços da assessoria está a parte de 

acompanhamento do cliente nas entrevistas para que haja uma avaliação do desempenho do 

cliente e a captação de erros na entrevista. O assessor deve, também, organizar e planejar 

eventos que atraiam a mídia, fazer convites, releases e press kits. Quanto ao último indica-se 

haja o maior dados de informações possíveis para auxiliar o trabalho do jornalista. 

Além disso, o assessor precisa ficar atento à imagem do seu cliente na mídia e ter bons 

relacionamentos para a empresa. Para isso, é feito o clipping, em que o profissional separa as 

notícias que estejam ligadas ao nome da empresa, publicadas nos veículos de comunicação. O 

bom relacionamento fica por conta do mailing do assessor, que se trata dos contatos na mídia. 

Construir um bom mailing é essencial para a assessoria de imprensa e para a 

realização de seu planejamento estratégico. Este deve estar em constante 

atualização já que existe uma movimentação diária de jornalistas, que saem 

de uma redação e vão para outra, e de veículos que desaparecem e 

reformulam-se (FERNANDES; CAMPAGNA; BENITES, 2009, p. 60). 
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As sugestões de pauta para a imprensa fazem parte do trabalho do assessor. Com base na 

história da entidade, seus objetivos, interesses e o que está acontecendo na área da empresa, o 

assessor capta assuntos que podem ser de interesse público. 

Ao criar conexões com outras áreas de comunicação ou mesmo expandir sua 

atuação, os produtos e os serviços de uma assessoria de imprensa tornam-se 

mais diversificados. Os objetos deixam de ser simples exposição na mídia 

para incorporar a noção de posicionamento estratégico da organização junto 

ao público interno e à sociedade, seja com fins mercadológicos, de 

informação ou, simplesmente, imagem. As tarefas e os desafios ampliam-se, 

exigindo maior capacidade de criar e administrar diferentes instrumentos de 

comunicação. (DUARTE, 2008 , p. 236) 

Para a agência deste trabalho, os principais serviços de assessoria de imprensa prestados 

seriam: acompanhamento de entrevistas, apoio a eventos, arquivo de material jornalístico, 

banco de dados, clipping e análise do noticiário, fotos, levantamento de pautas, mailing, nota 

oficial, planejamento, press-Kit, release e site. 

Veículos desenvolvidos pela Assessoria de Imprensa 

As publicações personalizadas fazem parte do que se chama de jornalismo empresarial. As 

assessorias de imprensa estão diretamente ligadas com estes veículos, pois é o assessor que 

cuida de todo o processo de produção, atentando ao projeto editorial e gráfico e, checando a 

coerência da imagem que pretende-se passar em relação ao cliente. 

Existem diversos tipos de publicações empresariais internas e externas: 

mural, jornal impresso, boletim digital etc. A definição dos formatos a serem 

empregados deve ser feita em cada situação, de acordo com os objetivos 

buscados, o público, os recursos disponíveis, a cultura organizacional e a 

evolução dos processos de comunicação na empresa. (LEMOS; GAUDIO, 

2008, p. 269) 

A seguir, as principais publicações empresariais. 
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Boletim: em formato de notas e notícias curtas, o boletim é geralmente usado dentro das 

empresas para transmitir uma informação que necessita um alcance imediato entre os 

empregados. O seu período de circulação é diário ou até mesmo semanal.  

Informativo digital: tem a mesma função que o boletim, mas é feito pela plataforma digital. 

O custo e a atualidade são as maiores vantagens deste formato. Sugere-se o seu uso com os 

funcionários de unidades diferentes.  

Jornal: funciona como um resumo das atividades desenvolvidas ou de acontecimentos da 

empresa em um determinado período. Distribuído pelo correio, o jornal pode fazer uso de 

todos os gêneros jornalísticos como reportagens, entrevistas e fotografias. A sua periodicidade 

é maior e pode ser enviada via correio para os familiares dos funcionários, por exemplo, para 

aproximá-los da empresa e incentivar a qualidade do trabalho. 

Newsletter: O tema desta publicação é específico e o seu público também. Pode ser utilizado 

para explicar aos clientes a composição e/ou funcionamento de um novo produto da empresa, 

como também, pode ser enviado aos jornalistas para que a novidade seja publicada. 

Mural - É feito para que o funcionário leia rapidamente a informação. Geralmente, pendurado 

nas paredes em locais de grande circulação na empresa e feitos com letras maiores e 

informações diretas. O responsável pelo mural tem que garantir a sua constante atualização. 

Intranet - Pode ser chamado de mural eletrônico. Tem a mesma função que o mural, a 

diferença é que ele tem a vantagem de dispor dos recursos que a internet possui, 

principalmente a sua rapidez na atualização e interatividade digital. 

Revista - Normalmente é feita para o público externo e costuma ter uma produção mais 

sofisticada em relação aos demais veículos. Além disso, os assuntos são mais aprofundados e 

possui maior número de páginas. 
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Programa de TV - Pode ser utilizado tanto para o público interno como, também, para o 

público externo. Um exemplo comum de realização externa é o das programações feitas para 

os passageiros de empresas aéreas. 

2.8. Internet nas organizações 

A internet como parte da comunicação das organizações já é utilizada há alguns anos, o que 

precisa ser analisado neste momento em que se tem o que ficou denominado como Web 2.0 

(em que os usuários passam de simples consumidores de informação para produtores de 

conteúdos) é como as empresas têm trabalhado com esta ferramenta interativa. 

Nesse sentido, as comunicações nas organizações operam sob novos 

paradigmas e a comunicação digital ocupa um espaço de destaque na 

convergência midiática pelo poder de interatividade que possui nos 

relacionamentos institucionais e mercadológicos com os públicos e a opinião 

pública. (KUNSCH, 2007, p.8) 

A princípio, existiam os sites que normalmente eram mais simples em relação ao design e 

ferramentas, e os e-mails como meios de trabalharem as informações que deveriam ser 

divulgadas aos públicos de interesses. Duarte (2008, p.349) aponta as facilidades que o 

correio eletrônico possibilitou para as organizações. “Como o correio eletrônico e a Internet, a 

organização pode não só controlar o que acontece nas listas de discussão e nos fóruns de seus 

públicos-alvo, mas também distribuir releases mais rapidamente, para jornais e para editores 

específicos.” (DUARTE, 2008, P.349). 

Duarte ainda elenca outras vantagens que devem ser consideradas em relação a este meio, tais 

quais a redução de custos e a quantidade de pessoas que se pode atingir em tão pouco tempo. 

A Internet e suas ferramentas passaram a ser desenvolvidas e trabalhadas em prol de facilitar a 

comunicação das organizações para com seus stakeholders, afinal as empresas começaram a 

ter dois portais, os internos, normalmente conhecidos como intranet que visam informar e 

manter uma relação direta com os funcionários, e os externos, que além de todo público 
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externo, tais como clientes e parceiros, também informam e criam uma certa proximidade 

com todos os públicos de interesses. 

O relacionamento de uma organização com outros públicos, além da mídia, 

pode ganhar em qualidade e intensidade com o desenvolvimento de sites 

específicos que contêm as informações mais procuradas por segmento. Isso 

implica que cada organização saiba muito bem quem são seus públicos 

estratégicos e quais informações eles necessitam ou precisam saber. Os 

clientes e consumidores, por exemplo, além de um impecável serviço de 

atendimento ao cliente, podem ter disponível um banco de perguntas e 

respostas. Os empregados (...) podem receber notícias e informativos 

específicos, além do clipping do dia. (DUARTE, 2008, p.359) 

Kunsch (2007, p.9), ressalta um fator importante sobre os stakeholders das organizações, o de 

que na internet perde-se a tradicional noção de públicos delimitados por espaços geográficos, 

como os internos, mistos e externos. “Os públicos se formam dependendo de como são 

afetados pelas instituições e organizações. Com a internet a formação de públicos virtuais é 

uma constante e incontrolável.” (KUNSCH, 2007, p.9)  

Desse modo, as organizações precisam repensar seus planos estratégicos de comunicação 

visando não apenas utilizar a internet como uma simples ferramenta, mas criar uma 

comunicação específica e bem organizada em prol de resultados positivos.  

Nesse trabalho o gestor ou profissional de comunicação deve verificar como 

se processa a dinâmica social integrativa dos seus membros, seja no entorno 

fisicamente delimitado ou no ciberespaço. Em qualquer um dos casos, ela 

não pode mais encarar a comunidade de forma estanque como um simples 

aglomerado de pessoas, sem o mínimo de participação ativa de seus 

componentes na construção de ideais comuns. (KUNSCH, 2007, p.11) 

Os sites empresarias atualmente contêm grandes quantidades de informações, que variam 

desde a história, missão e valores da empresa, a seus produtos, releases e mensagem de 

funcionários, tais como do presidente. Para que não se tornem apenas portais informativos, as 

empresas passaram a diversificar os modos de divulgação de seus conteúdos e acrescentaram 

informativos eletrônicos, banco de imagens e vídeos em seus sites. 
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Com tantas informações em um único portal, Duarte (2008, p.358), ressalta a importância da 

organização do site da empresa, já que este também é uma estratégia do comunicador.  

Assim como esses primeiros métodos trabalhados no meio virtual modificaram em grande 

escala a comunicação das empresas, a Web 2.0 e as redes sociais também têm ocasionado 

grandes mudanças na forma de transmitir e receber informações. 

Atualmente, mais do que dados e fatos sobre a empresa e seus serviços e produtos, os seus 

stakeholders procuram se relacionar com ela, ou seja, eles de alguma maneira querem 

demonstrar que inferem de maneira positiva para o desenvolvimento da organização, assim 

como que eles também estão evoluindo. 

Os funcionários, por exemplo, por meio das redes sociais buscam se informar sobre a empresa 

em que trabalham, o que inclui projetos, estratégias, acontecimentos internos, premiações e, 

acima de tudo, procuram se relacionar e se sentir como parte de um todo. 

A internet oferece diferentes aplicativos que podem ajudar no envolvimento 

de pessoas e na construção de opiniões de forma rápida e efetiva. Imagens, 

vídeos, mapas e diversos outros meios disponibilizam uma conveniência de 

interatividade que motiva, entretém, conscientiza e potencializa a 

colaboração e a efetividade na interação.(TERRA, 2009, p.121) 

Desse modo, os departamentos de comunicação corporativa, além das agências de 

comunicação e assessorias de imprensa já não trabalham mais apenas em horário comercial no 

que se diz respeito a redes sociais, toda hora é possível comunicar e receber um retorno. 

Kunsch (2007, p.12), elabora uma pequena tabela que exemplifica como componentes das 

estratégias de comunicação integrada utilizados no ambiente presencial podem ser aplicados 

no ambiente virtual. Por exemplo, o jornalismo empresarial seria realizado através de E-

publicações, agência de notícias online, atualização e manutenção de conteúdos em sites etc. 

já as relações com a imprensa poderiam ser realizadas através de salas de imprensa virtuais, 
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infoclippings, web coletivas de imprensa etc.; ou a própria responsabilidade social que poderia 

ser trabalhada por meio de vitrines virtuais para programas e ações sociais; entre outros. 

Assim como no plano estratégico de comunicação integrada aplicado ao ambiente presencial 

(off-line), mais do que informar a todo o momento, é preciso medir os resultados desta 

comunicação na internet, pois é a partir de uma análise detalhada dos resultados que os 

vínculos da organização para com seus stakeholders podem ser estreitados, através de novos 

métodos de fazer a comunicação e, inclusive, de novas formas de reconhecer a participação 

dos usuários. 

É preciso como parte da estratégia, monitorar os computadores e suas redes mundiais em prol 

de verificar o que os seus públicos estão fazendo que possa afetar a organização como um 

todo. Como parte deste plano de comunicação digital é sempre válido analisar o que de fato é 

viável ser realizado, pois isto implica muito mais do que apenas implementar, é preciso 

estudar, atualizar, monitorar, ou seja, é preciso que haja um plano estratégico muito bem 

elaborado para cada nova ferramenta digital implementada. 

Em outras palavras, a incorporação e instalação de meios digitais nas 

organizações têm que levar em conta as diferentes situações, condições 

tecnológicas, pessoal técnico, formulador de conteúdos, facilidades de 

acesso dos públicos e serem definidas com base sólida em pesquisa, 

diagnósticos e, consequentemente, um processo de planejamento correto e 

não simplesmente por modismo. (KUNSCH, 2007, p.14) 

Inserido neste planejamento estratégico, as empresas perceberam que com tantas 

possibilidades existentes na Web 2.0, umas das principais ideias que elas conseguiram 

construir e reforçar é a de que são sustentáveis. Desse modo, a imagem da organização é 

construída e reforçada de maneira positiva.  

Ao promover a comunicação e a transparência nos processos é possível se 

aproximar dos stakeholders, viabilizar o diálogo e garantir que o 

desenvolvimento sustentável esteja alinhado a todas as partes interessadas. O 

contato frequente e transparente possibilita mitigar impactos negativos, além 
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de potencializar impactos positivos relacionados à sustentabilidade. 

(TERRA, 2009, p.122) 

Assim, percebe-se uma infinidade de possibilidades que a Internet proporciona para as 

organizações, que a cada dia descobrem novas maneiras e cuidados necessários para se 

aproximarem de seus públicos de interesses. Atualmente é praticamente impossível uma 

empresa se manter sem estar inserida no mundo virtual. 

O caso do cliente desta agência, a ASSEMA, não é diferente e a web 2.0 será uma ferramenta 

que possibilitará grandes resultados em relação a efetividade da comunicação, alcance de seus 

stakeholders e no reforço de sua imagem de associação sustentável e socialmente responsável. 

Ficam inerente, então, ao plano de comunicação estratégico desenvolvido para a ASSEMA, 

medidas que serão aplicadas ao ambiente virtual. 

Redes Sociais 

O surgimento da chamada “web 2.0”, atual estágio da internet, permitiu a interação entre os 

usuários. A prática, em questão, está tornando-se cada vez mais ampla. Essa interação entre as 

sociedades acaba gerando discussões em torno de assuntos variados, como produtos e 

serviços. Com isso, surge o fenômeno das redes sociais online, capazes de interligar, ainda 

mais, a opinião das pessoas e a ideologia de empresas ao redor do mundo. Para Daniel Sayon 

(2008) as redes sociais: 

Nasceram para integrar membros com interesses e ideologias ligados pela 

relevância de um determinado assunto e para proporcionar integração e 

interatividade através de comunicação e compartilhamento de conteúdo. 

(SAYON, 2008) 

Com o desenvolvimento informacional tecnológico, as redes sociais firmaram-se apenas como 

a relação que as pessoas têm com o ambiente da web. Assim, as relações interpessoais 

passaram a ser priorizadas no mundo virtual. Então, “a área territorial de contato é o 
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ciberespaço, uma rede de computadores que cria um ambiente virtual” (LEMOS, 1996 apud 

LUCAS, 2008). 

Em geral entende-se que comunidade virtual, é uma rede eletrônica auto-

definida de comunicações interativas e organizadas ao redor de interesses ou 

fins em comum, embora às vezes a comunicação se torne a própria meta 

(RHEINGOLD, 1998 apud CASTELLS, 1999).  

Lemos e Santaella (2009) afirmam que o ICQ foi a primeira rede social capaz de possibilitar 

uma conversa em tempo real, assim como o MSN, que possui as mesmas características. 

Segundo os autores, essa oportunidade de dialogar em tempo real e separar essas conversas de 

acordo com os grupos de interesses é caracterizada como Redes 1.0. As redes sociais 

tornaram-se 2.0, com o cunho de entretenimento, criação de contatos profissionais e 

marketing social, a partir do momento em que era possível compartilhar fotos ou qualquer 

outro tipo de arquivo, principalmente, através do Orkut, MySpace e Linkedln. 

Para Lemos e Santaella (2009) a fase atual é denominada Redes 3.0, marcada pelo surgimento 

do Facebook e do Twitter com características de integração com outras redes, além do uso de 

aplicativos para mobilidade. Esta nova forma de interagir mudou, também, a forma de 

comunicar e consumir. 

Quando lançamos o Facebook em 2004, nosso objetivo era criar um jeito 

mais rico e rápido das pessoas dividirem informação sobre o que estava 

acontecendo ao seu redor. Pensávamos que dando para as  pessoas melhores 

ferramentas para elas  se comunicarem, isso ajudaria  a entenderem melhor o 

mundo, o que faria com que elas tivessem mais poder de transformá-lo 

(ZUCKERBERG, 2008). 

Um estudo divulgado pelo site norte-americano, Social Times, aponta que em 2011 o número 

de pessoas, nos Estados Unidos, que conseguiram emprego através das redes sociais é igual a 

36,6 milhões. Este resultado mostra a notoriedade das redes sociais na vida das pessoas e na 

imagem das empresas. 
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A cliente da agência, a ASSEMA, ciente da importância que as redes sociais têm para a 

divulgação da marca, possui grande preocupação em relação ao manuseio correto das redes 

sociais para que o desejo de proximidade com todos os seus stakeholders torne-se possível e 

de forma eficaz.  

DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

 

1.1. Concepção da Agência de Comunicação 

 

Construção de Identidade da Empresa 

Nome: Buriti Comunicação 

Com foco no mercado o qual a nossa agência de comunicação pretende atender, procuramos 

um nome que transcrevesse nossos valores, ideais e objetivos. Sendo assim, a escolha do 

nome Buriti Comunicação procura homenagear e representar aquilo que as práticas 

sustentáveis e ambientalmente corretas são para a nossa agência Buriti tem origem indígena, e 

significa “árvore da vida”. 

A importância dada à sustentabilidade e o terceiro setor nos últimos anos vêm, na nossa 

concepção, para resgatar aquilo é essencial a sobrevivência. Árvore da vida lembra o que é 

único, que tem raízes antigas e que tem estreita relação com a natureza. Para nós, as práticas 

sociais e ambientalmente responsáveis que contribuem para a criação de um lugar melhor são 

um modo sustentável de vida que todos deveriam tem como meta.  

Por isso, Buriti, que também uma palmeira, será o nome de nossa agência, com o objetivo de 

sempre nos lembrar que devemos pautar nossos valores e ações naquilo que nos é essencial. 

Já a palavra Comunicação acompanha o nome Buriti para designar o tipo de serviço que a 

agência irá prestar.  
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Tendo estas questões expostas, a Buriti Comunicação trata-se de uma agência de comunicação 

voltada a clientes que atuam ou auxiliam o terceiro setor. Sendo assim, temos como foco o 

atendimento a empresas focadas em desenvolver projetos que visam a responsabilidade social 

e ambiental. 

 

Missão 

A Buriti Comunicação tem como missão executar uma completa gama de ações 

comunicativas de maneira inovadora e eficaz, sempre tendo como meta práticas sustentáveis e 

de responsabilidade social. Utilizaremos as mais variadas técnicas de Jornalismo, Assessoria 

de Imprensa, Marketing e Relações Públicas para atender nossos clientes da melhor maneira 

possível, com serviços e estudos específicos a cada um dos nossos clientes, levando-os a 

serem reconhecidos como empresas ambientalmente responsáveis.  

Justificativa: A missão da Buriti Comunicação busca refletir e resumir aquilo que buscamos 

oferecer aos nossos clientes, sempre nos baseando em valores como respeito, qualidade, 

eficiência, ética e sustentabilidade. 

Visão 

Sermos referência no mercado de agências de comunicação especializadas no terceiro setor 

por nossas práticas sustentáveis e pelo melhor atendimento aos nossos clientes. Aumentar a 

divulgação e o espaço da sustentabilidade e do terceiro setor na mídia. 

Justificativa: Temos como meta o melhor atendimento aos nossos clientes sempre prezando 

pela qualidade e responsabilidade e, assim, nos tornando referência no mercado de agências 

especializadas no terceiro setor. 
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Valores 

A Buriti Comunicação tem a pretensão de atender sempre o cliente da melhor maneira 

possível, sem se esquecer dos valores fundamentais do respeito ao próximo e à ética da 

prática jornalística. Entre os valores que pretendemos sempre seguir, estão: 

 Ética Jornalística 

 Responsabilidade Socioambiental 

 Respeito 

 Qualidade do Serviço 

 Credibilidade 

 Inovação 

 Sustentabilidade 

 Transparência 

Justificativa: Nossos valores serão a base de todas as ações e serviços desenvolvidos pela 

Buriti Comunicação. Eles nortearão nossos trabalhos para que possamos atingir nossa 

missão e concretizar nossa visão. 

Serviços 

Os serviços oferecidos pela Buriti Comunicação serão diferenciados e sempre pautados em 

sustentabilidade ecológica com o propósito de sempre atender da melhor forma nossos 

clientes.  

 Assessoria de Imprensa 

 Plano de Gestão Estratégica de Comunicação 

 Plano de Comunicação Empresarial 

 Análise de Exposição de Mídia (própria e dos concorrentes) 

 Publicações e projetos editoriais 

 Geração de Conteúdo para site e mídias sociais 
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Além disso, oferecemos também o acompanhamento das seguintes tarefas e estratégias 

comunicacionais, em parceria e trabalho conjunto com profissionais especialistas em cada 

uma das áreas seguintes: 

 Criação de Sites (que será repassado a um profissional de webdesign) 

 Relações Públicas (que será repassado a um profissional de relações públicas) 

  Desenvolvimento de campanhas publicitárias 

 Organização de eventos 

 

Identidade Visual 

 

(Figura 1 – Logo da Buriti Comunicação) 

Para o desenvolvimento da identidade visual da empresa, contamos com a ajuda do técnico e 

estudante de Design Gráfico, Giancarlo Mattos. Após alguns estudos sobre a imagem que 

queremos passar de agência de comunicação especializada em terceiro setor e 

sustentabilidade, pedimos a ajuda do Giancarlo para desenvolvermos um logotipo que 

representasse o que a Buriti Comunicação pretende ser. 

O designer desenvolveu, então, um logo utilizando basicamente as cores preto, branco e 

verde. O preto e o branco para dar harmonia e seriedade ao logo, e as duas nuances de verde 

foram utilizadas para reforçar a ideia de sustentabilidade. 
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Um quebra-cabeça demonstra que a Buriti Comunicação era a peça que faltava para o sucesso 

de nossos clientes. A palmeira utilizada para compor o quebra-cabeça representa o que o 

nome buriti significa: árvore da vida. Além disso, faz também uma referência à palmeira 

buriti, muito comum no cerrado brasileiro. 

A fonte utilizada foi a Nothing You Could Say –  disponível no site Da Font – que dá uma 

imagem mais descontraída - por ser uma agência jovem - mas que ao mesmo tempo não perde 

a identidade. 

 

1.2. Execução da Agência de Comunicação 

 

Análise SWOT 

 

 

ANÁLISE SWOT 

 

Ambiente interno 

 

Pontos fortes 

 

Pontos fracos 
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Sustentabilidade, 

qualificação e serviços. 

 

Empresa nova e recursos 

financeiros. 

 

Ambiente externo 

 

Oportunidades 

 

Ameaças 

 

Expansão pelas regiões do 

país. 

 

Concorrência experiente e 

concentrada no sudeste do 

país. 

