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RESUMO
O presente estudo tem por objetivo elaborar um plano de marketing para a organização
sem fins lucrativos Clínica Esperança de Amparo à Criança (CEACRI), demonstrando a
importância da utilização de planejamento de marketing no Terceiro Setor. Para a realização
do trabalho, foram analisados os meios interno e externo à organização, a fim de mapear suas
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Após a elaboração da matriz SWOT, foram
estabelecidos os objetivos de marketing e estratégia, bem como a confecção de planos de ação
para alcance dos objetivos propostos.
Palavras-chave: Plano de marketing. Terceiro Setor. Análise SWOT. Objetivos. Estratégia.
Plano de ação.
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ABSTRACT
The present study aims to build a marketing plan to the non-profit organisation Clínica
Esperança de Amparo à Criança (CEACRI), demonstrating the importance of using the
marketing planning in the Third Sector. To develop the work, the internal and external
environments were analysed, in order to map the strenghts, weaknesses, opportunities and
threats. After the SWOT analysis, the marketing goals and strategy were set, as well as the
confection of action plans to reach the proposed goals.
Keywords: Marketing Plan. Third Sector. SWOT. Goals. Strategy. Action Plan.
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1 INTRODUÇÃO
O trabalho voluntário de organizações sem fins lucrativos e não governamentais tem
funcionado como atenuante das mazelas sociais nas comunidades em que atuam, ajudando
muitas pessoas a alcançarem maior dignidade em suas condições de vida. É inegável,
portanto, a contribuição oriunda das atividades desempenhadas por organizações do terceiro
setor para a sociedade, tendo em vista que o Estado não dispõe de mecanismos suficientes
para combater, de modo abrangente, muitos dos problemas sociais que afligem milhões de
brasileiros. Neste sentido, Jordan (1998, p. 1) afirma que:
Pode-se destacar que o crescimento das organizações sem fins lucrativos é grande
devido ao fato de o Estado não conseguir atender a todos na provisão dos serviços
sociais, sendo que o número de indivíduos que precisam de ajuda também cresce
sem parar […] (apud GENGHINI et al., 2012, p. 4).

