
BRIEFING

1. IDENTIFICAÇÃO

Cliente: Abrigo de Velhinhos de Tubarão

Produto: Asilo/Casa de repouso para idosos

Atendimento: Matheus Botelho e Diego Piovesan

Data: Março/06

Job: AVT-001-06

2. ANUNCIANTE

 Em 1959, o clube da Lady (grupo de mulheres que se reuniam para conversas 

descontraídas e de interesses sociais) obteve a primeira idéia para um abrigo de idosos. Em 

1962, com seis idosos, o Abrigo dos Velhinhos de Tubarão originou com a ajuda da Diocese 

de Tubarão que doou o terreno e com as arrecadações feitas pelo clube da Lady para a 

construção da casa.

 Segundo a senhora Schirlei Mendonça, diretora da instituição a 10 anos, a 

decorrência do alto índice de idosos nas ruas e desamparados, aconteceu na década de 60, 

quando as mulheres entraram com mais força no mercado de trabalho. Segundo ela, essas 

mulheres, sentindo a necessidade de trazer uma renda maior para casa acabavam deixando 

de lado as pessoas com idade mais avançada que com essas famílias moravam. Esses idosos 

acabavam sozinhos ou até saiam de casa pela falta de atenção e carinho. Desde então, até os 

dias de hoje, cresce o número de necessitados, tanto de cuidados médicos quanto de 

carinho.  

 Os velhinhos chegam a princípio no asilo por pedido da família (falta de tempo para 

cuidá-los) e até por pedido da comunidade que sente pena por ver aquele determinado idoso 

na rua. Mesmo assim, o asilo possui um número limite para abrigar que não pode passar de 



50. Infelizmente só entrará outro velhinho quando um chegar a falecer. Para isso, todos que 

se interessam em fazer parte do asilo precisam se cadastrar para entrar na fila. Se dá maior 

importância aos idosos com maior necessidade. Em raros casos a família sente a 

necessidade de trazer esta pessoa para sua casa novamente, abrindo uma nova vaga no 

asilo.

 A faixa limite de idade para entrada no asilo é de 65 anos para cima, mas em casos 

especiais e de extrema urgência, pode ser recolhido alguns com idade inferior ao 

estabelecido. No abrigo atualmente vive uma senhora com 106 anos, mostrando que o 

carinho e o cuidado influenciam muito na longevidade do ser humano.

 Ao entrar na casa de repouso, é feita uma bateria de exames e respectivamente, é 

preenchido um prontuário para cada idoso, informando os problemas de saúde do mesmo. 

Pois quando o idoso é levado ao hospital junto com ele é disponibilizada essa ficha, 

ajudando assim o médico na hora de descobrir qual o problema de saúde a tratar. Todos os 

dias eles fazem seções de fisioterapia zelando muito pela sua saúde.

 O abrigo possui 13 funcionários, pagos em carteira sendo que todos recebem 

também a insalubridade. Um desses funcionários é uma assistente social, que visita a casa 

dos filhos e dos netos dos idosos e futuros idosos que pretendem freqüentar a casa de 

repouso. Dentre os outros funcionários estão: serviços gerais, três técnicos em enfermagem, 

contador, motorista, e voluntários com parceria com a Unisul.

 A estrutura do abrigo é dividida em vários ambientes, dentre eles, dois grandes 

quartos, um para os homens e outro para as senhoras, dentro de cada quarto existem um 

banheiro e um quartinho onde são colocados os idosos com problemas de saúde para maior 

cuidado. Esses quartos possuem também uma porta de emergência que leva direto para a 

rua, facilitando em situações que necessitam extrema rapidez. O ambiente possui uma área 

de lazer para que os idosos possam fazer suas recreações e tomar um pouco de sol e ar 

fresco. Possui uma sala de estar com televisão, onde estão localizadas as telas que os 

próprios idosos pintaram. O asilo também possui uma cozinha, uma copa onde eles fazem 

suas refeições. Cada um já possui seu lugar e mesas garantidas, pois existem alguns que 

não se dão muito bem com outros. Completando o ambiente, o Abrigo também possui 



outros banheiros e quartos menores para pacientes que precisam de respirador, uma grande 

horta que agora está um pouco abandonada e uma capelinha onde são feitas as orações e 

cultos semanais.

Alguns possuem pensão, e quando entram no abrigo, metade da mesma fica com 

seus filhos e a outra metade ajuda nos custos com o idoso no asilo.

 Segundo Schirlei os idosos vêem o abrigo como sua nova casa, como um lar onde 

recebem cuidado e carinho que necessitam. A sociedade tubaronense vê o asilo com bons 

olhos, mas na sua grande maioria, desconhecem sua existência e seu endereço pela falta de 

divulgação. Um sinal de que o asilo é querido pela sociedade é o aumento de visitas a cada 

dia. Essas visitas, de uma certa forma, são controladas, pois para zelar pela privacidade dos 

velhinhos, elas são aceitas apenas no período da tarde e final do dia. Dando assim, maior 

liberdade e privacidade na parte da manhã, onde muitos acordam tarde e andam de pijama 

pela sala. 