(Figura 2 – Análise SWOT Buriti Comunicação) 

Forças 

Ser uma empresa onde um dos principais valores é a sustentabilidade faz com que o cliente, 

preocupado com um trabalho sustentável, tenha mais credibilidade e preferência pelo trabalho 

da agência. Além disso, disponibilizamos um grande leque de serviços, feitos com qualidade e 

por profissionais com experiência na área. 

Fraquezas 

Ser uma empresa nova no mercado acarreta em algumas dificuldades como obter os primeiros 

clientes e driblar a falta de recursos financeiros. 
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Oportunidades 

Responsabilidade Social e Ambiental: o número de agências especializadas na área de 

responsabilidade social e ambiental é inferior a 10% no Brasil. Entre 1.500 agências de 

comunicação, 10 são focadas neste setor, em todo os país. Já o número de empresas 

preocupadas em obter serviços de comunicação interna ou externa com a preocupação 

socioambiental cresce cada vez mais. 

Concorrentes: um serviço diferenciado pode garantir destaque perante a baixa concorrência. 

Expansão: a falta de agências, especializadas em responsabilidade social e terceiro setor, nos 

outros Estados, pode proporcionar a expansão dos serviços da “nome da agência” não apenas 

em São Paulo e redondezas, como também em outras regiões do país, carentes de empresas 

com este foco. 

Ameaças 

Mercado concentrado: ainda que o mercado de agências especializadas em serviços de 

responsabilidade social e ambiental seja muito pequeno (10 agências), mais da metade destas 

empresas estão localizadas na região sudeste do país, onde estará localizada a nossa sede. 

Concorrentes: apesar de não possuir muitos concorrentes diretos, todas as outras empresas 

focadas no setor de responsabilidade social têm pelo 10 anos de experiência no mercado de 

trabalho. 

 

Análise da Concorrência 

Para conhecer melhor o mercado que estamos nos inserindo, realizamos um estudo da 

concorrência de agências de comunicação, em que pudemos avaliar, principalmente, três 

nichos principais de concorrentes: agências especializadas em terceiro setor e 

responsabilidade social; agências com serviços voltados ao terceiro setor ; e agências de 
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grande porte. Com esta análise foi possível detectar ameaças, oportunidades e pontos 

positivos e negativos do mercado em que estamos entrando. 

 

Agências do ramo da sustentabilidade 

Segundo o site da ABRACOM, não há muitas agências de comunicação que são 

especializadas em oferecer serviços para o terceiro setor e para a responsabilidade social. 

Sendo assim, foram também pesquisadas algumas agências na ferramenta de pesquisa do 

Google, a fim de expandirmos um pouco a análise das nossas concorrentes diretas. 

 

Lead Comunicação Organizacional 

Com atuação predominante na comunicação de empresas e organizações sustentáveis, a Lead 

Comunicação foi fundada em 1996 e hoje presta serviços como relacionamento com a mídia, 

consultoria de comunicação, media training, programas de relacionamento, programas e 

projetos de responsabilidade social e ambiental, publicações institucionais, conteúdo para 

web, eventos, gerenciamento de crises e comunicação interna. 

Segundo o site da empresa, a equipe da Lead Comunicação está sempre atualizada sobre 

tendências e metodologias de relacionamento voltadas aos três setores: governo, empresas e 

organizações da sociedade civil. (LEAD COMUNICAÇÃO, online). 

No site da Lead podemos encontrar na aba de serviços prestados o link para uma página 

chamada Programas e Projetos Especiais de Responsabilidade e Ambiental. Nesta página a 

empresa se propõe a realizar um diagnóstico do perfil da empresa-cliente, levando em 

consideração sua missão e objetivos estratégicos para, a partir daí, elaborar programas que 

visam demonstrar a preocupação da empresa com a sociedade e o meio ambiente. Para eles “a 

sustentabilidade é uma forma de gestão, e não uma atitude pontual, em uma empresa que 
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pretende ter longevidade”. Este foi o principal diferencial da empresa que pudemos notar em 

comparação à outras empresas de comunicação do mercado.  

A Lead tem ainda como clientes diversas empresas que são conhecidas por suas ações 

ambientais. Entre alguns nomes que estão na carteira de empresas-clientes da Lead estão: 

WWF, Ong Brasil, Instituto Ayrton Senna, AACD, SOS Mata Atlântica, Fundação Amazonas 

Sustentável, The Nature Conservancy, Virada Sustentável, entre outros. 

 

KlaumonForma 

Comemorando vinte anos de atuação no mercado, a KlaumonForma é uma das agências 

identificadas pela ABRACOM como uma empresa que tem em seu perfil a sustentabilidade. 

A empresa tem como diferencial a proposta de cuidar da comunicação de seus clientes a partir 

do público interno e, feito isso, estende seus propósitos para os outros pilares de trabalho. 

A KlaumonForma acredita, portanto, que o maior embaixador da marca de seu cliente é 

primeiramente seu funcionário. A partir do bom relacionamento com seu público interno, é 

possível construir marcas de valor e assim passar ao segundo "pilar" de seu trabalho: a 

memória empresarial - com o intuito de, principalmente, reforçar a identidade corporativa de 

seus clientes (KLAUMONFORMA, online). 

A sustentabilidade entra no último pilar de trabalho da empresa, em que é considerada aspecto 

fundamental para a sobrevivência das organizações, pois, segundo o site da empresa, 

"possibilita a gestão de impactos que o negócio gera e facilita as relações da empresa com 

seus públicos de interesse" (KLAUMONFORMA, online). 

A KlaumonForma apresentou-se em nossa pesquisa como uma das agências que tem o foco 

de atuação mais parecido com o da Buriti Comunicação. Por esse motivo, entrevistamos por 

e-mail no dia 9 de agosto a sócio-diretora da empresa, Mônica Cecília Deliberato Baptista, 

que é também responsável pelo Núcleo de Sustentabilidade da KlaumonForma. 
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Para Mônica, atualmente não se pode mais separar sustentabilidade e meio ambiente, tudo 

deve ser acoplado ao que ela denomina “triple botton line” que são a união de Recursos 

Ambientais, Econômicos e Sociais. Segundo a diretora, empresas que levam esses três pilares 

para a gestão de seus negócios constituem aqueles que a KlaumonForma tem – ou procura – 

como clientes. 

Mônica cita que entre os serviços que a KlaumonForma presta voltados à sustentabilidade, 

estão a produção de relatórios de sustentabilidade baseados em resultados para propor planos 

de ações, campanhas de conscientização e mobilização para o público interno, programas de 

voluntariado e o planejamento de ações de comunicação voltados à sustentabilidade. 

 

Agências com serviços voltados a sustentabilidade 

Trabalhar de modo sustentável é o que muitas empresas tem buscado realizar nos últimos 

anos, dessa forma, muitas agências de comunicação também incluíram em seu portfólio de 

serviços atividades voltadas para a sustentabilidade. Entre as muitas agências que realizam 

estas atividades, pode-se citar a FirstCom Comunicação e a Mendes e Nader – Comunicação e 

responsabilidade social. 

 

FirstCom Comunicação 

Sob a direção do jornalista Luis Claudio Allan e do administrador Índio Brasileiro Guerra 

Neto, a FirstCom é uma agência que atua principalmente com relações públicas e 

comunicação empresarial. Entretanto, muitos outros serviços são realizados, tais como: 

assessoria de imprensa, consultoria estratégica em comunicação, gerenciamento de crise, I-

brand, media training, promoções e eventos, relações com investidores, relações 

governamentais e serviços editoriais. 
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Assim como a grande quantidade de serviços prestados, a agência atende empresas de 

diversas indústrias e dentre elas, está o Terceiro Setor. Como exemplo de clientes deste 

segmento pode-se citar a associação sem fins lucrativos Arte Solidária, que visa promover a 

arte e a cultura, há também o Instituto crescer, que busca contribuir com as empresas para que 

elas possam auxiliar no desenvolvimento humano através de projetos sociais e educacionais. 

Mendes e Nader Comunicação e Responsabilidade Social 

O jornalista Ricardo Mendes juntamente com a relações públicas Silvana Nader fundaram a 

assessoria em 1991 visando coordenar estratégias de comunicação diferenciadas para seus 

clientes. 

Desde então, eles atendem a clientes de diferentes segmentos, nos quais a responsabilidade 

social e o terceiro setor estão bastante presentes. Nesses grupos eles consideram que uma 

estratégia de comunicação além de criar a marca e sua imagem também possibilitam 

aprimorar a reputação, assim como “a comunicação contribui para a captação de recursos ao 

divulgar as atividades realizadas, sistematiza projetos e indicadores de resultado e impacto, 

bem como apresenta a organização de forma diferenciada para seus diversos públicos de 

interesse”. (MENDES E NADER, online) 

Na área de sustentabilidade, a assessoria possui clientes como Merck Sharp & Dohme, que 

realiza diversos serviços voltados a preservação do meio ambiente. Já no terceiro setor, pode-

se citar, por exemplo, o Grendacc - Grupo em Defesa da Criança com Câncer. 

Agências de grande porte 

Quando falamos de agências de grande porte, é preciso ter em mente que estas empresas são 

assim consideradas de acordo com o número de empregados ou faturamento da empresa, ou 

seja, com uma estrutura que tenha maior capacidade de produzir. Especificamente, a Lei Nº 

11.638 de 28 de dezembro de 2007 estabelece que uma empresa de grande porte é aquela que 

tem receita bruta anual superior ao valor de R$ 300.000.000,00. Já em relação aos 

empregados, o IBGE considera uma empresa de grande porte aquela que tem mais de 500 

empregados, independente da qualificação de cada um. 



57 

 

57 

DM9 

A DM9 é considerada a maior empresa do ramo no Brasil, tendo em seu currículo o título de 

agência mais premiada, inclusive a única com 92 Leões no Festival de Cannes. O lema da 

direção, passado aos funcionários, é ter criatividade aliada ao pensamento estratégico e 

compromisso com os objetivos de cada cliente.  

Pioneira em trabalhar com base a base, atual, do pensamento digital, foi fundada em 1989 e 

faz parte de duas das maiores redes de comunicação do mundo, o Grupo ABC – o 18º maior 

grupo de comunicação do mundo de acordo com o Advertising Age - e a DDB Worldwide. – 

com mais de 200 escritórios espalhados por 90 países. Essa conexão faz com que a DM9 

tenha acesso a dados de mercados específicos de forma global. 

Com a sede em São Paulo, escritório em Brasília e mais duas agências independentes em 

Porto Alegre e no Rio de Janeiro, a DM9 faz grandes campanhas publicitárias, incluindo em 

seus serviços o trabalho de assessoria de imprensa. Entre os seus clientes estão: Amanco, 

Brastemp, C&A, Cia Athletica, Consul, Guaraná Antarctica, Intel, Itaú, Mercedes Benz, 

Sadia, Terra, Tok&Stok e Vivo.  

Além de tudo, de acordo com o relatório de sustentabilidade GRI, a DM9 é considerada uma 

agência sustentável com o nível de aplicação B. 

 

Ketchun 

Com 25 anos de mercado, a Ketchun está entre as dez maiores empresas de comunicação do 

Brasil. Sua ideologia, de acordo com o site da agência, é superar as expectativas de seus 

clientes a partir do comprometimento com a inovação e paixão com o trabalho. 

Em sua lista tem prêmios nacionais e internacionais. O último deles foi de “agência do ano” 

pela PRWEEK. O seu alcance global reflete nas soluções e, por consequência, nos resultados 

esperados pelos clientes. 
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Com sede em Nova York, a agência atua das áreas de: corporativo, produtos e marcas, saúde e 

bem-estar, alimentação e nutrição e tecnologia. Entre os seus maiores clientes está a P&G. 

 

Planejamento Financeiro 

 

Para inserir a Buriti Comunicação no mercado, será necessário um investimento inicial de R$ 

39.152,18. Por meio do site ZAP, alugamos uma sala comercial de 30m² na Rua do Bosque, 

perto da Estação de Metrô Barra Funda. A escolha do lugar se deu, principalmente, por causa 

do fácil acesso de nossos clientes, já que pode-se chegar ao local por meio do metrô e do 

ônibus. A sala não tem divisórias com o intuito de facilitar a comunicação entre as sócias. 

Para as despesas, serão gastos mensalmente R$ 1.400,00 de aluguel, R$ 280,00 de 

condomínio e cerca de R$ 230,00 mensais de água e luz.  

Gastos com a comunicação também foram contabilizados, totalizando cerca de R$ 178,00 

mensais de telefone e internet. Para a mobília da sala foi feita uma pesquisa comparativa entre 

os sites Kalunga, Americanas e Walmart. Serão gastos cerca de R$ 2,5 mil para a compra de 

mesas de computador e de reunião, cadeiras, armários, lixo e filtro de água. 

A parte tecnológica da empresa, como computadores, impressoras, pendrives, telefones, 

máquinas fotográficas, roteador e celular, totalizaram um custo de aproximadamente R$ 5 

mil. Os softwares que serão utilizados para o trabalho foram comprados em sites como o 

Kalunga e o Submarino, e totalizaram mais de R$ 16 mil. 

Materiais de escritório foram comprados em sites como o Kalunga e Americanas, e custaram 

R$ 996,41 para a Buriti Comunicação.  

A folha de pagamento inclui o salário de R$ 3514,00 para cada proprietária, referente a uma 

jornada de 40 horas semanais.  
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Por mês, estima-se um gasto de R$ 12.701,80 para a manutenção da Buriti Comunicação. Este 

valor inclui os custos com telefone, internet, aluguel, condomínio e salários. Os materiais de 

escritório precisarão ser repostos somente em um período de seis meses. 

 

INSUMOS UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Aluguel Mês 1 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 

Condomínio Mês 1 R$ 280,00 R$ 280,00 

Celular Mês 3 R$ 70,00 R$ 210,00 

Água e Luz Mês 1 R$ 230,00 R$ 230,00 

Telefone Mês 3 R$ 49,90 R$ 49,90 

Internet (10 megas) Mês 1 R$ 129,90 R$ 129,90 

          

Mesa de Computador und. 3 R$ 269,90 R$ 809,70 

Mesa de Reunião und. 1 R$ 350,00 R$ 350,00 

Cadeira und. 10 R$ 80,00 R$ 800,00 

Lixo und. 3 R$ 9,99 R$ 29,97 

Armário und. 2 R$ 218,00 R$ 436,00 

Filtro de Água und. 1 R$ 99,90 R$ 99,90 

          

Computador und. 3 R$ 944,10 R$ 2.832,30 

Impressora und. 1 R$ 251,00 R$ 251,00 

Pen Drive (4 GB) und. 3 R$ 19,90 R$ 59,70 

Telefone und. 3 R$ 26,90 R$ 26,90 

Máquina Fotográfica und. 2 R$ 498,00 R$ 996,00 

Roteador und. 1 R$ 84,90 R$ 84,90 

Celular und. 3 R$ 299,00 R$ 897,00 

          

Pacote Office und. 3 R$ 599,50 R$ 1.798,50 

Photoshop CS6 und. 3 R$ 2.215,00 R$ 6.645,00 

Windows und. 3 R$ 549,00 R$ 1.647,00 

Indesign und. 3 R$ 2.215,00 R$ 6.645,00 

          

Papel A4 reciclado (500 

folhas) 
pacote 5 R$ 13,90 R$ 695,00 

Caneta cxa. 1 R$ 15,70 R$ 15,70 

Lápis cxa. 1 R$ 4,30 R$ 4,30 
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Borracha und. 5 R$ 2,00 R$ 10,00 

Apontador und. 3 R$ 1,80 R$ 5,40 

Bloco de Anotações und. 10 R$ 4,50 R$ 45,00 

Clips pacote 2 R$ 9,90 R$ 19,80 

Grampeador und. 3 R$ 6,70 R$ 20,01 

Durex und. 5 R$ 2,04 R$ 10,20 

Calculadora und. 3 R$ 32,70 R$ 10,90 

Porta-canetas und. 3 R$ 5,60 R$ 16,80 

Elástico pacote 1 R$ 2,70 R$ 2,70 

Tesoura und. 3 R$ 8,00 R$ 24,00 

Cartucho a tinta - preto und. 2 R$ 51,90 R$ 103,80 

Caneta marca-texto cxa. 1 R$ 12,80 R$ 12,80 

          

Jarra und. 2 R$ 22,00 R$ 44,00 

Garrafa Térmica und. 1 R$ 59,90 R$ 59,90 

Copos Descartáveis (100 und) pacote 5 R$ 6,90 R$ 34,50 

Cafeteira und. 1 R$ 69,90 R$ 69,90 

Sabonete und 1 R$ 21,90 R$ 21,90 

Papel higiênico pct 1 R$ 9,90 R$ 9,90 

          

Site und. 1  R$ 500,00 R$ 500,00  

Cartão milheiro 1 R$ 70,00 R$ 70,00 

Folder milheiro 1 R$ 95,00 R$ 95,00 

          

Salário Proprietárias mês 3 R$ 3.514,00 R$ 10.542,00 

          

TOTAL       R$ 39.152,18 

 

(Figura 3 – Planejamento Financeiro da Buriti Comunicação) 
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Equipe 

 

Jenifer Carpani Kobayashi 

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui experiência em 

Assessoria de Imprensa e Redação de Revistas Customizadas. Atuou em Assessoria de 

Imprensa na Prefeitura de São Paulo e na Redação de Revistas Customizadas e Mídias 

Digitais na Editora House Press, que atende clientes como Volkswagen, Pirelli Truck, Parker 

Hannifin e Sandvik Coromant. Atualmente, trabalha na TV Diário, afiliada da Rede Globo, e 

auxilia na produção de conteúdo e atualização do site da TV. 

 

Luanda Vieira dos Santos 

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui experiência em 

Jornalismo Impresso. Hoje, trabalha no jornal Metro, onde é responsável pela sugestão de 

pautas, apuração e pela produção de matérias para as editorias “São Paulo” e “Brasil”. Atuou 

por um ano na empresa online MSN Brasil, com a responsabilidade de produzir conteúdo para 

a editoria “Famosidades”. 

 

Thaís Rodrigues Oliveira 

Jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 22 anos. Possui experiência 

em área contábil e em comunicação interna. Atuou em contabilidade no Banco Bradesco e no 

momento trabalha com comunicação corporativa na empresa ABB Ltda. 
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1.3. Finalização da Agência de Comunicação 

 

Site Buriti Comunicação 

Após a definição do nome e do logo da agência de comunicação, foi desenvolvido o site da 

Buriti Comunicação. Para tal, houve a parceria com duas empresas, Casa do Site, responsável 

por ceder a hospedagem do domínio, e a CS Agência, responsável pelo desenvolvimento da 

página. Desse modo, o site da agência registrado foi o < www.buriticomunicacao.com.br >. 

As cores do site seguiram o logo da agência, verde e preto. Sendo a parte superior e inferior 

em verde com links escritos em branco e a parte central branca com o texto em preto. Na 

página inicial (home) há uma breve definição do que é a Buriti Comunicação, o logo do 

cliente (ASSEMA) na área denominada Clientes e, alguns dos releases desenvolvidos para ele 

na parte de Últimas notícias localizada na área inferior da página e que também consta em 

todos as outras páginas do site. 

Na parte superior da página há um menu com os itens: home, quem somos, clientes, serviços, 

releases e um campo para pesquisas. Um pouco acima há a data do dia, o link para ver nossos 

parceiros, o link de contato e os ícones de algumas mídias sociais que a agência pretende 

atuar. 

No item Quem somos há a missão, visão e valores da Buriti Comunicação. No de Clientes, foi 

colocado apenas o logo da ASSEMA que é a única cliente da agência no momento. Já nos de 

serviços e releases, foram disponibilizados quais são os serviços da agência e alguns dos 

releases que foram desenvolvidos para a ASSEMA. No link de contatos, consta apenas o e-

mail da Buriti Comunicação (buriticomunicacao@gmail.com.br) e no de parceiros constam os 

logos da Casa do Site e da CS Agência com um link para o site de cada um. 

http://www.buriticomunicacao.com.br/
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Plano de Divulgação da Agência 

 

Como parte do plano de criação da agência Buriti Comunicação foi desenvolvido um logotipo 

que visa incluir o significado literal do nome da agência, ou seja, a imagem uma palmeira, 

bem como o nome em destaque. 

Um site também foi criado, já que este é um dos principais meios de comunicação utilizados 

atualmente, no qual colocamos quem somos, nossa missão, visão, valores, serviços, clientes, 

alguns dos trabalhos já realizados e, principalmente, nosso contato. 

Uma pasta de papel personalizada com o logo também foi desenvolvida e está irá conter um 

datasheet A4 com as principais informações da agência, como quem somos e o que visamos, 

bem como quais são nossos valores e serviços e a nossa missão como uma agência 

especializada em Terceiro Setor. Além do datasheet, haverá o cartão de visita de todas as 

integrantes do grupo. 
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Estes materiais impressos foram definidos pela facilidade do manuseio, pela utilidade da 

pasta, bem como pela divulgação da logomarca. O datasheet também foi escolhido a partir da 

estratégia da objetividade, já que atualmente tudo é movido pela rapidez e por mensagens 

simples e de fácil entendimento. 

 

1.4. Concepção do Plano de Comunicação para a ASSEMA 

Com o objetivo de entender melhor o cliente e o terceiro setor em geral, fizemos diversos 

contatos com a ASSEMA por telefone e e-mail. Além disso, viajamos para a sede do cliente 

no Maranhão para podermos entender melhor seus objetivos, necessidades e ideias quanto ao 

planejamento de comunicação. 

Perfil do cliente ASSEMA 

A ASSEMA foi fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco babaçu e 

dos trabalhadores rurais. É uma instituição sem fins lucrativos que luta por melhores 

condições de vida para as famílias agroextrativistas da chamada Região do Médio Mearim – 

interior do Maranhão. Ela atua política e socialmente nos assentamentos e cooperativas da 

região, atendendo cerca de 7 mil famílias direta ou indiretamente. Pensando nisso, a 

associação tem como missão buscar alternativas autossustentáveis para o crescimento destas 

famílias do Médio Mearim. 

Politicamente engajada, a Associação procura atuar na preservação do meio ambiente por 

meio do ensino e apoio às práticas sustentáveis e a produção familiar. A ASSEMA orienta 

seus associados a conquistarem meios de sobrevivência autossustentável, produzindo 

hortaliças, frutas, animais e plantas medicinais e aromáticas em seus próprios quintais. 

Algumas das cooperativas que são ligadas a ASSEMA são a Cooperativa de Pequenos 

Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (COPPALJ), a 

Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis (COOPAESP) e a 
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Cooperativa Babaçu Livre, que é ligada a outras associações como a das Mulheres de 

Santana, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco (AMTR) e a 

Associação de Jovens Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (AJR). 

Essas cooperativas são compostas pelas próprias quebradeiras de coco babaçu e por 

trabalhadores rurais que ajudam a manter um ciclo sustentável de quebra de coco, bem como 

o desenvolvimento de produtos que são vendidos com a marca Babaçu Livre. Graças ao 

trabalho das cooperativas, são produzidos artesanatos, óleo de babaçu, ração para alimentação 

de animais, farinha de mesocarpo para a alimentação humana, doces, licores caseiros, sabão e 

sabonetes. 