Por outro lado, apesar de sua importância e representatividade econômica, grande
parte destas organizações enfrenta uma realidade árdua, no que diz respeito à sustentabilidade
de suas atividades devido, principalmente, à escassez de recursos. Tal escassez, uma vez
combinada com práticas de gestão ineficientes e intensificação da concorrência, constitui-se
em fator de efeito negativo no desempenho e crescimento das organizações.
O objeto do presente estudo, a Clínica Esperança de Amparo à Criança (CEACRI),
não conta com uma situação diferente da citada acima e tem enfrentado o desafio de acolher
crianças e adolescentes em situação de risco – alguns destes portadores do vírus HIV,
mantendo suas atividades com o auxílio de verbas governamentais e a colaboração da
sociedade em geral. Vale destacar que a tarefa de captar recursos tem se tornado cada vez
mais difícil, na medida em que a concorrência com outras organizações não governamentais
tem aumentado, fazendo com que o bolo das doações seja repartido entre um número maior
de interessadas.
Observa-se, em muitas organizações pertencentes ao Terceiro Setor, a inexistência de
planejamento estratégico bem elaborado e sistemático, logo, a formalização de estratégias
através do plano de marketing tem muito a contribuir, pois fornece direcionamento quanto a
decisões e ações futuras das organizações. Para Cobra (1998), planejar estrategicamente
auxilia as organizações na tomada de decisão quanto a oportunidades e ameaças, permitindo a
otimização de vantagens competitivas ante a concorrência. O autor ainda afirma que o
planejamento estratégico busca prever o futuro e seus desafios, indicando quais decisões
devem ser tomadas para um melhor direcionamento dos negócios. De acordo com Ferrell et
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al. (2000), o processo de planejamento estratégico de marketing se propõe a analisar os
ambientes interno, externo e dos consumidores, as forças e fraquezas internas e as
oportunidades e ameaças externas. Logo em seguida, são estabelecidas as metas e objetivos
organizacionais, bem como as metas e objetivos de marketing.
Ao considerar variáveis como nível de concorrência, legislação vigente e/ou previsão
de alterações, entrada de novos concorrentes no mercado, hábitos instáveis do público
consumidor, mudanças tecnológicas (entre outras), observa-se que as instituições do Terceiro
Setor são fortemente influenciadas por elas, ficando demonstrada a importância do
desenvolvimento de um plano de marketing, a fim de assegurar que a organização conseguirá
alcançar seus objetivos e manter-se atrativa aos olhos do mercado de doadores. A elaboração
de um plano de marketing para a CEACRI, desta maneira, tem por finalidade fomentar o
crescimento da organização, permitindo que compreenda o ambiente no qual se insere e
estabeleça formas para alcançar seus objetivos, ou seja, de incrementar o número de parceiros
e doações recebidas. É preciso salientar que o planejamento de marketing, além de essencial,
consiste em um processo que envolve a organização como um todo, exigindo o alinhamento e
cooperação de todos os setores para o sucesso na elaboração e execução do plano.
1.1 JUSTIFICATIVA
Dado o significativo aumento mundial do número de organizações pertencentes ao
terceiro setor nos últimos anos e a importante contribuição que as mesmas oferecem às
comunidades nas quais estão inseridas, encontra-se estimulante oportunidade para a realização
de novos estudos a respeito de tais organizações dada a relevância e a contribuição destas para
melhoria da qualidade de vida em países em desenvolvimento, como o Brasil.
Nesse sentido, o presente trabalho se propõe a buscar maneiras, através da
implementação de um planejamento estratégico de marketing, de contribuir com a
sustentabilidade da Clínica Esperança de Amparo à Criança, cuja atuação ocorre na cidade de
Porto Alegre/RS. Por ser voluntária e conhecer a história da entidade há alguns anos, sinto-me
privilegiada em poder auxiliar no crescimento e desenvolvimento das atividades realizadas. A
proposição de novos caminhos e alternativas na área de marketing certamente contribuirão
para a continuidade e avanço do belo trabalho com crianças e adolescentes carentes realizado
pela CEACRI, podendo a investigação aqui desenvolvida servir de apoio para o
desenvolvimento de instituições semelhantes.
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1.2 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
A Clínica Esperança de Amparo à Criança (CEACRI) é uma organização da sociedade
civil de interesse público – OSCIP, atuante na cidade de Porto Alegre/RS, desde 01/05/1997, e
acolhe crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade social.
A instituição foi fundada originalmente com a finalidade de abrigar crianças
portadoras do vírus HIV por uma missionária cristã vinda da Suécia, a respeitável senhora
Mary Taranger. Com uma visão pioneira, o trabalho foi construído em uma época ainda
marcada pela falta de conhecimentos suficientes sobre a AIDS e, portanto, com muitas
dificuldades em se encontrar um tratamento médico adequado para os soropositivos – por isso
a entidade adotou o nome “Clínica”. A fim de disponibilizar uma alternativa aos necessitados,
o projeto passou a oferecer um lar para crianças portadoras do vírus HIV e, assim,
desenvolveu sua missão durante onze anos. Em 2008, a CEACRI ampliou seu público-alvo e
passou a receber, também, crianças e adolescentes em situação de risco e/ou portadores de
algum tipo de necessidade.
Atualmente, a CEACRI atende em sua sede cerca de 25 pessoas, que vão desde bebês
recém-nascidos a adolescentes de até 18 anos, oferecendo um novo lar e a possibilidade de
terem suas histórias reconstruídas. Estas crianças e adolescentes são encaminhados pelo
Juizado da Infância e da Juventude até a entidade e lá recebem todos os cuidados de que
necessitam, tais como: vestuário, alimentação, moradia, saúde, proteção, lazer, educação e
orientação espiritual. A organização também conta com duas casas lares com capacidade para
oito pessoas cada, nas quais as crianças vivenciam uma experiência de convívio próximo ao
familiar, contado com a tutela de uma mãe social que os auxilia e organiza todas as rotinas da
casa diariamente.
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Figura 1 – Crianças da CEACRI

Fonte: site da CEACRI.