 Apesar de a diretora afirmar que as visitas crescem com o passar dos dias, ela 

também afirmou que a sazonalidade também é grande. Nos períodos envoltos de abril a 

dezembro, o número de visitação é alto, tanto da comunidade, parentes dos idosos, quanto 

de escolas, catequeses, movimento de irmãos, entre outros. Mas nos três primeiros meses 

do ano esse número de visitas é praticamente nulo. Como ela mesma afirma: “O povo acha 

que entramos em férias nesse período”. Isso é um fator muito negativo, pois os idosos 

necessitam de carinho não importa a época do ano.

 As principais necessidades do abrigo em relações materiais estão em:

 1º - Alimentação – sendo mais requisitado o leite, café e açúcar.

 2º - Fraldas descartáveis.

 3º - Roupas de cama. 

 Esses idosos, apesar da idade avançada e do peso da vida que levam nos ombros, 

não gostam de ficar parados. No abrigo são desenvolvidas inúmeras atividades que 

integram, distraem e alegram os velhinhos. Dentre elas está a caminhada matinal, onde os 

mesmos pegam o sol da manhã caminhando pelos jardins do abrigo ou até ao redor do 

mesmo. Outras atividades também desenvolvidas são as manuais, como bordado e costura, 



fuxico, artesanato e até pintura, onde os quadros pintados são expostos nas paredes do 

próprio abrigo. Também são comemoradas todas as importantes datas festivas, dentre elas o 

carnaval, natal, páscoa, aniversário e é claro, o dia do idoso, no dia 27 de setembro.

 Com o apoio de voluntários em Nutrição da Unisul é feita a tarde da cozinha, onde 

as vovós aprendem e até ensinam as voluntárias com seus dotes culinários fazendo bolos e 

outros docs para posteriormente ser realizado um grande café com todos do Abrigo.

 Além do carinho, outra necessidade do abrigo é a financeira. Muito do que entra no 

asilo é doado e por pequenas ajudas espontâneas de pessoas que cumprem promessas ou 

coisa do gênero. Como o abrigo não possui empresas que ajudam mensalmente, os mesmos 

não possuem uma verba garantida ou um fundo de reserva para o próximo mês. O Governo 

Federal ajuda com uma quantia mensal que, mesmo assim, não é suficiente para 

manutenção do abrigo, tendo em vista que os gastos com alimentação, remédios, 

funcionários, roupas, lençóis, energia, água, telefone, entre outros, gira em torno de 25 mil 

reais mensais.

 Para tudo isso o asilo se adapta de acordo com as exigências do poder público e se 

adaptando também as medidas de segurança dos bombeiros, onde no ano de 2005 o Abrigo 

passou por uma grande reforma. Na coleta de recursos para mesma, o Clube da Lady fez 

uma rifa com a comunidade onde conseguiram uma quantia significativa para essa reforma.

 Apesar de possuir muitas dificuldades, o Abrigo dos Velhinhos recebe algumas 

ajudas essenciais. É o caso dos espaços concedidos pelos veículos tanto em programas 

jornalísticos, quanto em avisos e debates sociais, com a presença da própria Schirlei nesses 

programas. Dentre essas contribuições e ajudas, o Clube da Lady criou um carnê, onde a 

sociedade pode aderir, pagando mensalmente de 10 a 15 reais, em qualquer agência do 

Besc. Mas um grande problema é a falta de divulgação do mesmo, onde poucos conhecem 

a existência deste carnê. 

 O Abrigo dos Velhinhos possui o título de Filantropia, mas para mantê-lo, passa por 

muita burocracia. O abrigo também está escrito no conselho Municipal e no conselho 

Nacional.



3. MERCADO

O Abrigo de Velhinhos está localizado no Bairro Morrotes em Tubarão e abrange 

algumas cidades vizinhas como Gravatal, Jaguaruna e Capivari de Baixo. Segundo Schirlei, 

a casa se reserva em recolher idosos da própria comunidade ou no máximo de cidades 

vizinhas, até porque, na região, o abrigo é o único, sendo que os outros dois abrigos mais 

perto estão localizados em Laguna e Criciúma.

Como foi citado no item dois, o asilo possui uma grande influência sazonal nos 

períodos que abrangem as férias e o verão (período de janeiro a março) onde há uma grande 

migração dos moradores de Tubarão para as praias da região. Com isso, as visitas no asilo 

caem quase que 80%, trazendo muitas dificuldades para o mesmo.

O abrigo não possui nenhum problema geográfico, pois está localizado em um local 

tranqüilo e de fácil acesso na cidade.

O asilo busca a participação de toda a comunidade na questão de ajuda, tanto 

financeira, quanto assistencial envolvendo voluntários e visitantes, pois dentre um dos 

maiores problemas que o Abrigo passa, está a falta de carinho com os idosos, o 

esquecimento por quem trabalhou e viveu muito em sua vida.  