 

Visita à sede da ASSEMA 

Como parte da proposta deste trabalho e por uma necessidade de se obter mais informações e 

materiais que pudessem ser utilizados pela agência de comunicação, foi realizada uma viagem 

a Pedreiras no Maranhão para que as integrantes do grupo conhecessem melhor a ASSEMA, 

como ela trabalha, como funcionam as cooperativas, assim como saber um pouco mais sobre 

as quebradeiras de coco babaçu e como é desenvolvido o trabalho dessas mulheres. 

Desse modo, a viagem foi realizada por duas integrantes do grupo na quarta-feira, dia 01 de 

agosto de 2012, de avião da cidade de São Paulo até a cidade de São Luis. No dia 02 pela 

manhã um carro foi alugado para que elas seguissem até a cidade de Pedreiras. Ao todo, 

foram aproximadamente 10 horas de viagem. 

Assim que as integrantes chegaram, elas foram apresentadas a toda a diretoria da ASSEMA, 

que estava reunida para uma série de discussões internas sobre os próximos anos de atuação 

da associação. Prontamente, a Buriti Comunicação participou de um destes encontros no qual 

foram questionadas sobre o que iria desenvolver para o cliente e qual seria o cronograma de 

visitas das cooperativas no dia seguinte. 
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No mesmo dia elas tiveram conhecimento de que a associação já possuía um manual de 

identidade visual, um vídeo institucional, folders e cartilhas explicativos sobre as cooperativas 

auxiliadas por ela. Do mesmo modo que estes materiais, os integrantes da ASSEMA também 

conheciam um pouco sobre o que era um plano de comunicação, pois já haviam sido 

realizados alguns trabalhos voluntários neste sentido. 

Um item que foi solicitado pela diretoria foi a necessidade de conseguirem eles mesmos 

editarem o jornal interno O Pacará para que a periodicidade deste informativo pudesse ser 

mantida. 

Durante a reunião, as integrantes explicaram o trabalho do grupo, assim como o objetivo da 

visita e quais seriam as ações que elas haviam planejado para conseguirem obter o material 

necessário para a realização do trabalho da agência. 

Neste mesmo dia, elas conheceram o coco de babaçu e como ele é composto, assim como já 

realizaram uma entrevista com uma das diretoras da ASSEMA sobre uma festa de 

comemoração de 25 anos de um assentamento (tema que foi transformado em release). 

Vale ressaltar que a ASSEMA possui uma boa propriedade em Pedreiras, com vários 

cômodos, assim como cozinha, alguns banheiros, escritório no qual trabalham alguns de seus 

funcionários, bem como uma recepção que contém produtos da Linha Babaçu Livre e 

artesanatos feitos do coco babaçu a venda. 

No sábado, dia 3 de agosto, as 7h00 as integrantes realizaram algumas gravações de vídeo 

com diretores para que eles contassem um pouco sobre a história da ASSEMA e, para quem 

era quebradeira de coco babaçu, o que era ser uma quebradeira de coco. O resultado foi 

interessante, pois todas as gravações foram diferentes umas das outras. 

Em seguida, um dos funcionários da ASSEMA, Darlan Pereira, as levou para visitarem 

algumas das cooperativas auxiliadas pela associação. Primeiramente elas foram até o povoado 

de Lago do Junco para visitarem a Cooperativa de Pequenos Agroextrativistas de Lago do 

Junco (COPPALJ). No local elas visitam a fábrica de óleo de coco babaçu e realizaram 

filmagens e fotografias dos equipamentos e funcionários trabalhando. Foi realizada também 
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uma gravação com o presidente da cooperativa, Raimundo Neto, que também é sócio-

fundador da ASSEMA. Ele contou um pouco sobre a história da associação, sobre como ele 

se sente por ser um trabalhador rural e como funciona o trabalho da COPPALJ. 

De Lago do Junco elas seguiram para o povoado de XXXXX onde ficava a fábrica de sabão e 

sabonete e o local de encontro das quebradeiras de coco babaçu. Lá algumas quebradeiras de 

coco as aguardavam com almoço. Durante a refeição elas descobriram que tanto as 

quebradeiras quanto a ASSEMA eram contra a inserção do capitalismo no campo e que elas 

tinham algumas atitudes para que se evitasse tal fato, como, por exemplo, não beber o 

refrigerante Coca-Cola. Elas também descobriram que algumas das quebradeiras já haviam 

participado de eventos em outros países. 

Logo depois do almoço as quebradeiras quiseram realizar uma reunião para compreenderem 

melhor o objetivo da visita das duas integrantes do grupo e também para que todas fossem 

devidamente apresentadas. Após a reunião, foram realizadas diversas entrevistas individuais 

para que as quebradeiras contassem um pouco mais sobre as suas histórias e sobre como era 

ser um quebradeira de coco babaçu. Também foi realizada uma filmagem na qual uma das 

quebradeiras mostrou passo-a-passo como se realiza a confecção do sabão e sabonete do coco 

de babaçu. 

Nesta tarde também foi possível realizar filmagem e foto de alguns dos artesanatos 

produzidos a partir do coco de babaçu, bem como do local de trabalho e de encontro das 

quebradeiras de coco. No final da visita, as mulheres cantaram uma musica, além de uma das 

quebradeiras ter mostrado como se quebra o coco de babaçu e se separam as sementes. 

Já no final da tarde, Darlan levou as integrantes de volta para a associação e no caminho 

mostrou um pouco do cotidiano das pessoas daquela região tão humilde. No percurso elas 

passaram por uma das escolas agrícolas que a ASSEMA auxilia, assim como fotografaram e 

filmaram duas crianças guiando um burro carregado com cocos de babaçu, os dois meninos 

falaram que sempre realizavam a colheita do fruto para que a mãe conseguisse quebrar o coco 

de babaçu. 
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Por decisão dos diretores da ASSEMA, no sábado não haveria visitas em outras cooperativas, 

pois todos os diretores já teriam ido embora. Dessa forma, no dia 4 de agosto, as integrantes 

realizaram mais algumas entrevistas com outros funcionários da associação, bem como 

tiraram fotos dos produtos da Linha Babaçu Livre e do coco de babaçu. 

Dessa forma, elas seguiram de volta no sábado para São Luis onde pegaram o voo de volta 

para São Paulo no domingo, dia 5 de agosto. 

 

Análise de divulgação do cliente na mídia  

Com o intuito de mapear a imagem já existente do nosso cliente, é necessário traçar um 

paralelo de algumas das matérias que já foram publicadas sobre a ASSEMA na mídia em 

geral. A partir daí, será possível estabelecer qual a imagem que a associação possui hoje e de 

que maneira pode-se contribuir para melhorá-la. 

Foi feita uma extensa pesquisa sobre tudo o que já saiu da ASSEMA e das quebradeiras de 

coco de babaçu do Maranhão na mídia em geral. Foram incluídos na pesquisa e no 

mapeamento diversos tipos de veículos e de suportes. A procura resultou nas mais variadas 

mídias e tipos de abordagem, passando por cunhos econômicos, humanos, sociais e 

meramente informativos. 

Identificamos que muitas das matérias foram feitas por jornais e mídias locais, no Maranhão, 

o que denota um grande potencial de divulgação para estes meios. 

Jornal de Beltrão 

Tipo: Jornal impresso 

Nome: Jornal de Beltrão 

Linha editorial: Aborda principalmente assuntos voltados ao trabalhador. 

Grupo Associado: Editora Jornal de Beltrão 

Editorias: Beltrão, Regional, Geral Política, Esporte, Policiais, Educação, Saúde, Eventos, 

Classificados e Negócios. 



71 

 

71 

Data de fechamento dos cadernos: Jornal diário 

Editores:BadgerVicari, Celso Reichert, Claudiney Del Cielo, Domingos Rafagnin e Flávio 

Pedron. 

Contatos: e-mail: jornaldebeltrao@gmail.com site: http://www.jornaldebeltrao.com.br telefone: 

(46) 3520-4000 

 

 

Entre as muitas matérias publicadas sobre a ASSEMA no Jornal de Beltrão, a selecionada 

para esta análise foi a que tem como título: Situação das agroindústrias preocupa secretários 

de agricultura. Embora ela tenha sido publicada no dia 29 de março de 2008, na editoria 

“Beltrão”, os dados publicados na reportagem foram retomados em seu portal na internet no 

dia 11 de abril de 2012.  

O conteúdo aponta a situação precária de algumas organizações voltadas à agricultura, tendo a 

ASSEMA como personagem principal – na época a associação organizou uma reunião para 

discutir o assunto e buscar uma possível ajuda para as ONGs em geral. 

A sua imagem na matéria foi positiva, pois o texto destacou a importância do trabalho da 

ASSEMA para a região, ressaltando a necessidade de boas condições de trabalho. 

Jornal Vias de Fato 

Tipo: Jornal impresso 

Nome: Vias de fato 

Linha editorial:aborda temas de caráter populista específicos da cidade de São Luís do 

Maranhão. 

Grupo Associado: Não encontrado/divulgado. 

Editorias: Política, atualidades, opinião, especial e cultura. 

Data de fechamento dos cadernos: Jornal mensal, possível fechamento na última semana de 

cada mês. 

Editores: Alice Pires, Altemar Moraes, Cesar Teixeira, Elmo Cordeiro e Emilio Azevedo. 

Cesar e Emilio. 

Contatos: e-mail: jornalviasdefato@gmail.com; site: http://www.viasdefato.jor.br/; telefones: 

(98) 8824-8147 e (98) 8123-5184. 

 

 

mailto:jornaldebeltrao@gmail.com
http://www.jornaldebeltrao.com.br/
mailto:jornalviasdefato@gmail.com
http://www.viasdefato.jor.br/
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O jornal Vias de Fato, de São Luís (MA), publicou um matéria em maio de 2011 sobre as 

mulheres quebradeiras de coco – associação integrante da ASSEMA – intitulada: 

Quebradeiras querem cumprimento da Lei do Babaçu Livre.  

A matéria aborda a situação vivida pelas quebradeiras de coco, que moram nas cidades de 

Governador Archer e de Dom Pedro. O enfoque a vida das quebradeiras e a matéria tem em 

geral um caráter de denúncia. O texto conta com declarações dessas mulheres e dos 

moradores. Um padre de um dos municípios afirmou, por exemplo, que elas são 

constantemente ameaçadas e agredidas pelos proprietários das terras. Possui também bastante 

destaque no texto a Lei do Babaçu Livre, que não é cumprida adequadamente. 

Neste caso, a publicação foi positiva para a ASSEMA e para as quebradeiras, pois expõe com 

profundidade o lado de nosso cliente e a real situação vivida por uma de suas associações. 

Revista Brilhe MS 

Tipo: Revista impressa 

Nome: Revista Brilhe MS  

Linha editorial: publicação de assuntos gerais da região de Maracajú. 

Grupo Associado: em divulgação 

Editorias: Cidades, Entrevistas, Geral, Política, Variedades, Casamentos, Maracajú e 

Mulheres. 

Data de fechamento dos cadernos: revista mensal. 

Editores:TitaParé 

Contatos: e-mail: revistabrilhe@gmail.com revistrabrilhe@hotmail.com; site: 

www.revistrabrilhe.com.br telefone: (67) 3454-7330. 

A matéria ASSEMA sorteia carro e moto 0 Km, publicada no dia 10 de janeiro de 2012, na 

editoria “Geral”,  coloca a associação de forma positiva na mídia. A matéria destaca a ação 

que a ASSEMA fez para angariar fundos para os serviços produzidos pela ONG. 
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A matéria destaca os demais prêmios sorteados durante o evento e as outras atividades que 

ocorreram no dia, proporcionadas pela ASSEMA. O evento ainda contou com shows de 

artistas conhecidos na região. 

Revista Políticas Públicas  

Tipo: Revista impressa 

Nome: Revista de Políticas Públicas  

Linha editorial: publicação de artigos científicos de estudantes de mestrado e doutorado da 

Universidade Federal do Maranhão. 

Grupo Associado: Universidade Federal do Maranhão. 

Editorias: políticas públicas. 

Data de fechamento dos cadernos: revista semestral, possível fechamento no último mês de 

cada semestre. 

Editores: Maria Ozanira; Salvina Sousa; Raimunda Santana. 

Contatos: e-mail: www.polipub@ufma.br; site: www.ufma.com.br ou www.joinpp2009.ufma.br; 

telefone: (98) 2109-8455. 

 

 

A Revista da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), volume 12, número 1, edição de 

janeiro/junho de 2008 publicou a pesquisa “As mulheres agroextrativistas do babaçu: a 

pobreza a serviço da preservação do meio ambiente”, de Benjamin Mesquita da UFMA. 

A publicação aborda principalmente o fato de as mulheres quebradeiras de coco conseguirem 

auxiliar no sustento de suas famílias. Desse modo, o estudante fala sobre a política 

governamental, o desenvolvimento econômico do país atrelado à pobreza rural e exclusão 

social, tendo como exemplo as quebradeiras de coco. O texto aborda ainda as precárias 

condições de trabalho e cita também a organização Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) e quais as suas estratégias para a busca de uma 

melhor condição de vida. 

Este texto auxilia na formação de uma boa imagem de nosso cliente já que aborda de maneira 

aprofundada e com um amplo trabalho de pesquisa uma das associações que faz parte da 

ASSEMA. Desse modo, o leitor pode ter uma visão da real situação das quebradeiras de coco 

e de que forma isto pode melhorar mediante estratégias bem definidas. 

http://www.polipub@ufma.br/
http://www.ufma.com.br/
http://www.joinpp2009.ufma.br/
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Site Global 21 

Tipo: Site  

Nome: Global 21 

Linha editorial: Variada com enfoque grande em comércio exterior. 

Grupo associado: Empresa Global 21 Comércio Exterior e Marketing Internacional. 

Editorias: finanças, agronegócio, tecnologia, telecomunicações, entre outras. 

Data de fechamento dos cadernos: atualização constante por ser um veículo virtual. 

Editores: não informado. 

Contatos: e-mail: editoria@global21.com.br; site: 

http://www.global21.com.br/institucional/faleconosco.asp; telefone: (51) 3228-0765. 

 

 

A matéria PEQUENAS EMPRESAS - Babaçu para exportar / GeovanaPagel foi publicada no 

dia 01 de novembro de 2010 no site de uma empresa de comércio exterior e marketing 

internacional que possui um portal que cobre a indústria em geral. O texto aborda de maneira 

humana e positiva o trabalho realizado pelas quebradeiras de coco, bem como apresenta a 

ASSEMA, seus objetivos e soluções. Sendo assim, pode-se então considerar esta uma 

divulgação benéfica aos interesses da associação. 

Site Maracaju na Hora 

Tipo: Site  

Nome: Maracaju na hora 

Linha editorial: Variada 

Grupo associado: Empresa Nova Propaganda 

Editorias: Política, Saúde e Maracaju. 

Data de fechamento dos cadernos: atualização constante. 

Editores: Lucas Bardini e Osmar Silva 

Contatos: e-mail: osmaemju@hormail.com; site: www.maracajunahora.com.br; telefone: (67) 

9956-9047. 

 

 

O site noticioso Maracaju na Hora divulgou imagens de um encontro promovido pela 

ASSEMA, tendo como título Fotos: ASSEMA promove sétimo encontro de Mulheres de 

Maracaju.   

A divulgação do encontro foi publicada no dia 11 de abril de 2012. As fotos tiradas mostram 

o sucesso do evento e o empenho da associação em promover a discussão ativa entre as 

quebradeiras de coco, estimulando o surgimento de novas ideias a partir da troca saudável de 

mailto:editoria@global21.com.br
http://www.global21.com.br/institucional/faleconosco.asp
mailto:editoria@global21.com.br
http://www.global21.com.br/institucional/faleconosco.asp
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experiências. Assim, pode-se avaliar que a imagem do cliente é positiva nesta cobertura, pois 

demonstra o debate ativo das quebradeiras promovido pela ASSEMA. 

Revista ECO 21 

Tipo: Revista Impressa 

Nome: Revista ECO 21 

Linha editorial: publica artigos de cunho opinativo – com o ponto de vista de seus articulistas 

Editorias: políticas públicas. 

Grupo Associado: Tricontinental Editora 

Data de fechamento dos cadernos: Revista Mensal – provavelmente o fechamento ocorre na 

última ou penúltima semana de cada mês 

Editores: Lúcia Chayb e René Capriles. 

Contatos: e-mail: eco21@eco21.com.br; site: http://www.eco21.com.br; telefones: (21) 2275-

1490 e (21) 2275-1499. 

 

 

Na revista ECO 21, edição 118 (setembro de 2006), Marta Antunes, economista do Programa 

de Segurança Alimentar da ActionAid no Brasil, escreveu um artigo sobre a ameaça do 

carvão vegetal para as quebradeiras de coco. Ela conta em primeira pessoa o episódio em que 

localizou no meio da mata fechada um senhor e algumas crianças que queimavam a casca do 

coco e também o coco inteiro – prática proibida por lei. 

Sem nenhuma proteção, o senhor retratado na reportagem trabalha em condições desumanas, 

ganhando cerca de 50 centavos por cada saco de carvão que produz e correndo um enorme 

risco de contrair doenças. Segundo a matéria, a queima de coco para obtenção de carvão 

ameaça as atividades das mulheres quebradeiras de coco de babaçu. Isto acontece porque a 

demanda por carvão da casca de coco está aumentando a uma velocidade superior à da 

produção das quebradeiras. Isso está elevando o valor da casca do coco e diminuindo o valor 

da amêndoa, que acaba sobrando”, diz a matéria. 

O artigo defende na mídia o ponto de vista das quebradeiras de coco, colocando-se contra os 

grandes empresários que pagam um valor baixíssimo para algumas pessoas produzirem o 

carvão a partir do coco de babaçu. Apesar de ser uma matéria curta, percebe-se que ela aborda 

alguns fatos que constantemente estão na pauta das lutas das quebradeiras, como o 

mailto:eco21@eco21.com.br
http://www.eco21.com.br/
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cumprimento da Lei do Babaçu Livre. Sendo assim, pode-se dizer que, de maneira geral, a 

matéria foi positiva para nosso cliente. 

G1 

Tipo: Portal Online 

Nome: G1 Economia 

Linha editorial: notícias e matérias online que vão desde entretenimento até política, passando 

por esportes e internacional, por exemplo. Foi analisada, mais especificamente, o caderno de 

economia. 

Editorias: mercado, negócios, agronegócios, etc 

Grupo Associado: Organizações Globo 

Data de fechamento dos cadernos: Diário 

Contatos: e-mail: http://imprensa.globo.com/ 
 

 

Com o título Programa garante renda extra a quebradeiras de coco do MA, o portal de 

notícias G1 publicou no dia 31 de janeiro de 2012 uma matéria que conta sobre o benefício 

mensal que o governo está dando para mil novecentas e quarenta quebradeiras de coco 

babaçu. Esta subvenção foi conquistada por meio de um cadastro no programa federal de 

preços fixos, que auxilia todo mês as quebradeiras, com base na venda do produto. 

A matéria entrevista duas quebradeiras que enfatizam a importância desta renda extra para sua 

sobrevivência. Em geral, pode-se dizer que a matéria tem um cunho afirmativo e neutro, pois 

limita-se mais a contar sobre o programa do governo do que dar destaque para as quebradeiras 

em si. 

Revista Fórum 

Tipo: Revista 

Nome: Revista Fórum 

Linha editorial: análises e informações mais quentes sobre eventos políticos, econômicos e 

sociais. 

Editorias: internacional, nacional, política, economia, políticas públicas 

Data de fechamento dos cadernos: Última ou penúltima semana de cada mês 

Contatos: e-mail: http://www.revistaforum.com.br/conteudo/contato.php 
 

 

http://imprensa.globo.com/
http://www.revistaforum.com.br/conteudo/contato.php
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A matéria conta a história da quebradeira de coco conhecida como Dona Dijé entrelaçada à 

história de lutas e conquistas das quebradeiras de coco. Pode-se dizer que a matéria tem um 

enfoque positivo para o nosso cliente, pois o texto é narrado de forma mais humana, usando 

como principal fonte e personagem a própria Dona Dijé. O texto foi publicado na edição 23, 

em fevereiro de 2005. 

Análise de mídia 

Para traçar algumas das estratégias para o Plano de Comunicação da ASSEMA, foram 

selecionadas algumas das revistas, jornais e portais para que se possa identificar 

oportunidades de divulgação na mídia em geral. Os veículos foram escolhidos levando-se em 

consideração o conteúdo editorial, bem como a escolha de pautas em geral, destinadas a seu 

público leitor. 

Os eixos foram escolhidos, principalmente, pela possibilidade de divulgação de imagem. Por 

isso, o rádio foi o único meio de comunicação que ficou fora da lista de veículos com 

potencial de divulgação, como a revista, a televisão e os sites. A imagem da ASSEMA e das 

Quebradeiras de Coco simboliza força, batalha, sofrimento e superação. Para transmitir esta 

ideia, são necessários veículos que possam produzir e transmitir vídeos e fotografias. Os 

jornais impressos enquadram-se no critério escolhido, mas este tipo de veículos requer as 

chamadas notícias “quentes”. Por esse motivo, os veículos deste eixo não são citados. 

Importante lembrar que, apesar de não servirem como objetos de estudo, o rádio e o jornal 

impresso não são ignorados como potenciais de divulgação apesar de, diante do estudo de 

possibilidades que fizemos, estes dois veículos terem uma menor probabilidade de se 

interessarem por pautas da ASSEMA. 
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Televisão 

Ação 

Veículo: Televisão 

Nome: Ação 

Editora: Organizações Globo 

Periodicidade: Semanal 

Período da análise: Fevereiro e Março 

 

Resumo: Focando principalmente em programas sociais, o Ação é apresentado por Serginho 

Groisman aos sábados na TV Globo, com reprises no Canal Futura. O público alvo é 

composto por pessoas que se interessam por temas socioambientais e, apesar de passar em um 

horário “paralelo” da televisão, às 7h40 do sábado, o programa que era para ter apenas 20 

exibições ganhou espaço fixo na grade horária da Globo. 

Potencial de divulgação: Sendo o Ação um programa voltado especificamente à cobertura de 

temas socioambientais, o potencial de divulgação da ASSEMA e das quebradeiras de coco 

neste veículo é consideravelmente alto. Isso porque, além de matérias de cunho econômico, o 

programa poderia retratar desde o perfil das quebradeiras, até a história da própria associação, 

passando pelos diversos produtos e serviços que ela oferece. Sendo assim pode-se concluir 

que este programa tem um potencial de divulgação que pode até mesmo abrir espaço para o 

artesanato produzido pelas quebradeiras.  