2 OBJETIVOS
Nesta seção, serão apresentados os objetivos geral e específicos do presente estudo.
2.1 OBJETIVO GERAL
Elaborar um plano de marketing para a Clínica Esperança de Amparo à Criança.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Descrever a organização e seu funcionamento atual;
• Efetuar análise interna e externa à instituição;
• Elaborar análise SWOT, a fim de determinar forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças;
• Definir objetivos de marketing e estratégias para alcançá-los;
• Confeccionar programa de ação;
• Propor controle do plano de marketing.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta parte do trabalho será revisada a bibliografia disponível, a fim de dar sequência
à elaboração do plano de marketing para a CEACRI. A parte inicial desta seção abordará
conceitos relativos ao Terceiro Setor e à importância do marketing e sua utilização nas
organizações não governamentais. Também serão revisados referenciais teóricos a respeito do
comportamento de doadores para, por fim, explorar as teorias referentes a planejamento
estratégico de marketing.
3.1 TERCEIRO SETOR
Considerando a atual divisão socioeconômica brasileira, encontram-se os três
segmentos distintos propostos por Jordan (1998), citado por Genghini et al. (2012, p. 4), nos
quais a economia divide-se: o Primeiro Setor, que é o Estado, o Segundo Setor, que é a
iniciativa privada ou mercado e, por fim, o Terceiro Setor, que é composto pela sociedade
civil organizada.
De acordo com Roberto Júnior (1999), no Brasil, a filantropia pode ser notada desde a
época do descobrimento, uma vez que uma das primeiras providências adotadas na capitania
de São Vicente foi a fundação da Santa Casa de Misericórdia, em Santos, em 1543 (apud
GENGHINI et al., 2012, p. 4). Majoritariamente composto por organizações religiosas, foi no
final do século XIX que o associativismo passou a ser também representado por organizações
laicas, de ajuda mútua e sindicatos. Tal mudança é bem ilustrada por Fischer (2002, p. 48,
apud MOURA; FERNANDES, 2009, p. 3):
Associações voluntárias laicas assumiram destaque a partir do final do século XIX,
com a urbanização e a industrialização do país. Sociedades de auxílio mútuo e
sindicatos foram formas organizacionais trazidas por imigrantes europeus, que se
estabeleciam no Novo Mundo. Solidariedade, assistência social e formação de
consciência política foram elementos introduzidos por tais entidades [...]

Moura e Fernandes (2009) destacam que outro momento significativo de
transformação ocorreu a partir de 1970, quando a importância das organizações e sua
quantidade apresentaram grande crescimento, trazendo-as para a inserção e relevância dentro
da sociedade que possuem nos dias de hoje. A existência de um conceito unificador a respeito
do Terceiro Setor, portanto, esbarra em questões como a diversidade de organizações que o
compõem e da multiplicidade de formas e áreas de atuação destas, entretanto, a criação de
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uma conceituação é de suma importância a fim de estabelecer sua identidade própria e
permitir o fortalecimento do setor.
Neste sentido, Ioschpe (1997) relembra que diferentes nomenclaturas começaram a ser
utilizadas na tentativa de caracterizar as organizações, tais como: iniciativas sem fins
lucrativos, filantrópicas ou voluntárias. Fernandes (1994) fala que o Terceiro Setor é
composto por organizações e iniciativas privadas que produzem bens e serviços públicos e
Hudson (2004), conforme citado por Moura e Fernandes (2009), defende que o Terceiro Setor
é formado por organizações independentes do Estado, que possuem um objetivo social e
reinvestem seus lucros, assim sendo:
Terceiro Setor consiste em organizações cujos objetivos principais são sociais, em
vez de econômicos. A essência do setor engloba instituições de caridade,
organizações religiosas, entidades voltadas para as artes, organizações comunitárias,
sindicatos, associações profissionais e outras organizações voluntárias (HUDSON,
2004, p. XI, apud MOURA; FERNANDES, 2009, p. 4).

A definição proposta por Salamon e Anheier (1992 apud MOURA; FERNANDES,
2009, p. 4), amplamente aceita e utilizada, afirma que as organizações do Terceiro Setor são:
• Estruturadas: possuem certo nível de formalização de regras e procedimentos, ou
algum grau de organização permanente. São, portanto, excluídas as organizações
sociais que não apresentem uma estrutura interna formal.
• Privadas: estas organizações não têm nenhuma relação institucional com governos,
embora possam dele receber recursos.
• Não distribuidoras de lucros: nenhum lucro gerado pode ser distribuído entre seus
proprietários ou dirigentes. Portanto, o que distingue essas organizações não é o
fato de não possuírem “fins lucrativos”, e sim, o destino que é dado a estes, quando
existem. Eles devem ser dirigidos à realização da missão da instituição.
• Autônomas: possuem os meios para controlar sua própria gestão, não sendo
controladas por entidades externas.
• Voluntárias: envolvem um grau significativo de participação voluntária (trabalho
não-remunerado). A participação de voluntários pode variar entre organizações e de
acordo com a natureza da atividade por ela desenvolvida.
Os autores também desenvolveram um sistema de classificação, conforme a tabela
representada na Figura 2, chamado de Classificação Internacional das Organizações sem fins
lucrativos (ICNPO), formado por 12 grupos, que se subdividem em outros 30 grupos.
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Figura 2 – Classificação Internacional das Organizações Não Lucrativas

