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Autor Principal: Silvia Camargos Quintela, São José/SC, DS-SC 

Título da tese: O Painel do Filiado: o rápido acesso do filiado às últimas 

informações como forma de motivar e engajar sua participação 

Objetivo 

Fomentar o engajamento e participação dos filiados através da 

facilitação do acesso aos principais temas de interesse da categoria e 

suas últimas atualizações com a criação da ferramenta de indexação 

chamada “Painel do Filiado”. 

Resumo 

Mesmo com a criação de ferramentas diversas de comunicação com 

nossos filiados, a participação e engajamento continuam decrescentes. 

A melhoria do acesso aos diversos temas de interesse da categoria, que 

atualmente são trabalhados no âmbito do Sindicato, poderia engajar 

mais o filiado? Pensando em encurtar o caminho de busca do filiado, 

aumentando sua satisfação por informações e, consequentemente, 

incentivando sua participação e engajamento, esta tese vem propor a 

criação do PAINEL DO FILIADO, uma ferramenta visual simples, a ser 

incorporada nos já existentes website e aplicativo do ANFFA Sindical, 

onde todos os temas de trabalho do sindicato estarão indexados, em 

ordem alfabética, permitindo o rápido acesso às informações mais 

atualizadas sobre determinada pauta.  

Introdução 

A participação e engajamento do filiado têm sido um dos grandes 

desafios do ANFFA Sindical nos últimos anos - há um grande número de 

colegas ativos (e também aposentados) que não participa das 

assembleias e reuniões, não lê as notícias de nosso website e não toma 

conhecimento das pautas e temas trabalhados pela DIREX. Existem 

também aqueles filiados que procuram participar o quanto podem, mas 

ainda assim, muitas vezes se sentem desinformados e acreditam que as 

informações demoram a chegar às bases.  
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O ANFFA Sindical tem envidado esforços para que as informações e 

principais atualizações sobre temas de interesse da carreira cheguem 

até os filiados: a cada nova ação ou reunião realizada, solta-se uma 

notícia em nosso website; foi criado o aplicativo do ANFFA para 

instalação nos telefones celulares; as principais notícias de uma semana 

são clipadas em um informativo, o ANFFA Comunica, que é disparado 

por Whatsapp toda sexta-feira; notas explicativas e comunicados são 

enviados por e-mail sempre que necessários. Mesmo com tantas 

ferramentas, a desinformação e desengajamento continuam rondando 

nossos filiados. Com essa problemática em mente, pergunta-se: o que 

ainda poderia ser feito para facilitar ainda mais o acesso à informação ao 

nosso filiado, incentivando sua participação e engajamento? 

Desenvolvimento 

Mesmo com a baixa participação dos filiados, os dirigentes das 

delegacias sindicais são constantemente cobrados e questionados sobre 

a tramitação de temas diversos no âmbito do sindicato. Será que a 

busca por estas informações atualizadas poderia ser melhorada em 

nossos meios de comunicação? A melhoria do acesso a estas 

informações poderia engajar mais o filiado? Para responder estas 

questões, fez-se uma busca simples no site do ANFFA Sindical 

(www.anffasindical.org.br), no canto direito superior (Pesquisar...) de um 

tópico aleatório de interesse da categoria: foi pesquisada a expressão 

“armas”. Em alguns segundos foram encontrados 15 resultados que 

continham a palavra em nosso website, sendo que o primeiro resultado 

exibido era uma notícia que datava de 31/08/2017, com o título “Emenda 

inclui AFFAs no projeto de lei para porte de armas”. Constatou-se que o 

quarto resultado da pesquisa era uma notícia de 21/03/2019, ou seja, 

mais recente que a primeira, cujo título era “Busca de apoio à tramitação 

do PL 3722/2012 e contratação de excedentes são foco de trabalho 

parlamentar”, que pela leitura, pareceu ser a informação mais recente 

(na data em que a presente tese foi escrita) sobre o tema “concessão de 

porte de armas aos AFFAs”. Mesmo assim, não foi possível determinar 

com certeza se esta era oficialmente a notícia mais atual do tema. 
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Percebe-se que a busca de temas de interesse no site oficial do ANFFA 

Sindical não organiza os resultados do mais recente até o mais antigo. 

Também foi possível constatar que é necessário que o filiado dedique 

tempo para fazer login na área restrita ao filiado do site, buscar o tema 

de interesse na pesquisa, e ler diversas notícias para que possa obter 

uma atualização sobre a tramitação daquele tópico específico. Após este 

processo, o filiado ainda não tem a certeza absoluta de qual foi a última 

ação do sindicato acerca do tema. 

Pensando em encurtar o caminho de busca do filiado, aumentando sua 

satisfação por informações e, consequentemente, incentivando sua 

participação e engajamento, esta tese vem propor a criação do PAINEL 

DO FILIADO. O PAINEL DO FILIADO será uma ferramenta a ser 

disponibilizada no site e no aplicativo do ANFFA, sem maiores custos ou 

investimentos, onde estariam disponíveis, de forma indexada 

(alfabeticamente), como uma tabela, todos os principais temas de 

interesse da categoria - ao se selecionar um tema qualquer, como o 

exemplo já utilizado “Porte de armas para os AFFA”, o filiado teria 

acesso ao histórico de tramitação do tema, tanto dentro do sindicato, 

quanto fora dele (congresso, justiça, etc), além de obter, com certeza, a 

última atualização sobre o assunto. Acredita-se que tal indexação dos 

temas de trabalho da categoria fomentaria o engajamento do filiado por 

permitir que o mesmo tenha acesso fácil (e de forma rápida) às últimas 

informações sobre o assunto que mais lhe interessa na âmbito do 

sindicato. 

Para alcançar seus objetivos, o PAINEL DO FILIADO deverá possuir 

fácil acesso no site e no aplicativo, bastando o login do usuário. Também 

deverão ser instituídas regras de funcionamento do painel, como por 

exemplo, a atualização trimestral (sugestão) de todas as matérias, 

mesmo daquelas que tenham permanecido na mesma situação, 

evitando que o filiado pense que o painel está “desatualizado” ou “não 

está sendo alimentando”. O Painel do Filiado poderá conter os links, por 

ordem cronológica, das notícias relacionadas àquele tema, bem como 

um resumo da “última atualização” daquela matéria, a ser editado de 
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tempo em tempo, conforme regras estabelecidas. Na figura 1 apresenta-

se uma ilustração de como o PAINEL DO FILIADO foi imaginado pela 

autora.  

Figura 1. Imagem ilustrativa do Painel do Filiado. 

 

Conclusão 

A indexação de todos os temas de trabalho do sindicato, de formal visual 

simples, com informação da última tramitação/atualização do tema, irá 

não somente facilitar o acesso dos filiados às informações de interesse, 

como também permitir que os mesmos tenham um panorama completo 

de como está a atuação dos dirigentes sindicais, como está o 

andamento das diversas matérias, fomentando assim o interesse e a 

participação de todos.     

DIRETRIZ PROPOSTA: Contratação de profissional ou utilização de 

profissional da comunicação/TI já existente para criar e formatar a 

ferramenta “Painel do Filiado” e incorporá-la ao site e aplicativo do 

ANFFA. Depois da inclusão da ferramenta, ela poderá ser sempre 

alimentada e atualizada por integrante da DIREX. 
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