Hoje em dia 

Veículo: Televisão 

Nome: Hoje em dia 

Editora: Rede Record 

Periodicidade: Diário 

Período da análise: Fevereiro e Abril 

 

 

Resumo: O Hoje em dia é um programa de prestação de serviços que procura um equilíbrio 

entre as notícias e o entretenimento. Assim, ele conta com quadros que não são fixos e com 

diversos assuntos como: culinária, moda, “criatividade e talento das artes, fatos e flagrantes 
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que movimentam o cenário nacional e internacional, dicas e orientações sobre saúde, o 

cativante universo pet, economia doméstica, direito e cidadania, curiosidades, paisagismo e 

decoração.” (RECORD,online). O programa é comandado por três apresentadores: Celso 

Zucatelli, Chris Flores e Edu Guedes. 

Potencial de divulgação: Em nossa análise, um dos únicos quadros que identificamos como 

diário é o de culinária do apresentador Edu Guedes. Devido ao grande número de produtos e 

receitas elaborados a partir do coco de babaçu, enxergamos neste espaço um grande potencial 

de divulgação para a ASSEMA.  

Além disso, o Hoje em Dia produz reportagens especiais sobre diversos assuntos que, em sua 

maioria, não são de conhecimento geral do público.  Aqui, as quebradeiras poderiam aparecer 

mostrando o trabalho que elas desenvolvem. Além de apresentar o grupo, podem ser feitos, 

também, perfis das mulheres que fazem parte desta comunidade.  

No programa do dia 08 de fevereiro, por exemplo, tratou-se de uma reportagem especial sobre 

os profissionais que sofrem com pressão e excesso de responsabilidade no trabalho. Assim, a 

rotina dos bombeiros foi representada. Neste caso, o trabalho das Quebradeiras poderia ser 

apresentado da mesma maneira, mostrando o dia a dia destas mulheres e o trabalho 

desenvolvido por elas.  

Jornal Hoje 

Veículo: Televisão 

Nome: Jornal Hoje 

Editora: Organizações Globo 

Periodicidade: Diário 

Período da análise: Março e Abril 

 

Resumo: Apresentado por Evaristo Costa e Sandra Annenberg, na TV Globo, o Jornal Hoje é 

um dos jornais mais antigos da Rede Globo. A sua estréia foi em 1971. Atualmente, o Jornal é 

um exemplo de revista na TV, no horário do almoço, com os temas mais leves e com uma 
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linguagem coloquial. As matérias tratam de temas que vão de economia doméstica a receitas 

culinárias, sempre dando exemplos e ilustrando as matérias de maneira leve e sucinta. 

Potencial de divulgação: A ASSEMA poderia aparecer em um dos quadros do Jornal Hoje 

que, em geral, apresentam empresas e associações, além de dar dicas de turismo, 

conhecimentos em geral, culinária, artesanato, entre outros. A associação poderia ser  

divulgada em matérias que apresentem seus produtos ou mesmo mostrem a história das 

Quebradeiras de Coco e sua estreita relação com o Maranhão.  

Revista 

Revista Brasileiros 

Veículo: Revista 

Nome: Brasileiros 

Editora: Brasileiros Editora Ltda 

Periodicidade: Mensal 

Período da análise: Fevereiro, Março e Abril 

 

Resumo:  Com "foco no Brasil e em seus habitantes", a Revista Brasileiros se propõe a trazer 

para seu leitor histórias de brasileiros que “tenham algo a contar” (BRASILEIROS, online). 

Podemos considerar que a revista é idealizada para pessoas de classe média alta, que têm 

acesso a esse tipo de publicação e que por meio de reportagens e artigos procura trazer 

conteúdos diferenciados a seu público. Suas matérias, muitas vezes, têm um foco 

principalmente humanizado, que foge ao jornalismo tradicional aproximando o leitor da 

realidade que está sendo retratada pelo texto.  

Potencial de divulgação: A Revista Brasileiros oferece um grande potencial de divulgação 

para a ASSEMA. Ao tratar de temas e histórias de brasileiros, a revista poderia, por exemplo, 

contar a história de vida de uma das quebradeiras de coco, traçando um perfil que mescle 

informações sobre a associação e a trajetória desta mulher. Este texto pode ter ainda um fio 

condutor que se assemelhe ao texto Professora Pantaneira, publicado no site no dia 2 de abril 
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de 2012. Ou seja, o texto pode contar a história de uma das quebradeiras da mesma forma em 

que conta a da mulher que dá aulas para filhos de peões no Mato Grosso do Sul. “Por causa 

do difícil acesso, determinado pelas cheias, os alunos chegam a morar na escola por até quatro 

meses. Assim, além de professora, ela se torna “mãe adotiva” em tempo integral”. 

(BRASILEIROS, online) 

Revista Claudia 

Veículo: Revista 

Nome: Claudia 

Editora: Abril 

Periodicidade: Mensal 

Período da análise: Fevereiro e Abril 

 

Resumo: A Revista Claudia, da Editora Abril, está no mercado desde 1961 motivada pelo 

sucesso da revista Capricho, pioneira entre as publicações voltadas para o público feminino. 

Desde que se firmou no mercado, é considerada uma das principais revistas feitas para 

mulheres. 

A Claudia é voltada para mulheres mais 30 e 60 anos, tratando de assuntos corriqueiros na 

vida da mulher que é mãe, solteira ou casada, trabalhadora, que gosta de moda mas que acima 

de tudo zela pelo conforto. A publicação aborda assuntos culturais e trabalha com muitas 

dicas de comportamento. 

A leitura segue de forma leve nas suas editorias que são: Beleza e Saúde, Atualidades e 

Gente, Casa e Consumo, Família e Filhos, Emoção e Espiritualidade e Moda. 

Potencial de divulgação: A Claudia tem seções esporádicas, que não aparecem em todas as 

edições mas que já são conhecidas pelas leitoras. Como as mulheres são o foco principal de 

toda a publicação, é possível encaixar as Quebradeiras de Coco em algumas seções 

específicas.  
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A Claudia conta também com reportagens especiais, que são as chamadas “Reportagens de 

capa”. Aqui, o tema é livre desde que as mulheres sejam o foco. 

No mês de abril, a reportagem “O crack na nossa casa” trouxe a história de mulheres que 

lutam para superar os casos de dependentes químicos na família. As Quebradeiras de Coco 

podem ser assunto de uma das reportagens de capa, com histórias de vida e de lutas ou com os 

trabalhos desenvolvidos pela ASSEMA. Cabe, também, unir os dois assuntos. 

Revista Globo Rural 

Veículo: Revista 

Nome:Globo Rural 

Editora: Globo 

Periodicidade: Mensal 

Período da análise: Fevereiro, Março e Abril 

Resumo: Lançada em 1985, a Revista Globo Rural tem como inspiração o programa de 

mesmo nome da TV Globo. Suas pautas são voltadas ao público que tem interesse 

agropecuarista, e as matérias englobam desde produção agrícola até receitas culinárias, 

passando por criação pecuária, novas tecnologias rurais e cultura rural popular. 

Com infográficos e muitas fotos, a revista é destinada principalmente às pessoas que se 

interessam por notícias do campo. O tom geral das matérias aponta para o crescimento do 

setor, que aproveita o bom momento econômico do Brasil para estimular tendências e 

informar seu leitor de novidades tecnológicas e novas práticas rurais. Suas principais editorias 

são: campo aberto, reportagens, entrevista, produtos e mercados, agenda, globo rural 

responde, crônica e vida na fazenda.  

O site da Revista se coloca também como alternativa ao possuir um grande potencial de 

divulgação para a ASSEMA. O portal apresenta algumas matérias mais “leves”, que escapam 

das grandes reportagens de macroeconomia muito comuns na versão impressa – que algumas 

vezes focam no grande agropecuário, indo de encontro aos interesses da associação.  
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Potencial de divulgação: A Revista Globo Rural oferece alguns possíveis tipos de pautas às 

quebradeiras e à ASSEMA. As matérias poderiam entrar principalmente na sessão cultura, 

onde as quebradeiras apresentariam seus produtos e também o processo de quebra do coco, 

entremeadas às suas histórias de vida. Em abril, foi publicada no site da revista a matéria 

“Juca e seu forno de cupim” que contava a história de José Fonseca cujo sítio foi o eixo 

principal da reportagem. O texto descreve particularidades do sítio – inclusive um forno 

“construído” por cupins, que deu nome ao título (GLOBO RURAL, online). Da mesma 

forma, as quebradeiras de coco poderiam aparecer no site ou na revista do Globo Rural, 

contando suas particularidades no processo de quebra do coco, curiosidades e fatos 

interessantes do dia a dia e do desenvolvimento de seus produtos.   

Revista Piauí 

Veículo: Revista 

Nome: Piauí 

Editora: Alvinegra 

Periodicidade: Mensal 

Período da análise: Fevereiro e Março 

 

Resumo: Lançada em 2006, a Revista Piauí desponta como uma das revistas que mais 

utilizam o gênero chamado literário para exercer o jornalismo. Desta forma, suas matérias são 

conhecidas por utilizar recursos vindos do jornalismo literário, de forma que atraiam mais o 

leitor utilizando recursos como a narração e a descrição. A publicação foi idealizada pelo 

cineasta João Moreira Salles, e ficou famosa principalmente pelo desenvolvimento de 

inúmeros perfis de pessoas polêmicas.  

As maiores matérias possuem muito espaço para serem desenvolvidas. Geralmente, pode-se 

encontrar reportagens extensas – de quatro, seis páginas – em que o texto é valorizado e a 

parte de design e gráfica, que ilustra a matéria, é muitas vezes deixada de lado, dando lugar a 

textos densos. 

A Piauí não é uma publicação que pode ser lida em qualquer lugar, visto o seu tamanho que 

lembra um jornal tabloide. Esse motivo – além de alguns outros como o preço, o uso de 
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linguagem mais rebuscada e o aparecimento de textos bastante extensos – podem denotar que 

a revista é voltada para as classes mais elitizadas.  

Potencial de divulgação: A Piauí é bastante conhecida do público leitor graças ao sucesso que 

fazem seus perfis. Sendo assim, encontramos nesta revista um grande número de pautas 

possíveis, visto que se pode sugerir perfis das quebradeiras de coco – como o que seria 

sugerido à Revista Brasileiros, por exemplo – como também um perfil da própria associação, 

com a história de suas conquistas e dos conflitos pelos quais as quebradeiras passaram. Sendo 

a Piauí uma revista que trabalha com o jornalismo literário, esse tipo de pauta cabe à 

publicação. 

Site 

G1 

Veículo: Site 

Nome: G1 

Editora: Organizações Globo 

Periodicidade: Minuto a minuto 

Período da análise: Fevereiro e Março 

 

Resumo: O G1 é um site das organizações Globo criado em 18 de setembro de 2006. O portal 

se responsabiliza por transmitir matérias jornalísticas, em parceria com os demais veículos da 

Globo, sem restrição de assuntos, tratando então de temas gerais. O portal ganha grande 

destaque pela capacidade multimídia. 

Potencial de divulgação: Por tratar-se de um veículo amplo em relação aos assuntos, o nosso 

cliente facilmente se encaixa em qualquer editoria, seja pelos produtos, pela história ou até 

mesmo pelos eventos promovidos. Além disso, foca-se neste veículo por saber que o portal 

tem interesse pelo nosso cliente e seus produtos, pois já publicou matérias sobre a ASSEMA e 

as Quebradeiras de Coco. O portal, também, tem grande destaque nacional. 
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R7 

Veículo: Site 

Nome: R7 

Editora: Rede Record 

Periodicidade: Minuto a minuto 

Período da análise: Fevereiro e Março 

 

Resumo: O R7 é um site da Rede Record criado em 27 de setembro de 2009. O site é um 

modelo do seu concorrente direto, o G1, mas com um layout menos sofisticado e editorias 

reduzidas. Por dia, são produzidas cerca de 1000 notícias com a ajuda de 500 profissionais. 

Potencial de divulgação: O portal, como característica da Rede Record, tem um tom mais 

apelativo para as notícias publicadas, o que ajudaria na história de vida sofrida das 

Quebradeiras de Coco e da criação da ASSEMA. Além disso, o portal possui editorias de 

economia e saúde, onde os produtos feitas pelas quebradeiras podem, facilmente, ser 

divulgados. 

Identificação de Stakeholders do cliente 

Para desenvolver um plano de comunicação eficaz para a ASSEMA, é preciso enxergar o 

processo de maneira global. Por esse motivo, faz-se necessária uma análise dos stakeholders 

de nosso cliente, para que seja possível identificar os públicos de interesse e melhor entender 

qual comunicação pode ser feita para cada um deles. 

Por se tratar de uma cooperativa com foco na valorização da mulher, a ASSEMA possui como 

público interno as próprias “quebradeiras de coco” e todos os envolvidos no processo de 

confecção dos produtos, como os responsáveis pelo manuseio do coco de babaçu, assim como 

os trabalhadores rurais – pois são itens que as famílias também podem usufruir, como 

sabonetes, arroz, óleo de babaçu, papel reciclados, entre outros.  
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O quadro de associados é composto por 48 sócios individuais e 28 coletivos que também 

podem ser considerados como público interno, pois estão diretamente envolvidos com os 

trabalhos realizados e com a associação como um todo. 

Já como público externo da ASSEMA podemos indicar os moradores do Médio Mearim 

(região central do Estado do Maranhão) que conhecem e, muitas vezes, acompanham o 

trabalho da associação e também os consumidores socialmente responsáveis que visitam as 

cidades maranhenses, principalmente a de São Luis do Maranhão. 

Além dos já identificados públicos interno e externo, podemos também considerar parte dos 

stakeholders da ASSEMA os alunos, professores e funcionários que frequentam escola 

familiar agrícola que a ASSEMA assessora e esta localizada em Lago do Junco (MA). 

Também são parte do público externo relevante todos os parceiros da associação, o que inclui 

algumas empresas estrangeiras, tais como a “Fundação Ford” (dos Estados Unidos) e a “Pão 

para o Mundo” (da Alemanha).  

Assim como os parceiros, as instituições que também apoiam a associação devem ser 

consideradas como parte dos stakeholders. Entre elas pode-se citar a Fundação Banco do 

Brasil e as embaixadas britânica e canadense. 

Análise da concorrência do cliente 

Tendo em vista o trabalho realizado pela ASSEMA, pode-se tomar como concorrentes as 

empresas, ONGs e associações que têm no artesanato sua base de trabalho e que dependem 

dele para se desenvolver. 

Na região Nordeste, são encontradas inúmeras associações deste tipo, como por exemplo, a 

Associação dos Artesãos em barro e moradores do Alto do Moura, de Caruaru, Pernambuco, 

que, reunindo artesãs da cidade, promove a divulgação da cultura local, da culinária, da 
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música e do artesanato nordestino em geral. Ainda em Pernambuco, há a Associação dos 

Ceramistas do Cabo de Santo Agostinho e a Associação dos Artesãos de Tracunhaém 

(ASSOCIATRA), entre outras. 

No estado do Pará, também existem associações que possuem o mesmo foco da ASSEMA, 

como a Cooperativa dos Micro Produtores e Artesãos da área Metropolitana de Belém 

(Comip), a Associação dos Artesãos e Amigos da Arte (AAAA) e a Associação dos Artesãos 

e Expositores do Pará-Amazônia (Artepam). 

Já em Tocantins, o artesanato também reúne os cidadãos, que formam associações com  

objetivos semelhantes aos da ASSEMA. São elas: Associação Comunitária dos Artesãos e 

Pequenos Produtores de Mateiros, Associação Extrativista e Artesãos do Povoado da Prata, 

Associação dos Artesãos do Capim Dourado Pontealtense, Associação dos Artesãos de 

Dianópolis. 

A Associação dos Artesãos do Amazonas (ASSOCIART-AM) e a Casa Cabral de Belmonte - 

Associação de Artesãos, na Bahia, completam a lista de concorrentes do cliente em questão. 

- Imagem dos concorrentes na mídia 

A partir da pesquisa sobre os concorrentes, percebe-se que, em sua maioria, a divulgação das 

associações e ONGs citadas é feita em pequenos meios de comunicação locais, ou seja, 

jornais e sites da cidade natal da empresa em si. 

Dentre as associações utilizadas na pesquisa, a Associação dos Artesãos em barro e 

moradores do Alto do Moura foi a que mais teve destaque na mídia, tendo sua imagem 

sempre vinculada aos projetos que realiza e ao esforço de promover a cultura nordestina, seja 

no próprio Nordeste, seja como em outras regiões do Brasil. 
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É possível encontrar matérias sobre a Associação, como por exemplo a reportagem que conta 

sobre a primeira Assembleia realizada pelos integrantes e também uma breve notícia 

intitulada Associação do Alto do Moura é contemplada com a ação Cine Mais Cultura. 

(SANTANA, 2009, online). A partir disso, sabe-se que a imagem de tal Associação sempre 

traz consigo a ideia de levar a cultura dos artesãos de Pernambuco além da cidade de Caruaru. 

Já as 3 associações do estado do Pará anteriormente citadas (Comip, Artepam e AAAA), 

foram destaques na mídia por participarem de feira internacional de artesanatos. Com essa 

reportagem, a imagem das associações ganha força e se solidifica em seu objetivo principal: 

promover um maior conhecimento por parte do público acerca da cultura paraense e dos 

artesanatos que lá são feitos. (AGÊNCIA PARÁ DE NOTÍCIAS, 2011, online) 

 

Planejamento Estratégico 

O grupo teve conhecimento da ASSEMA por meio de um projeto realizado pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie que visava auxiliar a associação e realizar diversas pesquisas 

científicas, envolvendo várias áreas de atuação, como a de comunicação, a de economia entre 

outras. 

Dessa forma, houve o interesse imediato pelo cliente e a partir dele foi definido que a agência 

de comunicação seria especializada em terceiro setor. A partir daí foram realizadas diversas 

pesquisas para conhecer o cliente, bem como houveram diversos contatos com funcionários 

da associação, por e-mail e por telefone, para esclarecimentos de dúvidas. 

Após a pesquisa, percebeu-se a necessidade de visitar o cliente para compreender ainda mais a 

atuação da ASSEMA, bem como para a captação de materiais e entrevistas para a elaboração 

e execução do plano estratégico. 
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Desse modo, a visita só pôde ser realizada no início de agosto e a partir desta etapa foi 

possível realizar um diagnóstico do cliente, bem como compreender melhor que a ASSEMA é 

uma associação que visa dar suporte para cooperativas locais e que possui um cunho 

sustentável muito forte. Outro fator importante é que durante a visita a ASSEMA, foi possível 

conhecer algumas das cooperativas que estão diretamente ligadas ao trabalho da associação e, 

também, visitar as quebradeiras de coco babaçu e entender como se dá o processo da quebra 

do coco e da importância delas para o cliente.  

Após este diagnóstico foi possível elaborar um plano estratégico que ia de encontro com as 

reais necessidades do cliente e com as suas possibilidades financeiras. Desse modo, logo na 

primeira reunião já se percebeu a necessidade de reformulação dos folders, bem como do 

jornal O pacará, já que o jornal estava sem ser publicado há algum tempo e os folders 

possuíam muitas imagens e textos, deixando seu layout muito carregado de informações.  

Outro item que entrou em pauta foi a reformulação do site, que além da agência já ter 

sugerido como necessária, o cliente demonstrou entender a necessidade desta ação bem como 

estar interessado em realizá-la. Por fim, a agência descobriu que o cliente já possuía um 

manual de identidade e solicitou acesso ao material para análise. 

Desse modo, as ações e metas foram elaboradas logo após a visita ao cliente e no mês de 

agosto elas já começaram a ser colocadas em prática. 

1.5. Execução do Plano de Comunicação Estratégico para a ASSEMA 

A partir da compreensão das necessidades do cliente, foram estabelecidas as seguintes 

estratégias: sugestão da modificação da frase que acompanha o logotipo, de “Promovendo o 

agroextrativismo sustentável” para o significado de cada uma das letras da palavra ASSEMA 

“Associação em Áreas de Assentamento no Maranhão”, ação que visa reforçar a marca, 

entretanto a associação ficou de responder se poderá ou não ser realizada. 
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Como os folders e cartilha do cliente possuíam muitas imagens e textos, além da mistura de 

cores conflitantes, a agência realizou a junção e transformação de todos eles em uma única 

revista com um layout mais simples visualmente e textos mais jornalísticos que visam 

destacar informações relevantes sobre o cliente e sobre as cooperativas atendidas por ele. 

O jornal interno O Pacará além de também possuir muita informação e não possuir um 

público-alvo definido foi reformulado, passando a ter uma diagramação mais simples, 

editorias definidas, como, por exemplo, a agenda da ASSEMA e passando a ser um meio de 

comunicação apenas interno, para que o vínculo entre os seus stakeholders internos seja 

reforçado. 

Já para tornar a associação conhecida pela mídia, foram desenvolvidos e enviados diversos 

releases. Estes abordaram não apenas a ASSEMA, como também as cooperativas atendidas 

por ela, as quebradeiras de coco babaçu e os produtos da Linha Babaçu Livre. 

Por fim, para a reformulação do site foi realizada uma parceria com uma empresa de 

webdesign, que desenvolveu uma página para a ASSEMA vinculada ao site da Buriti 

Comunicação. Isto foi realizado, pois o cliente não possui recursos financeiros no momento 

para hospedar seu próprio site. 

Essas ações ocorreram  mediante a um cronograma desenvolvido para a execução do 

planejamento estratégico. 

Cronograma do planejamento estratégico de comunicação para a ASSEMA 

 

Identidade visual – reformulação do logotipo 

Período aplicado: agosto de 2012 
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Objetivo: visando reforçar o sentido da marca, foi sugerido que ao invés da frase 

“Promovendo o agroextrativismo sustentável e solidário” acompanhar o logo, fosse colocado 

o significado de ASSEMA, ou seja, além do nome colocar: “Associação em Áreas de 

Assentamento no Maranhão” para que as pessoas saibam o que é a marca. 

Publicações – jornal interno e revista 

Período de aplicação: setembro de 2012 

Objetivo: após a análise das publicações realizadas pela ASSEMA, houve a necessidade de 

reformulá-las. Desse modo, O Pacará, jornal produzido pela associação e que não possuía um 

público-alvo específico tornou-se um jornal interno com editorias definidas. Já os folders e 

cartilha foram transformados em uma única revista destinada ao público externo que objetiva 

apresentar a ASSEMA, as cooperativas atendidas, as quebradeiras de coco e a linha Babaçu 

Livre. 

Site – reformulação 

Período de aplicação: outubro de 2012 

Objetivo: no decorrer do trabalho de agência, o site da ASSEMA se tornou indisponível para 

acesso. Em decorrência disso e do fato que ele estava desatualizado, houve a necessidade de 

desenvolvimento de um novo site. Por uma questão de custo para a agência, será criada 

momentaneamente uma página ligada ao site da Buriti Comunicação e caso a ASSEMA 

demonstre interesse e possua capital um novo site será desenvolvido. Como parte deste 

projeto, serão divulgadas no site apenas informações que não se desatualizem frequentemente, 

pois assim há uma redução de custos para o cliente. 