Fonte: Salamon e Anheier (apud MOURA; FERNANDES, 2009, p. 5).

Além das características já citadas, também é possível destacar que as organizações
pertencentes ao Terceiro Setor:
•

são formadas, total ou parcialmente, por cidadãos que se organizam de maneira
voluntária;

•

o corpo técnico, normalmente, resulta de profissionais que, em geral, se ligam à
organização por razões filosóficas e têm um forte compromisso com o
desenvolvimento social;

•

são organizações orientadas para a ação; são flexíveis, inovadoras, rápidas e
próximas às comunidades locais e

•

geralmente fazem um papel intermediário: ligam o cidadão comum com entidades
e organizações que podem participar da solução de problemas identificados.
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Assim, se por um lado fornecem algum tipo de serviço à comunidade, por outro
têm que procurar fundos para seus programas em diferentes fontes de
financiamento – o público em geral, doações, governo (KISIL apud IOSCHPE,
1997, p. 142).
Considerando a realidade do Terceiro Setor no Brasil e sua heterogeneidade, é
formado por ONGs

1

(Organizações Não Governamentais), entidades filantrópicas,

organizações sem fins lucrativos, OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público) e outras. No âmbito jurídico, o Código Civil brasileiro divide as organizações em
associações, fundações e organizações religiosas, enquanto o IBGE as agrupa em categorias,
tais como organizações sociais, OSCIPs, serviço social autônomo, condomínios, entidades de
mediação e arbitragem, fundações ou associações internacionais com filial no Brasil, dentre
outras.
Com relação às associações e fundações, ambas são pessoas jurídicas de direito
privado e sem fins lucrativos, todavia, diferem quanto sua origem e finalidade. Enquanto a
associação é formada pela reunião de pessoas que compartilham de um mesmo objetivo e a
renda oriunda de suas atividades é revertida para o que está proposto em seu estatuto, a
fundação forma-se a partir de patrimônio destinado por um instituidor, através de escritura
pública ou testamento, propondo-se a um objetivo específico, que está voltado ao interesse
público.
As OSCIPs, por sua vez, são pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos,
atuantes nas áreas da assistência social, cultura, meio ambiente, educação, saúde, combate à
fome e à pobreza, dentre outras. Sua criação se deu através da Lei nº 9.790/1999, que foi
regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.100/1999 e pela Portaria do Ministério da Justiça nº
361/1999.
A importância do Terceiro Setor para a sociedade também pode ser medida através de
seu impacto e participação na economia. Em um passado não tão distante, grande era a
dificuldade em se obter dados específicos referentes às organizações sem fins lucrativos no
Brasil, no entanto, a partir do ano de 2007, o IBGE passou a considerar, de forma
individualizada, a representatividade de milhares de instituições atuantes no país. Os dados
divulgados na época apontaram para uma participação de 1,4% na composição do PIB
nacional, que equivalia a cerca de 32 bilhões de reais. Além disso, a primeira pesquisa do
1 A nomenclatura “ONG” surgiu em 1959, por autoria da ONU, a fim de descrever as organizações da sociedade
civil sem vínculos com o governo.
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IBGE sobre o setor também mostrou que 1,5 milhão de pessoas estavam empregadas em
organizações sem fins lucrativos.
Em 2010, a pesquisa Fasfil2 revelou que o número de instituições privadas sem fins
lucrativos era de mais de 290 mil no país. Segundo dados da última pesquisa - com relação ao
ano de 2016, houve uma queda de 16,5% no número de organizações ativas, totalizando cerca
de 237 mil. É válido destacar que o IBGE adapta os resultados encontrados de acordo com
uma metodologia internacional das Nações Unidas (baseada nos critérios de Salamon e
Anheier), a fim de que os dados possam ser comparados com os de outros países. Desta
maneira, pode-se dizer que o número real de organizações do Terceiro Setor no Brasil é muito
maior do que o indicado pelas pesquisas FASFIL.
Quanto às áreas de atuação, sabe-se que atuam principalmente nos segmentos religioso
(35,1%), Cultura e Recreação (13,3%) e Desenvolvimento e Defesa de Direitos (12,8%). A
maior concentração se dá na região Sudeste, com 48,3% do total das organizações, sendo
seguida pelas regiões Sul (22,2%), Nordeste (18,8%), Centro-Oeste (6,88%) e, por fim, pela
região Norte (3,9%). Ainda sobre a FASFIL, a mesma apontou que o Rio Grande do Sul
contava com 21.688 organizações e Porto Alegre, 2.628, em 2016.
3.2 MARKETING E TERCEIRO SETOR
A ideia central a respeito de marketing consiste em um processo de trocas entre
indivíduos e organizações, envolvendo a busca por satisfação de desejos e necessidades do
consumidor. Kotler e Armstrong (1999) já afirmavam que marketing é a entrega de satisfação
para o cliente em forma de benefício. Em definição mais abrangente, marketing é:
[...] a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2006, p. 26).