4. PÚBLICO – ALVO

 O asilo possui um público de faixas etária bem representativas e abrangentes em 

colaborações e ajudas, neles estão inclusos:

 Clube da Lady: Fundação de amigas da cidade de Tubarão, que se reúnem 

constantemente para discutir projetos sociais, inclusive sobre o próprio abrigo, pois elas são 

as fundadoras e a diretora do Clube da Lady é também diretora do Abrigo dos Velhinhos, 

dona Schirlei. O próprio Clube da Lady  promove promoções para arrecadação de dinheiro e 

ajuda para o abrigo. No ano passado foi realizada uma rifa envolvendo toda a comunidade 



tubaronense para arrecadação de fundos para reforma do asilo. Geralmente, promoções 

como essas são feitas anualmente, mas poderiam ser realizadas mais vezes.

 Outra forma de arrecadação acontece com pessoas que, por terem feito promessas e 

terem alcançado graças, fazem doações, tanto financeiras, quanto em alimento e vestuário. 

Essas pessoas não possuem o hábito de doar constantemente, mas geralmente trazem 

grandes donativos. 

 A própria comunidade faz doações espontâneas para o asilo em suas visitas, 

contribuindo com pouco, mas que de uma certa forma, fazem a diferença. Na própria 

sociedade encontram-se grupos que colaboram muito não só com doações, mas com 

carinho, atenção, respeito e muita alegria para os idosos, dentre eles estão os catequistas, os 

alunos e professores de escolas e o movimento de irmãos, este último que se reúne 

freqüentemente no abrigo para cantar e rezar junto dos velhinhos dando toda a atenção que 

eles merecem e precisam.  

 Outra forma de ajuda é a prestada por algumas empresas da região que dão bolsas 

para alunos da Unisul prestarem serviços assistenciais no abrigo. Outros vindo direto da 

própria universidade são decorrentes do artigo 170 e por isso, além de ganhar bolsa, devem 

prestar serviços comunitários, e alguns deles, ajudam o abrigo. No início fazem sua 

contribuição mais por obrigação, mas com o tempo, vão criando um vínculo e um carinho 

muito grande que, alguns deles, continuam a ajudar sem mesmo estar ganhando mais nada 

da própria Unisul.   

5. CONCORRÊNCIA

 O abrigo não possui concorrente direto, que disputam arrecadações no mercado de 

Tubarão. Mas possui muitos concorrentes indiretos, que de uma forma ou outra, desvirtuam 

o sentido das doações. É o caso dos abrigos de crianças (Combentu e Joana de Angelis), 

adolescentes e Apaes, onde todos os tipos de doação feita para essas instituições, são 

descontados do imposto de renda, coisa que já para os idosos não acontece.



 O SESC possui um refeitório e toda comida que sobra das bandejas é doada 

exclusivamente para o lar de crianças carentes, mas em uma conversa com o pessoal do 

SESC, dona Shirley conseguiu pelo menos um dia por semana, a entrega dessa alimentação 

para o asilo. 

 Muitas doações e investimentos são feitos para as crianças necessitadas, eles 

precisam muito dessas arrecadações e de todo carinho possível, mas os idosos precisam 

tanto, ou até mais do que eles, pelo simples fato de terem vivido quase um século de 

trabalho e luta, em prol de muitas outras pessoas e causas. Esses idosos que muitas vezes 

são excluídos da sociedade deveriam ser mais valorizados por tudo que passaram, mas 

infelizmente, na grande maioria dos casos, são esquecidos, ou por fatores de interesse, 

como é o caso dos descontos em declarações do imposto de renda, citados acima, deixam 

de receber doações.

 Como foi citado no item três, outros dois abrigos de idosos mais próximos estão 

localizados em Laguna e Criciúma, não influenciando em hipótese alguma nas doações pela 

própria distância geográfica. 

6. OBJETIVOS

 Dentre todo o briefing relatado, pode-se perceber duas vertentes de necessidades:

 Material – Envolvendo arrecadação tanto financeira, quanto de alimentos e 

produtos para uso no asilo (fraldas e lençóis).

 Afetiva – Envolvendo visitas, carinho, atenção com os idosos.  

 Observando essas duas grandes necessidades, se tem como objetivo geral, agregar 

valor à campanha para conseguir doações permanentes para o Abrigo, onde cada mês esteja 

garantido a maior parte de suas despesas e também aumentar o número de visitas para o 

próprio Abrigo.

 Dividindo esses objetivos para um trabalho mais direto e preciso, se obtém três 

objetivos específicos:



- Aumentar o índice de visitas ao asilo;

- Garantir uma ajuda financeira mensal e;

- Prever ações que envolvam instituições de ensino como a própria Unisul, para 

prestação de serviço no Abrigo.

7. VERBA DISPONÍVEL

 Como um dos objetivos é a arrecadação de verba, entende-se que não existe verba 

disponível para a campanha, tendo em vista que muitos recursos serão patrocinados por 

veículos e terceiros que venham a se interessar de colocar suas marcas na campanha. 

8. PEDIDO DE TRABALHO

 Foi solicitada a criação de uma identidade visual e de um planejamento de 

comunicação tendo em vista as necessidades passadas pelo briefing.

9. PRAZOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO

 

 Data limite: 19 de Junho de 2006.