Imagem institucional - releases 

Período de aplicação: de agosto a outubro de 2012 
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Objetivo: para reforçar e tornar conhecida a marca, fazendo com que esta ganhe visibilidade 

na mídia, foram elaborados os seguintes releases: 

Release institucional (apresentação da ASSEMA) - Associação auxilia na transformação 

da vida de famílias rurais – Editoria geral / sustentabilidade (28/08). Objetivo: tornar a 

ASSEMA conhecida pelos veículos de comunicação, através da contextualização do que é, 

quem faz parte, qual a missão e valores, assim como os objetivos da associação. 

Release de apresentação das quebradeiras de coco babaçu - Coco de babaçu é fonte de 

trabalho para milhares de famílias no Maranhão – Editoria geral / sustentabilidade / feminina 

/ rural (13/09). Objetivo: tornar as quebradeiras de coco babaçu conhecidas pela mídia, 

mostrando quem são, o que fazem, qual a importância delas para a sociedade, a capacidade de 

união em prol de objetivos comuns, o histórico de "lutas" e os anos de história na quebra do 

coco, assim como a relação delas com o cliente. 

Release sobre o coco de babaçu - Coco de babaçu, o fruto sustentável – Editoria geral / 

sustentabilidade / rural (17/09). Objetivo: abordar a importância local do coco, o 

aproveitamento de todas as partes que o compõe (casca, mesocarpo e amêndoa), quais são os 

produtos dele gerados e para que servem, qual a relação dele com as quebradeiras e coco 

babaçu e com a ASSEMA. 

Release sobre o óleo do coco de babaçu - Europa e EUA compram óleo de babaçu 

desenvolvido por quebradeiras de coco – Editoria geral / sustentável / rural / investimentos 

(19/09). Objetivo: destacar que esta é uma matéria prima importante que tem sido valorizada 

por outros países, como a Alemanha, Itália e Holanda (países que recebem o óleo através da 

ASSEMA) e demonstrar a importância do Brasil investir nesta matéria prima. 

Release dos produtos do coco de babaçu - Produtos do coco de babaçu ajudam a beleza a 

ficar sustentável – Editoria geral / sustentabilidade / saúde / estética / feminina (21/09). 

Objetivo: Fazer com que o público deste segmento se interesse pelos produtos e procure se 
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informar mais sobre eles e sobre a ASSEMA, através de uma apresentação de quais são os 

produtos do coco de babaçu que servem de alimento e que podem gerar produtos de beleza, 

quais os benefícios destes produtos e por que devem ser consumidos, além de destacar o 

cunho sustentável. 

Release sobre a farinha de mesocarpo - Mulheres sustentam suas famílias a partir da 

produção de alimentos – Editoria geral / rural / sustentabilidade / culinária / feminina (24/09). 

Objetivo: auxiliar na divulgação dos produtos da Linha Babaçu Livre, bem como na relação 

deles com a ASSEMA. 

Release sobre evento - Comunidade promove festa para comemorar o fim dos conflitos 

agrários – Editoria geral / rural / sustentabilidade (05/10). Objetivo: Fazer com que os 

diversos públicos se interessem pelo estilo de vida das quebradeiras de coco babaçu e do 

histórico de luta que elas possuem, assim como passem a ter conhecimento da importância 

desta data para elas. 

Foi sugerido que houvesse mais divulgação da marca através da linha de produtos Babaçu 

Livre, entretanto, o cliente alegou que no momento não há verba para investir em publicidade. 

Como etapa final do plano de comunicação estratégico, foi realizada a mensuração dos 

resultados para que fosse possível constatar a eficácia das ações realizadas. 

Identificação visual da ASSEMA 

A ASSEMA já possuía sua própria identidade visual, atualizada há três anos (em 2009) por 

um parceiro da associação que desenvolveu um Manual de Identidade Visual. Baseada nas 

ações coletivas da associação, o objetivo da identidade visual, previamente estabelecida, é 

fazer com que haja a proximidade dos dois públicos (interno e externo) com informações 

claras e objetivas em relação a sua atuação na sociedade. 
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Sendo assim, a marca foi desenvolvida para padronizar e fortificar a identidade da marca. Ela 

deve estar presente em todos os produtos da ASSEMA, desde o seu folder interno até nos 

rótulos dos produtos comercializados.  

 

 

 

 

 

 

(Figura 9 – Logo antigo da 

ASSEMA) 
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(Figura 10 – Logo da ASSEMA reformulado por um parceiro) 

Durante a construção do Manual de Identidade, o logotipo foi preservado para que não 

houvesse a ruptura na antiga identidade. Já a tipografia foi alterada para transmitir uma leveza 

maior. A mudança mais significativa foi a exclusão do significado da sigla ASSEMA para a 

utilização de um conceito que resume a atuação da associação.  

Análise SWOT da ASSEMA 

 

ANÁLISE SWOT 

Ambiente interno 

Pontos fortes Pontos fracos 

Produtos, preço, 

responsabilidade social, 

responsabilidade 

ambiental, parcerias, 

quebradeiras de coco. 

Imagem institucional, 

percepção, site, 

publicações internas e 

comunicação externa. 

Ambiente externo 
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Oportunidades Ameaças 

Mercado potencial 

(mercado solidário), 

potencial de divulgação. 

Proprietários de terra (não 

cumprimento ou não 

existência da Lei do 

Babaçu Livre em 

determinada região). 

(Figura 11 – Análise SWOT ASSEMA) 

 

 Ambiente Interno 

Forças 

Produtos: Os Produtos Babaçu Livre são desenvolvidos pelas próprias comunidades do Médio 

Mearim através do agroextrativismo e são produzidos sem agrotóxicos, sem que florestas 

sejam destruídas pelas queimadas, sem a derrubada de palmeiras de babaçu e sem o trabalho 

escravo ou semi-escravo. Alguns dos produtos produzidos são: o óleo vegetal, o sabonete de 

babaçu livre, papel reciclado etc. 

Preço: Como a ASSEMA não possui concorrentes diretos, é difícil que se comparem o preço 

de seus produtos com o de outros produtores, sendo assim e tendo em vista que a associação 

visa um mercado solidário, os preços são justos em relação ao que é vendido, além de terem a 

vantagem de serem naturais e ecologicamente responsáveis. 

Responsabilidade social e ambiental: A ASSEMA é mais do que a venda de produtos de 

babaçu, ela é a associação de comunidades em busca de melhores condições de vida, o que 

inclui o trabalho cotidiano dessas famílias e a busca constante pela preservação do meio 
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ambiente. Sendo assim ela possui um grande diferencial perante outros fabricantes de 

produtos semelhantes e de outras instituições. 

Parcerias: A ASSEMA possui muitos parceiros que a ajudam a construir e manter toda a 

credibilidade na região do Médio Mearim e que junto dela buscam alcançar os objetivos e 

missão desta associação. 

Quebradeiras de coco: Essas mulheres possuem grande importância na região e já são 

conhecidas pelo seu trabalho. Além disso, muito do que é noticiado sobre a ASSEMA na 

mídia tem relação com elas e com a luta cotidiana que as quebradeiras enfrentam para 

trabalhar e conseguirem ajudar no sustento de suas famílias. 

Pontos fracos 

Imagem institucional: Apesar de possuir uma imagem institucional, ela é muito fraca e pouco 

trabalhada pela associação, o que dificulta que alguns de seus stakeholders a conheça com 

mais profundidade. 

Percepção: Muitos stakeholders conhecem a ASSEMA apenas como quebradeiras de coco, 

sendo assim a associação ainda não possui uma marca facilmente identificada pelo seu 

público de interesse. 

Site: é simples, ou seja, não é muito atrativo em seu design e conteúdo, além de não ser 

atualizado desde 2009. 

Publicações internas: A única publicação que a associação possuía, o boletim O Pacará, 

deixou de ser publicada no ano de 2007. 
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Comunicação externa: Releases e outras formas de comunicação, como publicações 

impressas, já não são mais produzidas. 

 Ambiente externo 

Oportunidade 

Mercado potencial: Com tantas campanhas e ações empresariais, o número de consumidores 

para produtos ecologicamente corretos é cada vez maior, principalmente quando estes advêm 

de instituições que também se preocupam com o bem estar e os direitos sociais, que é o caso 

da ASSEMA. 

Potencial de divulgação: Com reuniões globais e parcerias entre países cada vez mais 

frequentes no que se refere a assuntos ambientais, a ASSEMA e seus produtos de Babaçu 

Livre possuem um grande potencial de divulgação, além de se adequarem a editorias como 

meio ambiente, sustentabilidade e cidadania. 

Ameaças 

Proprietários de terras: Nas regiões onde a ASSEMA atua, há algumas terras que são de 

propriedade privada em locais em que a Lei do Babaçu Livre não é válida. Nestes lugares os 

donos da terra cobram parte do que as quebradeiras de coco recebem para deixá-las trabalhar. 

Além disso há casos em que eles chegam a ameaçá-las caso  exijam o cumprimento da lei. 

Análise da comunicação atual da ASSEMA 

Como ponto de partida, foi desenvolvida uma análise da atual comunicação do cliente 

ASSEMA, com o intuito de se entender o que a associação já desenvolve para assim ser 

possível melhorar e sugerir novos meios eficazes de comunicar-se com seus stakeholders. 
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Para isso, identificamos quais são os meios que o cliente utiliza para entrar em contato com 

seu público-alvo, qual seria este público-alvo que as publicações pretendem alcançar e se essa 

comunicação se dá de forma eficaz. A análise procurou ainda verificar os elementos gráficos e 

textuais e outros pontos como a atualização das publicações. 

Site 

Após pesquisa realizada na internet, pode-se identificar que o site da ASSEMA está indexado 

ao Google. Desta forma, é possível encontrar rapidamente o portal da associação ao procurar 

por: “ASSEMA” e “Babaçu”.  

No entanto, apesar de ser facilmente encontrado nas buscas, o site em si apresenta alguns 

outros desafios que foram identificados ao longo da análise. A home page possui um layout 

simples, apesar de ser visualmente carregada de informações. As cores são 

predominantemente amarelas e, principalmente, verdes, que fazem uma relação com o logo da 

associação – que também utiliza essas cores. (Figura 1) 
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(Figura 12 – Layout geral do site antigo da ASSEMA) 

A partir de uma rápida análise quanto à Arquitetura da Informação contida no portal da 

ASSEMA, pode-se identificar alguns pontos favoráveis à navegação do usuário, como a 

facilidade de aprendizado e de memorizaçãoque o site disponibiliza – o portal é de fácil 

entendimento, possibilitando uma rápida exploração por parte do usuário, que consegue sem 

grandes esforços realizar suas principais tarefas. 

Além disso, o site da ASSEMA possui um conjunto gráfico de cores e fontes padronizado, o 

que denota a consistência do portal. Há também uma sequência de ações que se dá de maneira 

intuitiva, ou seja, o acesso às páginas se dá de maneira automática.  

Já entre as principais dificuldades que foram identificadas no site estão: a desatualização – a 

última alimentação do portal que encontramos foi há três anos – e a falta de um foco 
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específico quanto ao seu público alvo – o site apresenta informações de interesses de público 

externo e interno. 

Ao analisar o portal foi possível perceber também a falta de elementos que se utilizem da 

grande gama de opções que a internet dispõe. Ou seja, no portal da ASSEMA não há o uso de 

vídeos, grandes galerias de fotos, interatividade entre as redes sociais e o site, entre outras 

maneiras de transmitir a informação para o internauta. 

Sente-se falta, também, de links que organizem melhor o site e levem o internauta a outras 

páginas e sites relacionados à associação. Além disso, também foram encontrados links 

“quebrados”, ou seja, que não possuem um endereço de destino e acabam caindo em uma 

página de erro, o que contribui para evidenciar a falta de atualização e administração do 

portal. 

Boletim Informativo “O Pacará” 

A ASSEMA disponibiliza em seu portal dois boletins do ano de 2005, os quais serão 

utilizados como objeto de análise para esta pesquisa. Com a capa impressa em quatro cores 

(preto, verde, vermelho e amarelo) e o miolo em duas cores (preto e verde), os boletins se 

diferenciam pelo seu número de páginas: o de mai/jul 2005 possui oito páginas e o de ago/nov 

2005 totaliza quatro páginas.  

Abaixo, a fim de se ter uma melhor análise dos elementos gráficos e textuais presentes no 

boletim “O Pacará”, foram divididos em tópicos cada um dos itens que merecem ser 

destacados na presente pesquisa: 

Identidade visual 

Quanto ao seu aspecto gráfico, o boletim “O Pacará” pode ser avaliado como fraco no sentido 

de não dar um “respiro” aos olhos do leitor. Todas as páginas do informativo estão repletas de 
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blocos de textos que são separados por colunas – em geral duas que se diferenciam pelo 

tamanho – e cores de fundo.  

A fonte utilizada nos boletins não tem serifa, nem no seu título nem no corpo do texto, o que 

deixa a leitura mais pesada, ainda que os textos não sejam grandes. Percebe-se também uma 

inconstância quanto ao tamanho das letras e o espaçamento entre as linhas, enquanto em 

alguns pedaços do boletim as letras são maiores e há um maior espaço entre as linhas, em 

outros o caso se inverte, apresentando letras pequenas e espaçamento mínimo. 

 As fotos do primeiro boletim (mai/jul 2005) estão em preto e branco e estão em baixa 

qualidade, por isso, mesmo sendo pequenas, são desfocadas. No boletim de mai/jul há uma 

única foto colorida, completamente desfocada, que se encontra na última página do boletim. 

Já o segundo boletim (ago/nov 2005) conta apenas com uma foto na página três, que segue o 

padrão das já citado: desfocada e pequena em relação ao resto do conteúdo da página. 

Pode-se considerar também os logos utilizados para identificação do boletim. O logo do 

próprio jornal “O Pacará”, que aparece no topo do boletim, na primeira página, tem suas letras 

verdes com um contorno branco e um fundo que remete ao artesanato, porém também está 

desfocado. 

O outro logo que pode ser destacado é o logo da ASSEMA que, ao contrário das outras 

imagens existentes e já analisadas, não está desfocado e aparece com uma boa resolução para 

o leitor. No entanto, esse logo não aparece no primeiro boletim, o que denota uma pequena 

disparidade de padrões entre a publicação de um boletim e do outro. 

Apesar deste último desafio identificado, porém, ele pode ser considerado uma exceção. A 

comparação bruta entre os dois boletins, e entre as páginas em si, mostram que há uma 

padronização no uso de fontes e, principalmente, de cores. 
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Conteúdo Editorial 

Quanto à análise do seu conteúdo editorial, o boletim O Pacará se restringe a relatar, 

principalmente, pequenas notas de eventos que aconteceram ou acontecerão em determinadas 

datas – que não suprem todo o período ao qual o boletim se destina. Ou seja, apesar de o 

boletim ter uma periodicidade de três meses em média, as notícias que aparecem na 

publicação são bastante temporais, e geralmente relatam eventos pontuais que não 

necessariamente cobrem todo o trimestre. 

Além disso, pode-se dizer que a própria essência do boletim como publicação institucional 

não se adéqua ao perfil esperado de um informativo como esse. Apesar de ter poucas páginas 

e possuir notícias curtas e notas, O Pacará não privilegia a informação imediata e não circula 

em intervalos curtos (diário ou semanal) – tem periodicidade de três meses –, não possuindo 

então características essenciais para uma publicação ser considerada um boletim, segundo 

Lemos e Gaudio (2006). 

São poucos os textos que fogem do modelo de notas e notícias curtas e rápidas, como 

exemplo de exceção está a entrevista publicada com uma socióloga na edição de ago/nov e 

uma coletânea de matérias falando sobre um dos projetos sociais que a associação participa na 

edição de mai/jul. 

Facebook 

A rede social, Facebook, é um dos principais interesses de comunicação da ASSEMA e das 

Quebradeiras de Coco de Babaçu. Para isso, o perfil e a página online da ASSEMA foram 

analisadas para que se possa desenvolver melhoras no uso da ferramenta. Logo no início, nos 

dois links, nota-se a preocupação de mostrar o engajamento da associação com uma vida mais 

sustentável e solidária. 

Tratando-se do perfil, o qual o usuário precisa enviar solicitação de amizade e ser aceito, na 

área “informações”, acessada assim que se conecta ao perfil da ASSEMA, está disponível 
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uma breve descrição do trabalho realizado para a organização. A seguir, texto apresentado no 

item “Sobre ASSEMA”:  

É uma associação coletiva de carater regional, composta por associações de 

mulheres extrativistas e quilombolas, associações de assentamentos, 

cooperativas, sindicatos rurais, associações de jovens e grupos produtivos 

informais, com ação em sete municípios da região Médio Mearim no Estado 

do Maranhão. O núcleo diretivo é composto por agricultores e quebradeiras 

de coco babaçu que formam um Conselho Diretor de doze pessoas, sendo 

oito da Diretoria Executiva e quatro do Conselho Fiscal. A organização com 

assessoria permanente de uma equipe técnica multidisplicinar. (Facebook) 

Embora o texto possua a capacidade de apresentar a associação para o público externo, ao 

acessar o “Mural” nota-se que a rede social é utilizada para tratar de assuntos internos da 

ASSEMA, como datas e resultados de reunião, anuncio e resultados de eventos e qualquer 

informação com relevância, apenas, para os participantes da associação.  

Ainda neste item, foi possível analisar a frequência com que a rede é atualizada. Assim, nota-

se que o tipo de conteúdo postado faz com que as atualizações aconteçam de forma 

esporádica, de acordo com a realização dos eventos. Nos finais de semana, assim como nas 

férias, a rede social também fica paralisada.  

Os últimos itens analisados foram o espaço para “Fotos” e os “Amigos. O local de fotos, a 

ASSEMA utiliza apenas para a divulgação da sua logomarca. 

Já a página do Facebook, a qual os usuários passam a receber atualizações a partir do 

momento que curtem a página, sem a necessidade de autorização, é mais explorada através da 

fotografia. Os encontros, protestos, trabalhos na quebra de coco e todos os tipos de eventos 

anunciados são registrados e postados na página. Além disso, é possível ver imagens dos 

produtos gerados a partir da quebra do coco de Babaçu. Por outro lado, a periodicidade das 

postagens não é definida, assim como no perfil, e o público direcionado é, também, o interno. 

Ao todo, são 71 pessoas que “curtem” a página. 
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A página do Facebook e o perfil da ASSEMA são atualizados por Linalva Cunha, assessora 

técnica da associação, e por Silvianete Matos Carvalho, secretária executiva. 

Folders 

Com o intuito de divulgar seus serviços e produtos, a ASSEMA desenvolveu dois folders 

distintos que visam informar seus stakeholders – principalmente clientes e público exterior em 

geral – da sua atuação e apresentar as cooperativas as quais trabalha.  

Para uma melhor entendimento de como é feita a comunicação por meio de seus folders, 

separamos então em dois tópicos de análise: 

Folder de divulgação da ASSEMA 

Feito em papel reciclável, o folder de divulgação da ASSEMA tem em sua capa um mosaico 

de variadas fotos que mostram desde famílias agroextrativistas até cocos de babaçu. O logo da 

ASSEMA e seu slogan vem centralizados.  

O verso do folder fechado possui o nome dos apoiadores da ASSEMA escritos em letras 

maiúsculas de cor laranja. Abaixo do nome dos apoiadores, podemos novamente encontrar o 

logo da ASSEMA, seu endereço e os créditos da produção do folder. 

Ao abrirmos a primeira dobra, à esquerda uma página com um fundo verde traz informações 

como “quem somos”, “nossos princípios” e “com quem trabalhamos”. A fonte não tem serifa, 

mas como os textos são pequenos, não é uma leitura cansativa. No entanto, o texto está 

alinhado à esquerda, o que, algumas vezes, pode ser entendido como desleixo. Abaixo dos 

textos, uma pequena foto de pessoas que podem ser agroextrativistas. 
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Na página à direita, há um mapa que aponta a área geográfica de atuação da ASSEMA. 

Números, com uma legenda abaixo, mostra quais as cidades onde a associação atua, sendo 

elas oito. Abaixo dos nomes da cidade, uma foto de babaçuais completa a página que é de cor 

de rosa claro. 

A segunda dobra aberta mostra duas outras páginas além da página verde de apresentação da 

ASSEMA. São elas: uma página amarela, que mostra a organização geral da associação – 

informações bastante burocráticas, que explicam de que forma acontecem as articulações 

regionais com os oito municípios atendidos, e a estrutura da direção da ASSEMA –; e uma 

página de fundo cinza claro, que apresenta algumas linhas de trabalho da associação, como a 

segurança alimentar das famílias, a comercialização solidária e o desenvolvimento local e 

políticas públicas. 

Nesta última página, mais uma vez, percebe-se o alinhamento à esquerda. Há também uma 

foto de uma senhora com alguns animais que completam a página no canto inferior direito. 

Nesta página podemos perceber um erro de revisão, onde a última frase não tem final: 

“Fortalecimento Institucional de organizações específicas de...”.  

Além disto, por esta última página analisada, podemos também perceber que o folder está 

desatualizado. Isso porque um dos produtos citados em “comercialização solidária” é o papel 

reciclado com fibra de babaçu, que – segundo entrevista com os diretores da ASSEMA no dia 

2 de agosto de 2012 – não é mais produzido. 

Folder de divulgação das Cooperativas 

O folder que divulga as cooperativas e os produtos que a ASSEMA apoia e vende, 

respectivamente, também é feito de papel reciclado. No entanto, podemos perceber que este 

folder é um pouco mais “carregado” visualmente, se comparado ao outro, pois logo na capa – 

com fundo verde – já aparece uma sobreposição nada harmoniosa de fotos de produtos. Além 
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disso, em seu canto superior, há o logo da ASSEMA na parte esquerda, mas, na parte direita, 

há outro logo ao contrário, como se a imagem estivesse espelhada. 

No verso do folder, se fechado, há novamente os apoiadores da associação. Neste caso, 

porém, ao invés dos nomes há os logos de cada uma das instituições. À direita, fotos de 

quebradeiras de coco de babaçu reunidas completam a página que tem fundo em degrade 

amarelo e branco. 

Com a primeira dobra aberta, podemos vislumbrar à direita uma página em degrade amarelo e 

marrom, que apresenta a ASSEMA e apresenta uma de suas cooperativas, a Cooperativa 

Babaçu Livre. O tamanho da letra é menor se comparado ao utilizado no folder da ASSEMA. 

Da mesma forma que no outro, podemos ver que não são utilizadas fontes com serifa, mas 

ainda assim os textos são pequenos.  

O que se torna pesado e cansativo neste folder é a quantidade visual de informações. Além do 

texto apresentando a ASSEMA, é possível ver também na primeira página à direita uma 

apresentação da Cooperativa Babaçu Livre e, ainda, foram também inseridas neste mesmo 

espaço quatro fotos de igual tamanho que mostram um menino agroextrativista, os cocos de 

babaçu, mulheres quebrando coco e amêndoas do babaçu. 