Outras conceituações acerca do tema, como a da American Marketing Association
(2013), afirma que: “Marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar,
comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, parceiros e sociedade em
geral.” (tradução livre). O marketing social, conforme Kotler e Roberto (1992) e citado por
Genghini et al (2012, p. 5), é
2

A pesquisa FASFIL refere-se a Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos brasileiras realizada
pelo IBGE.
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[...] uma estratégia de mudança de comportamento que combina os melhores
elementos das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de
planejamento e ação que aproveita os avanços na tecnologia das comunicações e na
capacidade de marketing.

A ênfase da importância de as organizações concentrarem seus esforços na oferta de
produtos e serviços orientados para as necessidades ou desejos de seu público-alvo também se
aplica ao Terceiro Setor, ainda que seus objetivos intrínsecos não sejam os mesmos do
Segundo Setor. Entende-se que as ferramentas de marketing muito tem a contribuir para o
aperfeiçoamento das práticas de gestão do Terceiro Setor, principalmente no que diz respeito à
capação de recursos, considerando as dificuldades encontradas pelas organizações sem fins
lucrativos, como a escassez de recursos, o aumento da concorrência, a compreensão do
comportamento de doadores, dentre tantas outras. Neste sentido, Genghini et al. (2012, p. 4)
explica que:
A profissionalização da gestão e a prática estruturada do marketing nas organizações
sem fins lucrativos tendem a permitir maior visibilidade, a facilitar o acesso às
técnicas mais modernas de gestão e elaboração de diagnósticos identificados com as
suas realidades, possibilitando a adoção de medidas para otimizar a aplicação de
recursos recebidos de terceiros e o desenvolvimento de atividades auto-sustentadas
[sic].

Compreender as necessidades do consumidor – neste caso, do doador, analisar os
ambientes internos e externos das organizações, estabelecer objetivos e propor estratégias
para alcançá-los também são fundamentais para o sucesso das organizações do Terceiro Setor,
já que dependem de doações, sejam elas pecuniárias ou físicas, para manter suas atividades.
Deste modo, a implementação do planejamento de marketing auxilia na superação do grande
desafio de desenvolver e aprimorar a capacidade de captar novas parcerias, visando o
aumento da quantidade de doações.
Adaptar conceitos e ferramentas de marketing é uma grande contribuição para o
crescimento e desenvolvimento de um grupo tão expressivo de organizações dentro da
sociedade, que têm demonstrado sua importância pelos serviços que prestam à comunidade e,
também, pelo impacto econômico observado.
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3.3 PLANO DE MARKETING
O plano de marketing é uma ferramenta que auxilia na demonstração, com mais
clareza, dos aspectos internos e externos à organização, sendo essencial para que os objetivos
desejados sejam alcançados de forma estratégica. Para Westwood (2007), o plano de
marketing está inserido em um plano estratégico corporativo mais amplo, estando alinhado
com os objetivos e estratégias gerais da organização.
Kotler e Keller (2006, p. 41) definem que:
O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o esforço
de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. O plano de
marketing estratégico estabelece os mercados-alvo e a proposta de valor que será
oferecida, com base em uma análise das melhores oportunidades de mercado. O
plano de marketing tático especifica as táticas de marketing, incluindo
características do produto, promoção, comercialização, determinação do preço,
canais de venda e serviços.