Essa poluição visual também pode ser vista na página à direita, na primeira dobra ainda. Esta 

página foi dividia em duas metades. Na metade superior, são apresentadas as Mulheres de 

Santana, uma associação que produz doces e licores. Com o fundo amarelo claro, são 

encaixadas diversas fotos pequenas, e o texto mantém sua fonte pequena, com um 

espaçamento entre linhas ainda menor do que o apresentado nas primeiras páginas. Já na 

segunda metade, o padrão continua, são apresentadas a Associação de mulheres 

Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago do Rodrigues, que produzem sabonete e sabão 

de babaçu, e produziam papel reciclado – o que denota uma desatualização também neste 

folder. 
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Ao abrirmos a segunda dobra, podemos perceber que o padrão de fotos pequenas, com fundo 

colorido e espaçamento entre linhas muito apertado continua. Em geral, o folder está 

padronizado, no entanto bastante poluído visualmente. Os textos são pequenos porém 

suficientes. 

A única associação apresentada que “foge” ao padrão acima citado é a Cooperativa de 

Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis (COPOPAESP), que está na 

última página a esquerda, e que apresenta seu produto – a farinha de mesocarpo de babaçu – 

com fotos maiores que as demais presentes no folder. 

Vídeo Institucional 

O vídeo institucional da ASSEMA produzido por Mariana Santarelli e de direção de David 

Pacheco possui 18 minutos e 12 segundos de duração e traça o perfil da associação através de 

entrevistas com pessoas diretamente envolvidas e afetadas por seu trabalho. 

Ele foi disponibilizado com dois formatos de áudio, um em português sem legenda e o 

segundo em português com legenda em inglês. Desse modo, existe um menu inicial pelo qual 

o público pode escolher qual opção é a mais adequada. 

A trilha sonora foi adequada ao perfil do vídeo e é composta por uma música de Carlos Pial e, 

em alguns trechos, pelo som das quebradeiras cantando. Há uma grande variedade de imagens 

e cenas, as quais foram bem enquadradas e possuíram uma ótima qualidade. 

O vídeo é composto por depoimentos de pessoas que trabalham na ASSEMA ou nas 

cooperativas e movimentos pelos quais a associação ajuda, o que favorece muito para que o 

vídeo seja mais dinâmico, já que há momentos em que as falas das pessoas se complementam. 

Desse modo, cada uma das cooperativas é abordada, mostrando seus objetivos e resultados 

nas vidas daquelas pessoas. 
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Entre as entrevistas, há também a de um antropólogo que ajuda a reforçar a importância das 

ações da ASSEMA, assim como dá credibilidade ao vídeo. Outro ponto positivo é um trecho 

em que as quebradeiras de coco de babaçu aparecem se apresentando no Centro Cultural do 

Banco do Brasil. 

Como o vídeo foi realizado em 2006 suas informações estão desatualizadas, tais como a de 

que a Embaixada Babaçu Livre fica na cidade de São Luis, entretanto ela foi desativada por 

uma reformulação na estratégia de venda da associação. Assim como alguns dados, o logotipo 

que é apresentado no vídeo é o que era utilizado antes do manual de identidade ter sido 

criado. 

Além da atualização das informações, outras reformulações que se fazem necessárias é 

acrescentar a função da pessoa entrevistada, pois como só contém o nome pessoal e o do 

assentamento no qual ela vive não é possível ter noção de qual é a relação que ela possui com 

a ASSEMA, e também reduzir o tempo de duração do vídeo, pois apesar da diversidade de 

pessoas e imagens, torna-se cansativo ouvir 18 minutos sobre a associação. 

Considerações sobre a comunicação atual da ASSEMA 

A partir desta apuração e também levando em conta as entrevistas que tivemos com o cliente 

durante a nossa visita ao Maranhão, pudemos concluir que a ASSEMA tem grande 

preocupação em comunicar-se com seus stakeholders. Esta afirmação se baseia no fato de a 

associação procurar por diversos meios, comunicar-se e também por já ter desenvolvido 

alguns produtos que, apesar de desatualizados em sua maioria, demonstram que eles têm o 

interesse de se comunicar e que também entendem a grande necessidade e importância disto. 

Durante a visita ao Maranhão, a secretária executiva da ASSEMA, Silvianete Matos 

Carvalho, explicou também que a associação já tentou manter as estratégias de comunicação, 

mas por falta de verba isso não foi possível. Por este motivo, podemos conferir a 

desatualização em muitos dos veículos que analisamos. 
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Outro parecer que devemos destacar é o interesse da ASSEMA em acompanhar o 

desenvolvimento de novas tecnologias e mídias. Foi possível perceber esta demanda por meio 

do Facebook da ASSEMA, que é atualizado pela Silvianete e pela Linalva Cunha, assessora 

técnica da associação.  

Mailing de jornalistas 

Para o desenvolvimento do mailing foram escolhidos veículos que fizessem parte dos sete 

eixos temáticos que escolhemos para divulgar a ASSEMA. O mailing de jornalistas foi 

estruturado de maneira que englobase grandes e pequenos veículos, com diferentes editorias e 

públicos nacionais e locais. 

Também fazem parte do mailing da Buriti Comunicação para a ASSEMA os mais diversos 

tipos de suportes, indo de televisão à impresso. As revistas, principalmente as femininas, tem 

grande espaço no mailing pois a ASSEMA trabalha muito com a conscientização e 

fortalecimento da identidade das mulheres. A televisão foi outro veículo que teve um espaço 

importante no nosso mailing, pois acreditamos que as imagens são um ponto forte da 

ASSEMA - apesar de estarem localizadas no interior do Maranhão, estando muito distantes 

das grandes capitais. 

 

1.6. Finalização 

 

Mensuração de Resultados da Estratégia de Comunicação do cliente 

Por meio do cronograma estipulado, pudemos perceber que assim como a realização das 

estratégias de comunicação, os resultados foram colhidos gradativamente. 
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Identidade visual do cliente 

Período aplicado: agosto de 2012 

Diante da análise que a Buriti Comunicação fez dos dois logotipos do cliente (o antigo e o 

reformulado pelo parceiro da ASSEMA), a nossa sugestão é que a marca continue com a 

tipografia mais moderna, mas que volte com o significado da sigla ASSEMA para firmar a 

sua identidade perante o público externo e evitar o gerúndio no novo conceito. 

A Buriti Comunicação acredita que, neste momento, é necessário fortalecer a marca 

ASSEMA, por esse motivo, a inclusão do slogan não auxilia no reconhecimento imediato da 

associação. O significado da sigla ASSEMA, no entanto, auxilia no rápido reconhecimento do 

que se trata a associação, auxiliando, portanto, na construção de uma identidade mais forte. 

A seguir, o novo logotipo proposto pela Buriti Comunicação: 

 

(Figura 13 – Novo logo da ASSEMA proposto pela Buriti Comunicação) 
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A sugestão do novo logotipo da ASSEMA foi  enviada aos diretores da associação, que 

avaliarão a possibilidade da adoção da identidade visual sugerida. No entanto, como ainda não 

foi decidido, a Buriti Comunicação utilizou o logotipo atual da associação, para que não haja 

contradições quanto à sua comunicação visual.  

Publicações – jornal interno e revista 

Período de aplicação: setembro de 2012 

Foram identificado como um dos principais objetivos da ASSEMA a divulgação para os 

públicos externo e interno. Este interesse inclusive foi manifestado nas reuniões que a Buriti 

Comunicação teve com o cliente durante a visita à sede da associação no Maranhão. 

Para alcançarmos este objetivo, criamos duas publicações distintas voltadas uma para cada 

público específico. Isto é, ao invés de mantermos a ideia original da associação, que era voltar 

o boletim informativo O Pacará para os dois públicos, após a análise da comunicação da 

ASSEMA, decidimos que o boletim tem um caráter mais voltado para o público interno. 

Sendo assim, reformulamos e mantivemos O Pacará e criamos um novo meio de divulgação 

para o público externo, que substituiu os folders que antes a associação utilizava. 

Desta forma, O Pacará então virou um boletim informativo voltado para o público interno da 

ASSEMA, formado principalmente por quebradeiras de coco de babaçu e trabalhadores 

rurais. As seções e os textos contidos no boletim divulgam práticas sustentáveis – com o 

intuito de reforçar essa visão no público interno –, ações da ASSEMA – como reuniões e 

outras atuações de cunho interno – além de eventos que vão ocorrer e a apresentação de uma 

personagem que tem uma história de vida importante. 

Já a Revista, que foi chamada de Revista Vivá, foi criada em substituição aos folders antigos 

da ASSEMA. Ela tem o intuito de ser um cartão de visita da associação, cujo objetivo é 

apresentar a associação, suas ações e trabalho com as cooperativas.  
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As novas publicações serão apresentadas à ASSEMA como parte das sugestões do novo plano 

de comunicação que desenvolvemos para a associação. A adoção ou não destas publicações 

fica a critério dos diretores. 

A seguir, apresentamos as duas publicações mais detalhadamente. 

O Pacará 

Após a visita da equipe Buriti Comunicação à sede da ASSEMA no Maranhão, percebemos 

que uma das principais solicitações da associação era a reformulação e volta da publicação do 

boletim informativo O Pacará. A primeira versão do boletim foi desenvolvida pela associação 

para informar os mais diversos públicos sobre as ações e reuniões da ASSEMA, no entanto a 

publicação já estava há algum tempo sem ser produzida. 

Conversamos com a diretoria da ASSEMA sobre a viabilidade de voltarmos a publicar o 

produto e esclarecemos alguns pontos como a distribuição e a impressão. Os diretores nos 

asseguraram que havia meios de imprimir – a partir de parcerias – e distribuir – por meio de 

distribuição própria – o boletim entre as comunidades rurais. 

Outra questão primordial era o público-alvo para o qual o boletim era voltado. Os diretores da 

ASSEMA disseram que o O Pacará antigo era distribuído para os públicos interno e externo. 

No entanto, a Buriti Comunicação resolveu sugerir a adoção deste produto apenas para o 

público interno, direcionando a Revista Vivá para o público externo. 

Sendo assim estabelecido, desenvolvemos um novo O Pacará, que procurou atender demandas 

internas como a divulgação das últimas ações da ASSEMA, dicas de sustentabilidade, agenda 

de próximos encontros, matéria com uma personagem quebradeira de coco de babaçu e uma 

seção livre – que pode ter curiosidades, dicas e receitas. 

A diagramação é bastante simples, atendendo a um pedido da ASSEMA de que eles mesmos 

gostariam de atualizar os próximos boletins. Por este motivo, desenvolvemos um O Pacará em 

duas cores (verde e preto) mas que tem a opção de ser impressa em preto e branco, reduzindo 

o custo de impressão. O boletim ao todo possui quatro páginas em formato A4. As fotos 
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ocupam grande parte das páginas, há um maior espaçamento entre linhas e a letra também é 

um pouco maior do que a do boletim antigo. Isto porque verificamos que grande parte do 

público-alvo do boletim é formado por quebradeiras de coco de babaçu e muitas delas já estão 

em idade avançada. Acreditamos, portanto, que um produto direcionado à elas tem que ser de 

fácil leitura, com textos sucintos e objetivos. 

O Pacará reformulado visa um reforço na identidade das quebradeiras de coco de babaçu e 

dos trabalhadores rurais – formadores principais do público de interesse do boletim – por 

meio de textos curtos e informativos que procuram assegurar, principalmente, as práticas 

sustentáveis e a atuação da ASSEMA no Médio Mearim. 

Desta forma, foram criadas quatro seções permanentes que têm como função principal 

reforçar a identidade dessas pessoas. A primeira delas que estará localizada na capa da 

publicação, sempre tratará de uma atuação direta da ASSEMA, que pode ser uma reunião, 

uma participação em alguma manifestação por direitos iguais ou, até mesmo como é o caso da 

primeira edição, retratar uma possível parceria da associação com alguma instituição externa. 

A segunda seção traz dicas de sustentabilidade. Durante a visita à sede da ASSEMA, 

percebemos que as práticas sustentáveis e o cultivo ao meio ambiente são inerentes a todos os 

que trabalham direta ou indiretamente com a associação. Procurando manter e disseminar essa 

cultura, definimos para a segunda seção textos que buscam reforçar o uso destas práticas 

sustentáveis. 

Personalidades que retratam a vida no Médio Mearim serão perfiladas na terceira seção do 

boletim O Pacará. Isto é, nesta seção procuramos retratar pessoas que têm histórias de vida 

interessantes e que, de alguma forma, possam inspirar as lutas ou mesmo aproximar o público 

interno com as diferentes histórias de vida. 

A última página do O Pacará terá sempre uma seção mais livre que pode trazer dicas, receitas, 

por exemplo, e a seção de “Agenda” em um box que falará sobre as próximas ações da 

ASSEMA.  
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(Figura 14 – Capa do novo boletim O Pacará) 

Revista Vivá 

A criação da revista foi adotada como forma de reunir os folders que a ASSEMA produz para 

divulgar o trabalho da associação, os seus produtos e as ONGs que também fazem parte da 

ações da ASSEMA. A escolha do veículo foi pensada pela questão da aproximação com o 

público externo. 

Foram reunidas em um único veículo todas as informações que a ASSEMA acha importante 

passar ao público externo, e que antes separava por folders. Ao todo, eram produzidos dois 

folders que possuíam um conteúdo que julgamos fraco por não conter textos chamativos e 

realmente informativos.  
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Com 16 páginas a Revista Vivá tem como objetivo mostrar a ASSEMA e divulgar seu 

trabalho. A edição foi dividida em X principais partes que visam a apresentação da associação 

para o público externo. 

Após a apresentação da associação, a revista explica quem  são as quebradeiras de coco de 

babaçu, fundadoras da ASSEMA e principal razão pela qual a associação existe. Logo em 

seguida, são então apresentadas as cooperativas que são ligadas à associação, cuja função é 

auxiliar estas emergentes cooperativas a crescer e caminhar sozinhas. 

As fotos são protagonistas na Revista Vivá, pois acreditamos que as imagens podem falar 

muito sobre a associação. A diagramação, apesar de simples, satisfaz a intenção de apresentar 

a associação da maneira que ela é, facilitando também o manuseio e o encadeamento do 

conteúdo. 

A sugestão da Buriti Comunicação é que a Revista Vivá se torne um meio de divulgação 

permanente para a ASSEMA. Pensada e produzida desta forma, a revista é de grande valia 

para um maior reforço da marca ASSEMA para o público externo.  

Além disso, por questões de custo e know how de produção de conteúdo visual e informativo, 

desenvolvemos a Revista Vivá para que ela não precise ser atualizada frequentemente. Por 

este motivo, optamos por não dar muito destaque aos produtos da linha Babaçu Livre nas 

páginas da revista. Pois um dos problemas apontados nos folders era, exatamente, a 

desatualização dos produtos, que sempre são renovados pelas cooperativas.  

Sendo assim, propomos para a Revista Vivá a divulgação dos produtos por meio de um 

datasheet, que será encaixado no meio da revista, na forma de um conteúdo individual, 

separado do resto do conteúdo da revista. Desse modo, se houver alguma alteração no 

desenvolvimento dos produtos, a ASSEMA poderá substituir apenas o datasheet, não sendo 

necessárias alterações no restante da revista. 
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(Figura 15 – Layout da Revista Vivá) 

 

Site – reformulação 

Período de aplicação: outubro de 2012 

O site da ASSEMA está sendo desenvolvido como um anexo ao site da Buriti Comunicação. 

Desta forma, pretendemos apresentar a ASSEMA na internet de forma bastante simples, que 

não demande atualização constante. O site apresentará a associação e os trabalhos 

desenvolvidos por ela. Além disso procuraremos linkar a sua home page a um blog da 

Juventude Rural e à página no Facebook, conforme foi combinado com a associação. 
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Todas as mudanças passarão pelo crivo dos diretores da ASSEMA que decidirão se utilizarão 

o novo site e se será financeiramente possível a adoção do novo portal. 

Facebook ASSEMA 

Sendo a ASSEMA uma associação preocupada com a união dos seus colaboradores ativos no 

trabalho e a proximidade com o público externo, sugerimos que estas duas contas continuem 

funcionando. Assim, o perfil no Facebook fica direcionado ao público interno e a página ao 

público externo. Desta forma, os assuntos não ficam misturados e as estratégias podem ser 

abordadas de maneira direta, fazendo o uso correto das ferramentas disponibilizadas pela rede 

social. 

Anteriormente, o nome da página trazia todo o significado da sigla ASSEMA (Associação em 

Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão). Para facilitar a busca, sugerimos que a 

página traga apenas a sigla. A seguir, imagem de como era a página. 
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Além disso, muitas vezes as frases compartilhadas na página da rede social são escritas em 

letras maiúsculas. Na internet, o uso exagerado de letras maiúsculas não é visto como positivo 

para a empresa, que deve chamar a atenção pelo seu conteúdo interessante, e não pelo exagero 

na forma de escrever. Por este motivo, será também sugerido ao cliente que o uso do 

Facebook deve ser repensado de forma que os conteúdos compartilhados chamem a atenção 

para as ações e práticas da ASSEMA. 

 

Imagem institucional - releases 

Período de aplicação: de agosto a outubro de 2012 

Como estratégia de divulgação do nosso cliente, foram pensados oito eixos temáticos para 

produção de releases que pudessem apresentar a ASSEMA, seus produtos e personagens que 

fazem parte da história da associação. A escolha destes temas foi feita a partir das prioridades 

do cliente, além dos veículos selecionados como potência de divulgação. Os temas centrais 

escolhidos foram: ASSEMA, Quebradeiras de coco de babaçu, Sustentabilidade, 

Investimento/Sustentabilidade, Saúde e estética, Feminino, Culinária e Educação. 

A seguir, a idealização e realização de cada eixo. 

ASSEMA: release feito para contextualizar a mídia sobre o que é, quem faz parte, qual a 

missão, valores e objetivos da associação. Para divulgação, foram pensados grandes veículos 

impressos e online, como O Estadão, Globo online, Folha de S.Paulo, Revista Brasileiros e 

Revista Globo Rural, além de jornais locais como O Imparcial, O Estado do Maranhão, Jornal 

Pequeno, Tribuna do Maranhão e jornal Cazumbá. 

Quebradeiras de coco de babaçu: este eixo possibilitou a produção de dois releases, um 

voltado para a apresentação das quebradeiras de coco e outro para a festa de 25 anos do 

assentamento São José dos Mouras.  
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Para o primeiro, a ideia foi de tornar as quebradeiras de coco conhecidas pela mídia, 

contextualizar quem são, o que fazem, qual a importância delas para a sociedade, além de 

apresentar a capacidade de união em prol de objetivos comuns, lutas e anos na quebra de 

coco. 

A divulgação foi feita para grandes veículos impressos e online como, Revista Claudia, 

Revista Nova, Globo online, O Estadão, Folha de S.Paulo; jornais locais como O Imparcial, O 

Estado do Maranhão, Jornal Pequeno, Tribuna de Maranhão e jornal Cazumbá. Neste eixo, 

programas de televisão também foram inclusos como o Hoje em dia, Encontro, Mais você, A 

tarde é sua, Mulheres e Tudo a ver. 

Já o release feito para a divulgação da festa de 25 anos do assentamento São José dos Mouras 

buscou apresentar a importância desta data para as quebradeiras de coco e para a região em 

que elas trabalham, além de falar da comemoração e do estilo de festa que será feito. 

Os veículos pensados foram os jornais locais como O Imparcial, O Estado do Maranhão, 

Jornal Pequeno, Tribuna do Maranhão e jornal Cazumbá; programas de televisão como Hoje 

em dia, Encontro, Mais você, Domingo Espetacular, Programa do Gugu e Programa Ação. 

Além destes, outros veículos como o site Maracajú na Hora, Revista Brilhe MS e Jornal Vias 

de fato. 

Sustentabilidade: aqui, o eixo foi escolhido como estratégia de divulgação dos produtos feitos 

através do coco de babaçu. A intenção era fazem com que o público conhecesse o coco e 

criassem interesse pelos produtos produzidos por ele. Para isso, foi apresentada a importância 

local do coco, do aproveitamento de todas as partes que o compõe (casca, mesocarpo e 

amêndoa), quais são os produtos gerados por ele e qual o possível uso. Por isso, os veículos 

seriam todos os outros apresentados até agora, além da Revista online Sustentabilidade, 

Revista Geração Sustentável, Site Global 21 e Jornal Beltrão. 

Investimento/Sustentabilidade: neste eixo, a ideia era tentar desenvolver certa consciência em 

relação ao óleo de coco de babaçu, além de despertar o interesse de compra de investidores. 
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No release, falamos sobre como ele é feito e da pouca utilização dele no Brasil, mas da 

valorização dele em países como a Alemanha, Itália e Holanda. 

Para divulgação, foram pensados grandes veículos impressos e online, como O Estadão, 

Globo online, Folha de S.Paulo, Revista Brasileiros e Revista Globo Rural; jornais locais 

como O Imparcial, O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno, Tribuna do Maranhão e jornal 

Cazumbá e outros veículos como Revista online Sustentabilidade, Revista Geração 

Sustentável, Site Global 21 e Jornal Beltrão. 

Saúde e estética: a partir dos produtos do coco de babaçu, o release foi elaborado para 

despertar o interesse das mulheres em consumir os produtos. Para isso, foi preciso apresentar 

no textos quais são os produtos que servem de alimento e que podem gerar produtos de 

beleza, além de ressaltar os benefícios que ele traz e o cunho sustentável. 

Os veículos aqui pensados foram os mais voltados para o público feminino, mas não apenas 

ele. Grandes veículos impressos e online como Revista Claudia, Revista Nova, Globo online, 

O Estadão, Jornal Folha de S.Paulo, Revista Brasileiros e Revista Globo Rural e programas de 

televisão como Hoje em dia, Encontro, Mais você, A tarde é sua, Mulheres e Tudo a ver. 

Feminino: este eixo também acabou gerando dois releases, sendo um deles para traçar um 

perfil de mulher guerreira e persistente em prol de objetivos comuns dos grupos que 

pertencem e, o outro, para divulgar a impressão que a juventude feminina tem em relação a 

este trabalho de quebra de coco. 

Para este tema foram pensadas as mesmas publicações. Grandes veículos impressos e online 

como, Revista Claudia, Revista Nova, Globo online, O Estadão, Folha de S.Paulo; jornais 

locais como O Imparcial, O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno, Tribuna de Maranhão e 

jornal Cazumbá. Neste eixo, programas de televisão também foram inclusos como o Hoje em 

dia, Encontro, Mais você, A tarde é sua, Mulheres e Tudo a ver. 

Culinária: tema escolhido para ajudar a divulgar os produtos Babaçu Livre, mostrando os 

alimentos ou receitas que podem ser produzidas a partir do coco de babaçu. Os veículos 

pensados para este eixo foram a editoria de empreendedor social do jornal online Folha de 
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S.Paulo e Revista Ana Maria, além dos programas de televisão Hoje em dia, Encontro, Mais 

você, A tarde é sua, Mulheres e Tudo a ver. 

Educação: este eixo foi escolhido para apresentar a Escola agrícola criada e inserida em 

diversos assentamentos pela luta das quebradeiras de coco com o apoio da ASSEMA. Os 

veículos pensados foram a Revista Nova Escola, Revista Educação, Revista Escola Pública, 

Globo online, O Estadão, Jornal Folha de S.Paulo, Revista Brasileiros e Revista Globo Rural; 

Jornais locais como O Imparcial, O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno, Tribuna do 

Marannão e jornal Cazumbá; programas de televisão como Hoje em dia, Encontro, Domingo 

Espetacular e Programa do Gugu, além de outros veículos como Jornal Vias de fato. 

Terminadas as produções, o disparo foi possível através do levantamento dos contatos de cada 

redação. Assim, os releases foram encaminhados um a um, de forma individual e com o nome 

de cada jornalista. Dos dez releases produzidos, sete foram enviados e um obteve resultado. 

 

Clipping 

Programa Bom Dia Campo (Canal Rural) 

A partir do disparo do primeiro release, que visava apresentar a ASSEMA tivemos o retorno 

do Canal Rural. O contato com a editora do programa Bom Dia Campo foi feito por e-mail, 

onde pudemos combinar a entrevista que foi realizada, ao vivo, no dia 17 de setembro.  

O programa entrevistou por telefone a diretora geral da ASSEMA, Antônia Gomes, que teve 

cerca de 4 minutos ao vivo para apresentar a associação. Durante a entrevista, fotos do 

arquivo da Buriti Comunicação apareceram para os telespectadores. 

A matéria pode ser acessada através do link < 

http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?uf=1&contentID=267361&channel=

99 >. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os objetivos de fundarmos uma agência de comunicação especializada e focada no 

terceiro setor e na sustentabilidade e de criarmos um plano de comunicação que atendesse as 

necessidades de nosso cliente ASSEMA, passamos por uma série de etapas de montagem 

deste trabalho que foram, em suma, essenciais para o resultado ao qual alcançamos. 

Um de nossos objetivos principais era fazer com que a ASSEMA se tornasse mais conhecida 

a partir de uma série de ações de comunicação que desenvolvemos. Além da divulgação, 

procuramos também fortalecer a associação por meio de um trabalho em conjunto que foi 

voltado aos públicos interno e externo. 

Simultaneamente procuramos criar uma agência de comunicação especializada no terceiro 

setor e na sustentabilidade. Nosso objetivo para esta parte do trabalho foi desenvolver uma 

empresa completa. Para isso, pesquisamos sobre a área de comunicação em geral no País, e 

também sobre o específico setor socioambiental. Desenvolvemos etapas como orçamentos, 

identidade visual, site e material de divulgação da agência. 

Utilizamos no início do projeto diversas fontes bibliográficas que ofereceram materiais para o 

desenvolvimento do trabalho e de toda a parte prática realizada. Deste modo, pudemos 

verificar a importância desta primeira fase do trabalho, que nos deu embasamento teórico para 

entender e, posteriormente, por em prática os conceitos e ações já estudadas por diversos 

autores. 

Pudemos perceber uma carência de referências bibliográficas no que tange ao mercado de 

sustentabilidade e terceiro setor em geral. Em contramão a este problema, no entanto, foi 

possível perceber no mercado uma crescente demanda destes serviços por parte de empresas 

de pequeno, médio e grande porte. Estas veem na sustentabilidade um caminho para fortalecer 

a imagem de suas marcas. 
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As análises de mídia e de mercado nos ajudaram a enxergar como a mídia em geral enxerga a 

importância deste setor que está em franca expansão. Percebemos que apesar do ainda pouco 

espaço destinado a temas sustentáveis, há na imprensa especializada um grande potencial de 

divulgação. 

Quanto à parceria com a ASSEMA, podemos julgar o resultado como positivo. O grande 

interesse em comunicar e divulgar seus projetos foi um ponto favorável às nossas estratégias, 

pois pudemos contar com a colaboração do cliente em muitos momentos do desenvolvimento 

deste projeto - inclusive ao nos receber em nossa visita à sede da associação. Alcançamos 

alguns resultados benéficos nesta parceria, como a reformulação de alguns de seus produtos 

de divulgação, como O Pacará e a nova revista proposta, a Vivá. 

Foram também desenvolvidos diversos releases que buscavam divulgar não só ASSEMA 

como também as quebradeiras de coco de babaçu, que podem ser vistas como o pilar da 

associação. Desenvolvemos textos que eram focados em vários eixos temáticos diferentes, a 

fim de podermos alcançar um de nossos objetivos principais, que é fazer a associação ser 

conhecida. 

Como resultado, conseguimos a veiculação de uma entrevista de cerca de 4 minutos, ao vivo, 

no programa Bom Dia Campo do Canal Rural. Acreditamos que a veiculação ao vivo da 

entrevista foi muito benéfica para a associação e também para o nosso trabalho de fazer a 

ASSEMA ser reconhecida. Isso porque além do tempo concedido - que pode ser considerado 

grande para um jornal ao vivo - a entrevista foi sobre a associação em geral, a apresentação de 

seu trabalho e a importância de suas atuação no Médio Mearim.  

Com a elaboração deste projeto, em suma, pudemos conhecer melhor o terceiro setor em geral 

e, especificamente, o ramo voltado à sustentabilidade. Aplicar os conhecimentos obtidos em 

sala de aula durante o curso de Jornalismo, em conjunto com as técnicas e teorias aprendidas 

no decorrer deste projeto foram outros dos frutos colhidos no desenvolvimento deste trabalho. 

Pudemos ainda adquirir experiência que contribuiu em muito para uma maior formação da 

nossa vida pessoal e profissional, a partir de uma série de desafios onde foram colocadas em 

teste nossa responsabilidade, bem como a oportunidade de nos relacionarmos com os mais 
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diversos stakeholders. Por fim, com esta junção de teoria e prática, esperamos contribuir para 

a expansão e aprofundamento do corpo teórico das práticas do jornalismo. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Entrevista Mônica Baptista 

Entrevista concedida por Monica Cecília Deliberato Baptista, sócia diretora da 

KlaumonForma Comunicação e responsável pelo núcleo de sustentabilidade da agência, no 

dia 09 de agosto 2012 por e-mail. 

Quais as principais empresas que vocês atendem ligados à sustentabilidade e ao meio 

ambiente? 

Hoje em dia não há separação do conceito sustentabilidade e meio ambiente, ele é acoplado, 

conceito triple botton line (Recursos ambientais + Recursos Econômicos + Recursos Sociais). 

Empresas que levam estes pilares para a gestão do negócio. Atendemos a EDP (Energias do 

http://www.responsabilidadesocial.com/institucional/institucional_view.php?id=1
http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-68
http://www.mestreseo.com.br/redes-sociais/a-evolucao-das-redes-sociais-e-a-publicidade-2
http://sit.mda.gov.br/
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Brasil S. A), Baumgarten (gráfica de rótulos e adesivos do sul); Givaudan; Heineken; HCor, 

Hospital Albert Eisntein entre outros. 

Quais serviços são prestados pela agencia para este setor? 

Produzimos relatórios de sustentabilidade com indicadores de GRI, baseado num processo, 

onde analisamos os resultados para propor planos de ação. 

Campanhas de conscientização e mobilização, para o público interno de sustentabilidade e 

programas de voluntariado. Planejamento de ações de comunicação, voltados à 

sustentabilidade. 

Qual a importância de um plano de comunicação eficaz para as empresas ligadas ao 

terceiro setor? 

O plano de comunicação é importante em todos os sentidos, não só dirigido ao terceiro setor. 

É NECESSÁRIO avaliar em que estágio a empresa se encontra na sustentabilidade, 

incorporar ações estratégicas e depois comunicar. Hoje a credibilidade/veracidade é um dos 

pontos mais importantes da comunicação. Os stakeholders avaliam as empresas  a todo o 

momento, nas redes sociais, nas mídias convencionais....não adianta comunicar ações 

evasivas, que não correspondem as atitudes. 

O público interno, será o primeiro porta voz, dessa mensagem, é uma mão dupla a 

comunicação, dentro para fora e de fora para dentro. Assim se constrói a imagem da empresa. 

Existe alguma diferença entre os trabalhos de assessoria de imprensa para o terceiro 

setor e os trabalhos de assessoria de imprensa para os outro setores existentes? 
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A diferença está na preparação do profissional que realiza o trabalho, falta mão de obra que 

seja especializada, entenda do assunto. 

Que diferenciais uma agencia de comunicação especializada em terceiro setor deve 

possuir em relação às demais no mercado? 

Profissionais preparados sobre o assunto e articulados no setor. 

Na sua opinião, como se dá a cobertura de temas ligados à sustentabilidade e ao meio 

ambiente? 

A cobertura se dá vivenciando a atitudes da empresa, por isso é muito importante a integração 

e sinergia com as demais empresas contratada. Um processo de co-criação. 

O que você acredita que pode ser feito para que o terceiro setor possua mais espaço na 

mídia? 

O espaço de mídia é consequência da etapa que a empresa, a sociedade se encontra. Quanto 

mais oferta de informação, maior será o conhecimento dos stakeholders, interesse e oferta. 

Hoje as redes sociais estão sendo bem utilizadas para gerar espaço. 

Você acredita que as notícias do terceiro setor não atingem um número grande de 

leitores? Se sim, por que você acha que isto acontece? 

Ainda é tímido, como disse, as notícias terão mais penetração, a medida que o governo, 

colocar como prioridade estratégica a sustentabilidade para sua administração, quando a 

sociedade, as empresas, o consumidor tiverem um senso global do assunto e que se 

transformem em multiplicadores para ação de um planeta sustentável. Primeiro temos que ter 
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atitudes, os espaços são resultados. Veja um consumidor coloca na rede, que tal empresa usa 

trabalho infantil. 

Olha o que gera: A marca fica frágil, o consumidor fica relutante em adquirir o produto, e a 

empresa terá que se pronunciar, com a assessoria, com espaços pagos. Espero que a mídia 

cresça não como situações de crise como está que coloquei, mas sim com um movimento 

único cultural. 

Você teria mais alguma outra informação a acrescentar? 

Nós como comunicadores, temos um grande desafio pela frente. Acredito que a área de 

comunicação para sustentabilidade, está apenas nascendo, temos muito a aprender, 

comportamentos novos da mídia digital, nova postura do consumidor, a geração Y que logo 

estará no comando das empresas.  Escolas, cursos mais dirigidos ao profissional da 

sustentabilidade, que na verdade estará em todas as profissões, desde um advogado do meio 

ambiente, ou que é responsável por situações trabalhistas, RH, enfim. 
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Apêndice B - Releases 

 

 

 

Associação auxilia na transformação da vida de famílias rurais 

Crescimento sustentável está na raiz da práticas que a ASSEMA apoia e estimula nas 

comunidades de quebradeiras de coco 

 Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos 

trabalhadores rurais, a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é 

uma instituição sem fins lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias 

agroextrativistas da chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA 

atua política e socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 

mil famílias direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar 

alternativas autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   

 Politicamente engajada, a Associação procura atuar na preservação do meio ambiente 

por meio do ensino e apoio às práticas sustentáveis e a produção familiar. A ASSEMA orienta 

seus associados a conquistarem meios de sobrevivência autossustentável, produzindo 

hortaliças, frutas, animais e plantas medicinais e aromáticas em seus próprios quintais. 

Quebrando um coco de cada vez 

 Por meio do fruto do babaçu – uma palmeira muito comum na região nordeste do País 

– as quebradeiras de coco associadas à ASSEMA ganham a vida por meio da coleta e da 

quebra do coco e algumas desenvolvem produtos como artesanatos, iguarias alimentícias e 

cosméticas.  
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 Estimuladas pela ASSEMA, as quebradeiras de coco fabricam produtos que utilizam o 

fruto do babaçu como matéria-prima essencial. A partir da coleta e da quebra do coco de 

babaçu, é possível produzir desde artesanato e carvão – a partir da casca – até sabonetes e 

outros produtos cosméticos – por meio da amêndoa do coco –, passando, inclusive, pela 

produção de uma espécie de farinha feita do mesocarpo do coco. Desta forma, o coco de 

babaçu é totalmente utilizado, não sendo desperdiçada nenhuma parte do fruto e reforçando a 

ideia de sustentabilidade que guia as ações da ASSEMA.  

Cooperativismo solidário 

 Formadas por quebradeiras e trabalhadores rurais, as cooperativas ligadas à ASSEMA 

compõem um ciclo sustentável de quebra de coco e desenvolvimento de produtos que são 

vendidos com a marca Babaçu Livre. Graças ao trabalho das cooperativas, são produzidos 

artesanatos, óleo de babaçu, ração para alimentação de animais, farinha de mesocarpo para a 

alimentação humana, doces, licores caseiros, sabão e sabonetes.  

 Algumas das cooperativas que são ligadas a ASSEMA são a Cooperativa de Pequenos 

Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (COPPALJ), a 

Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de Esperantinópolis (COOPAESP) e a 

Cooperativa Babaçu Livre, que é ligada a outras associações como a das Mulheres de 

Santana, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco (AMTR) e a 

Associação de Jovens Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues (AJR). 

 

 

  

       www.buriticomunicacao.com.br                            

 

 

http://www.buriticomunicacao.com.br/
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Europa e EUA compram óleo de babaçu desenvolvido por quebradeiras de coco 

Produto exportado é marcado por etapas de produção sustentáveis, possui certificação 

internacional e auxilia na renda de centenas de famílias 

 Desenvolvido por meio do esforço das quebradeiras de coco de babaçu no interior do 

Maranhão, o óleo de babaçu é processado a partir da amêndoa do coco de babaçu e possui 

ótimas qualidades para ser utilizado em indústrias cosméticas e saboeiras. Graças ao alto 

índice de saponificação, este tipo de óleo forma muita espuma, e estes diferenciais chamaram 

a atenção de indústrias em países como Estados Unidos, Holanda, Alemanha e Itália, que o 

utilizam na produção de diversos tipos de cosméticos. 

 A Cooperativa de Pequenos Agroextrativistas de Lago do Junco (COPPALJ) é 

responsável pela produção e comercialização do óleo de babaçu, beneficiando diretamente 

153 famílias do Médio Mearim, e indiretamente cerca de 800 pessoas. A capacidade de 

produção da cooperativa é de 180 toneladas de óleo de babaçu por ano. Isso só é possível 

porque a unidade de extração é alimentada por oito postos de compra de amêndoas de babaçu, 

abastecidas pelas quebradeiras de coco. 

  Além dos benefícios trazidos às centenas de famílias agroextrativistas da região, o 

processo produtivo do óleo de babaçu produzido pela COPPALJ é totalmente sustentável, 

pois não são utilizadas técnicas de extração do coco de babaçu que agridem o meio ambiente, 

como a derrubada das palmeiras, a queimada dos babaçuais e o uso de agrotóxicos. 

 O óleo orgânico de babaçu da linha de produtos Babaçu Livre é também o único a 

possuir certificação no mundo. O selo orgânico certificado pelo Instituto Biodinâmico (IBD) 
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de Botucatu (SP) – única certificadora reconhecida internacionalmente – foi conquistado a 

partir do enquadramento da cooperativa nas normas internacionais de produção de produtos 

orgânicos. 

 Por ser um dos produtos resultantes da quebra do coco de babaçu, o desenvolvimento 

do óleo se tornou uma grande fonte de renda para as famílias de quebradeiras de coco de 

babaçu da Região do Médio Mearim, no interior do Maranhão. Isso só foi possível a partir do 

trabalho realizado pela Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA), que 

auxiliou na criação da COPPALJ.  

Produto não valorizado internamente 

 As chamadas quebradeiras de coco de babaçu são responsáveis por grande parte do 

processo de desenvolvimento do óleo. São elas que coletam e quebram o fruto para alcançar a 

amêndoa - parte mais valiosa do coco de babaçu e matéria prima do óleo de babaçu. Após a 

quebra, estas mulheres se dirigem às chamadas cantinas, onde são realizadas as vendas das 

amêndoas para a COPPALJ. A criação das cantinas valorizou as amêndoas, e foi responsável 

pelo aumento na qualidade de vida das milhares de quebradeiras de coco de babaçu que vivem 

nas regiões atendidas pela ASSEMA. 

 Recolhida a amêndoa nas cantinas, a COPPALJ leva as matérias-primas para a 

cooperativa, onde será produzido o óleo de babaçu. “A amêndoa são trituradas e 

encaminhadas a duas máquinas semiartesanais que fazem o processamento do óleo." explica 

Raimundo Neto, presidente da COPPALJ. Segundo Raimundo, o óleo de babaçu sai deste 

processo e passa por mais três etapas: decantação, filtração e armazenamento no depósito 

para, depois, ser encaminhado para a exportação.  

 Apesar do interesse que o óleo de babaçu desperta nos mercados internacionais, no 

Brasil ele não é muito valorizado pelas empresas nacionais para a produção de cosméticos. 

Indo na contramão desta realidade, as únicas a comprarem o óleo de babaçu no mercado 

interno são as quebradeiras de coco de babaçu da Associação de Mulheres Trabalhadoras 

Rurais de Lago do Junco e Lago do Rodrigues (AMTR). Essas mulheres trabalham pela 
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valorização das atividades extrativistas ligadas ao babaçu, produzindo o sabonete e o sabão de 

babaçu. Estes produtos também fazem parte da linha Babaçu Livre, e são feitos, 

principalmente, a partir do óleo de babaçu.  

 

 

Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 

lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 

socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   

 

 

  

       www.buriticomunicacao.com.br                            

 

 

http://www.buriticomunicacao.com.br/
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Produtos do coco de babaçu ajudam a beleza a ficar sustentável 

Fruto dá origem a diversos produtos que ajudam a manter a forma, a pele e a saúde, 

sem prejudicar o meio ambiente 

 Melhorias na saúde, na estética e no meio ambiente são alguns dos benefícios 

causados pelo uso de produtos oriundos do coco de babaçu. Muito comum no Médio Mearim, 

interior do Maranhão, o babaçu é uma palmeira que esbanja utilidades e sustenta milhares de 

famílias agroextrativistas da região. 

 As chamadas quebradeiras de coco de babaçu são responsáveis por praticamente toda 

a colheita e quebra deste fruto, que por meio de diversos processos, podem resultar nos mais 

variados produtos que vão de alimentos à cosméticos. 

 A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) auxilia 

diversas comunidades de quebradeiras de coco e cooperativas a transformar todas as partes do 

coco de babaçu em produtos sustentáveis. 

São inúmeros os benefícios que o coco de babaçu traz para os mais variados públicos.  As 

mulheres não ficam longe desta conta e, sendo um fruto brasileiro, os produtos originados do 

babaçu geralmente são mais baratos do que outros que podem ser encontrados no mercado. A 

seguir, apresentamos alguns dos produtos desenvolvidos a partir da quebra do coco. 

 

Óleo de babaçu 
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 Extraído da amêndoa do babaçu a partir de uma prensa mecânica, o óleo de babaçu, 

produzido pela Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco e 

Lago do Rodrigues (COPPALJ), é rico em ácido láurico e é largamente utilizado em 

indústrias de sabonete e cosméticos. 

 Grande parte do óleo de babaçu produzido pela COPPALJ é exportado para países 

europeus como a Holanda, a Alemanha e a Itália. As indústrias cosméticas destes países se 

interessaram pelas propriedades do óleo de babaçu passando a exportar o produto e 

utilizando-o em seus cosméticos. 

 

Sabonete de babaçu 

 Produzido de forma artesanal, com 100% do babaçu, o sabonete utiliza o óleo de 

babaçu como componente principal, e é responsável por limpar e hidratar a pele e os cabelos 

de forma mais eficaz que os produtos industrializados. Comercializado em 25g ou 90g, os 

sabonetes da linha Babaçu Livre tem o poder de cicatrização e capacidade de conservar a pele 

sem manchas. 

 

Farinha de babaçu 

 Mais conhecida como pó de babaçu, esta farinha é rica em amido, vitaminas e sais 

minerais. Este produto pode ser utilizado na produção de bolos, tortas, vitaminas e sucos de 

frutas. Dentro das suas propriedades, possui fórmulas antiinflamatórias e analgésicas, sendo 

um bom ingrediente para tratar de reumatismo, artrite, reumatóide, úlceras e tumores. Como 

é, também, rica em fibras, melhora o problema de intestino preso. 
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Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 

lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 

socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   

 

 

  

       www.buriticomunicacao.com.br                            

 

 

http://www.buriticomunicacao.com.br/
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Coco de babaçu é fonte de trabalho para milhares de famílias no Maranhão 

Mulheres fazem do fruto do babaçu um caminho para lutar pelo desenvolvimento 

sustentável e pela valorização do trabalho feminino 

 Utilizando o fruto da palmeira de babaçu como principal fonte de renda, as chamadas 

quebradeiras de coco de babaçu tem sua história marcada por conflitos agrários e lutas por 

melhores condições de vida. Os babaçuais são muito comuns na região do Médio Mearim, no 

interior do Maranhão e lá se concentram milhares de quebradeiras de coco de babaçu que, a 

partir da colheita e da quebra deste fruto, tiram o sustento de suas famílias agroextrativistas. 

 A partir da quebra do coco de babaçu, estas mulheres desenvolvem os mais diversos 

tipos de produtos que vão do artesanato à produtos de beleza, passando por iguarias 

alimentícias e ração para animais. Por ser a base do sustento destas famílias o fruto da 

palmeira de babaçu se tornou essencial para elas.  

 Principalmente na década de 80, diversos conflitos agrários entre as quebradeiras de 

coco e os fazendeiros tomaram conta do Médio Mearim. A disputa pela terra desencadeou 

muitas mortes dos dois lados e, mesmo com a conquista de alguns pequenos assentamentos, a 

luta continua já que grande parte dos babaçuais são de propriedade dos grandes fazendeiros. 

Para garantir o seu sustento, diversos movimentos em prol destas mulheres quebradeiras 

surgiram, e a união entre as quebradeiras do coco de babaçu e os trabalhadores rurais deu 

origem à Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA). 
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 "Hoje sinto orgulho de ser quebradeira de coco", conta Antonia Gomes, que prefere 

ser chamada de Toinha e é quebradeira de coco desde criança e hoje diretora geral da 

ASSEMA. "Antes era uma vergonha, as pessoas não nos respeitavam, e nós sentíamos 

vergonha de não ter uma profissão, mas hoje não, hoje é um orgulho", confessa. É possível 

perceber esse sentimento de união e respeito com o próprio trabalho em grande parte das 

quebradeiras de coco de babaçu que moram nas cidades atendidas pela ASSEMA. Para 

Toinha, a briga existe porque precisam do Babaçu Livre, e não porque querem tomar as terras 

dos fazendeiros. "Nós quebradeiras acreditamos que o coco de babaçu é um dom divino", diz. 

"Foi Deus quem fez a palmeira de babaçu, o coco é livre, e nós só queremos colhê-lo e fazer o 

nosso trabalho" 

 Além da força da mulher como símbolo, as quebradeiras têm forte ligação com as 

questões de preservação do meio ambiente. O desenvolvimento sustentável está presente em 

todas as ações das quebradeiras de coco de babaçu. São cartilhas, músicas e palestras 

desenvolvidas por elas e para elas com o objetivo simples de fazer, cada vez mais, o bem ao 

meio ambiente e buscar o crescimento sustentável. Por isso, diversas práticas sustentáveis 

foram incorporadas à rotina destas mulheres. Os métodos tradicionais de extração do coco de 

babaçu - por meio das queimadas e derrubadas das palmeiras - por exemplo, foram deixadas 

de lado, e hoje elas apenas colhem os cachos de cocos maduros, que estão no chão. 

 Hoje, existem cerca de 300 mil mulheres exercendo esta profissão, geralmente passada 

de mãe para filha, nas regiões do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará. São 300 mil mulheres 

mostrando o poder da união para as conquistas de igualdade de gênero, valorização social, 

práticas sustentáveis e a superação do preconceito de raça e inclusão. 

 

 

Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 
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lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 

socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   
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Coco de babaçu, o fruto sustentável 

Muito comum no Maranhão, o coco de babaçu é fonte de renda de muitas famílias que 

encontraram maneiras de utilizar todas as partes do fruto 

 Conhecidas como quebradeiras de coco de babaçu, mulheres da região do Médio 

Mearim, no interior do Maranhão, descobriram diversas maneiras de utilizar este fruto, que 

vão além da simples colheita e quebra que antes praticavam. Sem que nenhuma parte do coco 

de babaçu seja desperdiçado, elas utilizam desde a casca do fruto até a amêndoa, 

desenvolvendo produtos como óleo, artesanato, doces e farinha. 

 Com a ajuda da Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão 

(ASSEMA) e das cooperativas que a associação apoia, tornou-se possível para estas mulheres 

o conhecimento de todas as propriedades do coco, que é dividido entre a casca, o mesocarpo e 

a amêndoa, e de como cada uma destas partes pode ser aproveitada. 

 A amêndoa é a parte mais valiosa para a renda destas famílias, já que ela é a principal 

matéria prima para a produção do óleo de coco de babaçu. Após a quebra e a separação das 

partes que compõe o fruto, as famílias vendem a semente na chamada cantina (pequeno 

supermercado criado pela ASSEMA para a troca da amêndoa por alimento ou dinheiro). 

 Após a troca, as amêndoas são levadas para a usina de processamento de uma das 

cooperativas que a ASSEMA ajuda: a Cooperativa de Produtores Agro-extrativistas de Lago 

do Junco (COPALJ). Na COPALJ, as amêndoas são utilizadas para a produção do óleo de 

babaçu, a partir de um processo de trituração, processamento e filtração. Este óleo é em sua 

maior parte exportado para países como a Holanda, Alemanha e Itália, mas também é 
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aproveitado pelas quebradeiras de coco, que o transformam em sabonete para uso pessoal e 

sabão para a lavagem de roupas. Estes produtos são comercializados localmente. 

 Entre a casca e a amêndoa, há a parte do coco de babaçu conhecida como mesocarpo. 

O mesocarpo é retirado do fruto em flocos e moído, originando a farinha de babaçu, muito 

utilizada como complemento alimentar na região. 

 A casca do coco, além de servir para a realização de artesanatos pode ser transformada 

em carvão após o processo adequado de queima. Ao ser transformada em carvão, a casca pode 

então ser utilizada como um dos meios de esquentar a comida das próprias famílias 

agroextrativistas, bem como também pode ser comercializado por grandes empresas da 

região. 

 Contudo, os benefícios do babaçu vão além do fruto, já que as folhas das palmeiras 

podem ser utilizadas na fabricação de cobertura de casas, assim como em janelas, portas, 

cercas, gaiolas, cestos, peneiras e esteiras. Além disto, no período de seca elas servem de 

alimento para o gado e quando apodrecida, servem como adubo para as plantações. 

A vasta diversidade de aplicações das propriedades do fruto e das folhas das palmeiras de 

babaçu é o que possibilita para uma parte da população do Médio Mearim sustentar ou 

complementar o sustento de suas famílias através do mercado solidário e de modo sustentável, 

respeitando a natureza e utilizando a criatividade. 

 

 

Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 

lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 
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socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   
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Comunidade promove festa para comemorar o fim dos conflitos agrários 

Marcada por disputas de terra com grandes fazendeiros, povoado no interior do 

Maranhão comemora seu 25º aniversário da conquista da terra própria 

 Foi no dia 12 de outubro de 1987 que Antônia Gomes de Souza, a Toinha, 

acompanhada de seus amigos e familiares, viu a terra onde nasceu e cresceu, se tornar 

legalmente o assentamento de São José dos Mouras, no interior do Maranhão. Foi neste dia 

que o Supremo Tribunal Federal assegurou à comunidade a desapropriação e a garantia de 

que aqueles 2,326 hectares de terras seriam deles. 

 Vinte e cinco anos depois, exatamente no dia 12 de outubro de 2012, o assentamento 

comemora com festa a sua conquista. Festa que, segundo Toinha, será no melhor estilo. 

“Fazemos churrasco, missa de ação de graças, gincanas, torneio de futebol, entre outras 

atividades”, enumera. “A festa vai até a meia noite”. 

 Toinha conta também que a parte principal das festividades é o chamado Resgate. 

“Nesse momento do resgate, tentamos contar tudo o que aconteceu naquela época para os 

nossos filhos e netos, para que eles entendam a importância de se lutar pelos seus próprios 

direitos”, explica. 

Luta Histórica 

 Toinha faz parte de uma geração rural que têm sua história marcada por conflitos 

agrários contra fazendeiros. Quebradeira de coco de babaçu desde pequena, ela viveu e 
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cresceu neste mundo rural, e tem guardada em sua memória tantas lutas e conflitos pelos 

quais passou. 

 Localizada na região do Médio Mearim, no interior do Maranhão, o povoado de São 

José dos Mouras é apenas uma das várias comunidades que foram protagonistas dos conflitos 

agrários que ocorreram principalmente nos anos 80. As disputas aconteceram principalmente 

por causa do babaçu, uma palmeira muito comum nesta região do Brasil, cujo fruto – o coco 

de babaçu – é fonte de sustento de milhares de famílias de quebradeiras de coco. 

 

 

Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 

lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 

socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   

 

 

 

  

       www.buriticomunicacao.com.br                            

 

http://www.buriticomunicacao.com.br/


153 

 

153 

 

 

 

Mulheres sustentam suas famílias a partir da produção de alimentos 

Melhoria de vida é alcançada a partir da produção de produtos como farinha 

de coco de babaçu, licor de jenipapo e compota de manga no interior do Maranhão 

 Extraído do coco de babaçu – palmeira presente na chamada região do Médio Mearim, 

no interior do Maranhão – o mesocarpo de babaçu é uma massa do coco que está localizada 

logo depois da casca do fruto. Essa parte é a principal matéria-prima para o desenvolvimento 

da farinha de mesocarpo, destinada à alimentação humana. 

 O Mesocarpo de Babaçu é um produto da linha Babaçu Livre, e contém vitaminas e 

sais minerais, sem aditivos. Com o apoio da Associação em Áreas de Assentamento do 

Maranhão (ASSEMA), a Cooperativa de Pequenos Produtores Agroextrativistas de 

Esperantinópolis (COOPAESP) é responsável pela produção e comercialização da farinha. 

Este processo melhorou a vida e aumentou a renda de cerca de 70 famílias associadas à 

cooperativa, que fazem um agroextrativismo que não provoca danos ambientais. 

 As famílias rurais da região do Médio Mearim já veem na farinha de mesocarpo um 

complemento alimentar importante, principalmente para crianças desnutridas e mulheres 

gestantes. Além disso, o produto também é usado como cicatrizante de alguns ferimentos e 

remédio de doenças como gastrite e cólicas menstruais. 

Além do babaçu 

 As chamadas Mulheres de Santana compõem uma comunidade localizada no 

município de São Luis Gonzaga (MA) e também são apoiadas pela ASSEMA para o 

desenvolvimento de seus produtos. No entanto, ao contrário das outras associações que a 
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ASSEMA auxilia, o trabalho destas 15 mulheres não envolve o coco de babaçu como matéria 

principal. 

 A partir de um sistema de produção agroextrativista, essas mulheres usam seus 

conhecimentos de produção de doces, compotas e licores para desenvolver outros produtos da 

linha Babaçu Livre. Entre eles está o licor de jenipapo, fabricado artesanalmente e livre de 

contaminantes intencionais. Além disso, as Mulheres de Santana produzem também a 

Compota de Manga, que contribui principalmente para a segurança alimentar e nutricional das 

famílias do Médio Mearim. 

 

Sobre a ASSEMA 

Fundada em 1989 pela junção do trabalho das quebradeiras de coco e dos trabalhadores rurais, 

a Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão (ASSEMA) é uma instituição sem fins 

lucrativos que luta por melhores condições de vida para as famílias agroextrativistas da 

chamada Região do Médio Mearim – interior do Maranhão. A ASSEMA atua política e 

socialmente nos assentamentos e cooperativas da região, atendendo cerca de 7 mil famílias 

direta ou indiretamente. Pensando nisso, a associação tem como missão buscar alternativas 

autossustentáveis para o crescimento destas famílias do Médio Mearim.   
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Apêndice C – Cartões de Visitas 
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(Figura 17 – Cartão de visita Jenifer Carpani 

– verso) 

 
 

 

 



156 

 

156 

 

 

 

(Figura 18 – Cartão de visita Luanda Vieira 

– verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 19 – Cartão de visita Thaís 

Rodrigues – verso) 
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APÊNDICES 

Entrevista 1. LUCIENE FIGUEIREDO. 

Entrevista realizada na sede da MIQCB – Rua Primeiro de Maio, 247 – Bairro Monte 

Castelo – São Luís - dia 13/07. 

Entrevistada – Luciene Figueiredo  – Quebradeira de Coco, 37 anos, coordenadora 

da MIQCB, nascida em Penalva estado do Maranhão.  

A entrevista foi realizada com gravador ficou ligado para as colaboradoras se 

sentirem a vontade para falar sobre suas histórias de vida como quebradeiras de 

coco de babaçu.  

Rosana Schwartz e Maria de Lourdes Abreu Nascimento 

Pergunta: Fale sobre você e sua trajetória de vida, suas ações como quebradeira de 

coco e coordenadora da MIQCB. 

Nasci em Penalva, tenho trinta e sete anos, minha mãe, minha vó, tias...todas as 

mulheres da família trabalham como trabalhadoras rurais. Na minha região temos 

campos, locais alagados com vegetação rasteira que são usadas para a pastagem 

pelos fazendeiros. Na época das chuvas o local alaga todinho e a gente tem que 

andar para outra região para trabalhar. Nossa terra fica perto das fazendas de 

búfalos que devoram tudo e poluem os rios..... 

Minha vida sempre foi muito difícil, até entrar no movimento das quebradeiras.... 

Onde os movimentos são organizados a gente pode trabalhar com o coco de babaçu 

e ajudar na renda da família, onde ainda não tem organização fica difícil.  

Somos assentados, brigamos pela terra...nossa história é aluta pela terra e 

presrrvação do meio ambiente.  Trabalhamos todos juntos com a ideia de uso 

comum da terra....Deus não falou de quem era a terra. Nossa região sempre foi um 

lugar difícil para as trabalhadoras rurais, uma região de conflitos pela posse da terra. 
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Eu entrei para o movimento por causa da minha vida mesmo....precisava fazer algo 

para ajudar em casa e as famílias da região. Todas juntas temos força...foi assim 

que eu pensei....  

Como coordenadora eu brigo muito.....não descanso enquanto não mudar a vida das 

pessoas daqui para uma vida digna. Eu fui eleita pelo grupo da nossa região e 

represento essa área toda. Eu faço o trabalho de diálogo com as comunidades e 

levo as discussões para a sede da MIQCB e ASSEMA. Sou casada e tenho dois 

filhos que vão continuar a luta das mulheres. Brigo por todas nós, para acabar com a 

violência dos homens e dos fazendeiros, para garantir a igualdade entre todos nós.  

Pergunta : como foi o processo organização de vocês , em associações? O que 

buscavam e ainda buscam, suas trajetórias de luta.   

A gente se queria primeiro é a terra, o direito de trabalhar na terra e quando a gente 

entrou nessa luta, a gente teve um sonho e foi aprendendo a se organizar para 

conquistar mais coisas necessárias para uma vida digna. A nossa organização 

começou há muito tempo, em 2000. A gente sabia que devia lutar pela terra que a 

gente vive. Passamos a ver questões sobre a nossos direitos, sobre a reserva 

extrativista. Primeiro na nossa cidade Penalva, na reserva extrativista da enseada da 

Mata para depois ampliar para outras comunidades. Esse lugar é um paraíso, lá tem 

tudo que precisamos para viver. Aí a gente começou a se articular , a se organizar 

em comunidade locais e discutir a questão das mulheres. Hoje temos 38 

comunidades organizadas em movimento na região.  

As Companheiras estão se sentindo orgulhosas de terem conseguido se organizar e 

criar vários projetos de produção dos produtos de babaçu. Nós mesmas mulheres 

fizemos isso e vamos continuar fazendo isso. Estamos nos sentindo muito bem em 

produzir.  

Pergunta: Quais projetos vocês estão desenvolvendo?  

A nossa fábrica.....que hoje está no Bairro Novo uma região da nossa Cidade de 

Penalva. Nosso primeiro projeto foi a criação da associação de moradores do Bairro 
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Novo. Nós todos somos de família de quebradeiras de coco e de pequenos 

produtores rurais e moramos perto uns dos outros em bairros, assim criamos uma 

central para discutir nossos problemas e foi no Bairro Novo...foi assim que fundamos 

a associação.     

Nossas conquistas ...depois da terra...e direito de coletar o coco nas fazendas, foi o 

projeto da fábrica que só começou mesmo de verdade só em 2007.... antes tinha 

que organizar as mulheres quebradeiras para entender seus direitos, defender o 

meio ambiente, lutar contra as violências dos homens, violência doméstica e 

prostituição, que ainda é algo muito presente na vida da gente para  depois a 

fábrica......, nosso objetivo é trabalhar em grupo, aprender e ensinar a trabalhar de 

forma coletiva e isso demora, né?.  

A ideia era que a partir da fábrica a cidade se beneficiaria....., por que a fábrica 

funcionando vamos trazer babaçu de todas as comunidades das regiões para que as 

companheiras se engajem no movimento, maior diálogo entre as comunidades, 

entendeu?.    

Tem que lembrar que a nossa associação de regional, local passou a ser uma 

organização liderada por mulheres quebradeiras de coco em vários Estados... não é 

só daqui do Maranhão. Temos mulheres organizadas em Tocantins, Pará, Piauí.... 

praticamente na região que tem babaçu toda.   E essa ação.... a fábrica ajuda a 

atuarmos em rede, numa luta conjunta por nossos direitos e fortalecimento das 

mulheres, pela defesa da palmeira. 

Nosso objetivo principal é valorizar o mundo rural, o respeito ao meio ambiente e as 

mulheres. 

Pergunta: Fale mais sobre esse processo. Como vocês se organizaram até chegar 

no projeto da fábrica. 

A Associação das quebradeiras de Coco do Bairro Novo, como falei antes foi 

primeiro criada por causa da necessidade da gente de lutar pela terra e pelo direito 

de coletar o babaçu nas fazendas.  Hoje reúne mais de 100 mulheres mães, filhas e 
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netas, que se organizam, pela luta pela terra primeiro, depois para ter direito de 

colher o babaçu, depois....e lógico..... para melhorar a educação , por que isso é o 

principal....sem educação não dá, né?.  

A luta pela saúde veio quase junto....todas as coisa a gente pensou junto....conforme 

se organizava.  As condições de vida da comunidade tinha que melhorar, ai agente 

pensou como fazer isso.....  Lutamos no dia-a-dia para conseguir tudo isso e a 

criação da Reserva Extrativista de Enseada da Mata – que seria a luta pelo acesso 

livre ao babaçu....né? Queremos a proibição da criação de bois nos campo.....  o 

gado mata a palmeira e tira o nosso sustento e só sereve para deixar os fazendeiros 

ricos..... 

A nossa luta também foi ficando cada vez mais ....assim...... para melhorar os preços 

dos nossos trabalhos...da coleta do coco..... A gente ganhava muito pouco, 30 ou 40 

centavos por kilo antes da associação. Também pelo direito de vender os produtos 

do babaçu para aumentar a renda das famílias. 

Aí para fazer a fábrica começamos ......lutamos para arrumar uma prensa para evitar 

o atravessador que pagava isso.... pelo coco. Eles compravam e revendiam.  

As mulheres vendiam...primeiro só a amêndoa, por que não tinha jeito. Hoje a gente 

ta deixando de vender só para o atravessador e usamos o coco inteiro.   

Pergunta: Como vocês iniciaram o processo de diminuir a força do atravessador e 

como está organizada a fábrica? 

A fábrica hoje beneficia mais de 300 mil mulheres extrativistas do babaçu. É esse 

número grande mesmo....Mostra que somos capazes de agregar valor ao nosso 

trabalho, que sabemos gerir uma produção, respeitando o meio ambiente. A gente 

adicionou tecnologia sem destruir a nossa cultura de produção tradicional. Dirigimos 

unidades produtivas em vários locais e mantemos os princípios, os.... os modos de 

vida de cada comunidades.  
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A fábrica tem possibilidade de fortalecer 1.ooo famílias, de 32 comunidades rurais, 

em Penalva e dezenas em Cajarí, Pedreiras, Viana, Monção e Matinha....locais que 

sobrevivem do babaçu.  

A gente começou a diminuir a força do atravessador por que a gente mesma 

começou a processar o óleo para vender e fazer o sabonete,..... com a forrageira 

primeiro.   

Pergunta: o que é  forrageira? 

É o seguinte..... isso é uma pequena máquina elétrica, então só dava para usar onde 

tinha luz...agora temos Luz para Todos, naquela época não... a máquina triturava o 

coco para extrair o azeite manualmente numa panela grande. Que aquecia no fogo e 

fazia o sabonete. Depois nós fomos aprendendo e colocamos a produção num 

galpão que era das associações que a gente organizou antes – tanto da ASSEMA 

como da MIQCB. Na época, a gente pensava em fazer sabão e não sabonete. Hoje 

fazemos sabonete, sabão para lavar roupas, azeite, comestível, farinha......  

Para a prensa.... juntamos dinheiro de todos da associação para comprar, cada 

quebradeira dava um pouco...o que podia dar, né? Não tinha valor fechado...era 

coletivo, para todas juntas, então não marcamos quanto cada uma dava, só o 

quanto ficou no final, para não discriminar quem não tinha como dar 

mais....entende? 

Com isso agente mesma levava para os postos de venda os vários produtos e não 

dava o produto acabado para o atravessador, só a amêndoa. Ele ainda existe, mais 

diminuímos o poder dele..... e vamos ainda conseguir mais..... 

Pergunta: Dos produtos qual rende mais? 

O sabonete é o que rende mais. Reunimos 100 mulheres nesse trabalho. Depois 

que organizamos a ASSEMA e a MIQCB. O sabonete tem programa até estrangeiro 
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que compra nas associações por encomenda e leva para a Europa e Estados 

Unidos.  

Pergunta: Vocês, então foram aprendendo a se organizar em associações com a 

experiência do dia-a-dia. Primeiro na luta pela terra, pela organização em 

associações, fábrica etc....fale mais sobre isso.  

A sim..... a gente foi aprendendo melhor com o processo, com a experiência de cada 

uma. E partilhamos nossas experiências com as outras mulheres das regiões mais 

distantes organizadas ou não. Fomos até são Miguel no Tocantins, encontrar com as 

Mulheres que já estavam organizadas um pouco antes que nós. A associação delas 

é a Associação das Mulheres do Bico do Papaguaio – ASMUBIP, que por ser mais 

antiga já discutia outras questões.....a questão das reservas do extremo Norte (TO). 

Aí nós pensamos em discutir a da Mata Grande (MA). Nós viemos com essa 

discussão.  Para essa luta fizemos um intercâmbio pelo Médio Mearim.  Mandamos 

14 mulheres para lá nessa tarefa. Elas passaram quarto dias com as outras das 

outras associações de trabalhadoras rurais.  Elas esclareceram para nós como fazer 

o sabonete.  Falamos de lucros e prejuízos....em nenhum trabalho só se ganha, né? 

Tem o lado de ganhar e o lado de perder. 

Todas essas experiências foram criando conhecimento na gente, sabedoria para 

enfrentar os fazendeiros, os atravessadores e também para melhorar as nossas 

associações.  

Pergunta: Fale sobre a preocupação que vocês tem com o meio ambiente e o sobre 

o mercado solidário que vocês colocam em todos os documentos das Associações. 

Estamos discutindo agora.....as vendas do óleo tem que ser dividida entre as 

companheiras que estão no projeto. Vendendo nas feiras, levando nos seminários 

sobre produtos sustentáveis. Vendemos por encomendas, para pessoas que vem 

buscar nas sedes, mas precisamos abrir mercado.  Para isso protegemos a reserva 

do babaçu. Não podemos deixar qualquer ameaça pelo fazendeiro de destruir os 

babaçuais, pois o planeta iria sentir muito....é floresta virgem....é ar....é 
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umidade....Se derrubar as palmeiras o clima muda...lógico que muda, né? E os 

bichos que vivem lá? Como ficam?. Muda toda a estrutura do local. Por isso temos 

que lutar pela reserva extrativista das regiões. Esse é o ponto principal do nosso 

projeto, preservar o meio ambiente. Nãi precisamos ganhar muito dinheiro...nem 

queremos...n´so queremos viver em paz com o meio ambiente e tirar dele o nosso 

sustento sem estragar nada.... Os babaçuais são inteligentes, dão respostas para o 

homem,.... vê as desgraças que esta acontecendo por ai? É resultado da falta de 

respeito com o meio ambiente.  

 Nós precisamos juntar as questões do mercado com o meio ambiente.  

Pergunta: e as questões de Gênero no movimento? Como aparecem e são 

debatidas pelas associações - Movimento Interestadual das Quedradeiras de Coco 

de Babaçu – MIQCB  e da Associação em Área de Assentamento do Estado do 

Maranhão – ASSEMA. 

 Isso é o mais importante né? Acabar com o preconceito, com o machismo, com a 

violência e evitar a maternidade cedo. Nossa meninas continuam tendo seu primeiro 

filho com 14 anos...e isso atrapalha os estudos...e não ficam independentes. A gente 

tem programas de conscientização, de trabalho e discussão de gênero. Debatemos 

sobre nossos direitos e nossas metas...precisamos estar presente na política, nas 

organizações, nas empresas em todos os lugares e mostrar a nossa competência. 

Fazemos cursos, e parceria com a Universidade Federal para pesquisadores trazer 

para as comunidades palestras, ajudar nos nosso boletins e cartilhas.... sem esse 

conhecimento não vamos a lugar nenhum, né? 

Bom.....tenho que ir agora...gostaria de falar mais pra vocês sobre a gente....mas 

temos reunião em outra cidade e eu vou ajudar a organizar os trabalhos lá.....em 

....mais ou menos 600 kilometros daqui....Se vocês querem ir vamos com a gente.... 

Encerramos a entrevista com Luciene e passamos para Dijé. 

 

Fotografias: 
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