Ainda a respeito do plano de marketing, Toledo, Prado e Petraglia (2007, p. 14)
afirmam que:
[...] é um documento formal que direciona e agrega todas as informações referentes
às tomadas de decisões de marketing. Ele serve como um guia sendo um parâmetro
do previsto com o realizado. As organizações, ao fazerem um plano de marketing,
tentam trazer resultado para a empresa e agregar mais valor ao cliente.

A importância do planejamento nas organizações reside no fato de substituir ações
improvisadas por ações pensadas antes, durante e após sua execução. Para McDonald e
Wilson (2013, p. 18), planejamento de marketing é “[…] uma sequência lógica e uma série de
atividades que levam à determinação de objetivos de marketing e à formulação de planos para
atingi-los.” Neste sentido, os autores também destacam que o planejamento estratégico de
marketing pode ser elaborado e implementado de maneira formal ou informal dentro das
organizações, variando conforme a diversificação e o porte das mesmas. Em empresas
pequenas, por exemplo, não costuma haver desenvolvimento de planos através de
procedimentos mais formais, que envolvam processos sistematizados. McDonald e Wilson
(2013) também propõem que o processo de planejamento de marketing envolve as seguintes
etapas resumidamente:
• examinar a situação;
• formular premissas básicas;
• determinar os objetivos para o produto oferecido e do público-alvo;
• decidir como os objetivos serão atingidos;
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• programar e orçar as ações necessárias para sua implementação.
Ferrell e Hartline (2005) afirmam que no plano de marketing se desenvolvem os
objetivos de marketing, bem como as ações necessárias para alcançá-los, apoiados em uma
análise interna e externa da empresa. Complementam que “planos de marketing devem ser
bem organizados para assegurar que todas as informações pertinentes sejam consideradas e
incluídas” (FERRELL; HARTLINE, 2005, p. 36). Quanto à sua estrutura, o plano de
marketing pode ser apresentado da seguinte maneira, no Quadro 1:
Quadro 1 – Estrutura de um plano de marketing
1. Sumário Executivo
a. Sinopse
b. Principais aspectos do plano de marketing
2. Análise da Situação
a. Análise do ambiente interno
b. Análise do ambiente do consumidor
c. Análise do ambiente externo
3. Análise SWOT
a. Forças
b. Fraquezas
c. Oportunidades
d. Ameaças
e. Análise da matriz SWOT
f. Estabelecimento de um foco estratégico
4. Metas e Objetivos de Marketing
a. Metas de marketing
b. Objetivos de marketing
5. Estratégias de Marketing
a. Mercado-alvo primário e composto de marketing
b. Mercado-alvo secundário e composto de marketing
6. Implementação de Marketing
a. Questões estruturais
b. Atividades de marketing tático
7. Avaliação e Controle:
a. Controle formal de marketing
b. Controle informal de marketing
c. Avaliações financeiras
Fonte: Adaptado de Ferrell e Hartline (2005).
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A seguir, serão descritos os elementos que compõem a estrutura do plano de marketing
proposta por Ferrell e Hartline (2005).
3.3.1 Sumário Executivo
O sumário executivo destina-se à apresentação das ideias mais importantes do plano,
de modo que seja compreendido como um todo, ainda que de forma breve. Também aponta
para os principais pontos da estratégia de marketing e como será executada (FERRELL;
HARTLINE, 2005).
3.3.2 Análise da situação
A coleta de informações a respeito dos ambientes interno e externo à organização é de
suma importância para que se compreenda pontos a serem melhorados, vantagens
competitivas, ameaças e oportunidades existentes ou futuras. Também é necessário que se
busque compreender o ambiente do consumidor, para uma análise situacional mais
aprofundada.
3.3.2.1 Análise do ambiente externo
A análise do ambiente externo corresponde a investigar o meio no qual a organização
está inserida, ou seja, seus ambientes político-legal, econômico, sociocultural, tecnológico,
competitivo etc. Assim sendo:
a) Ambiente econômico: para que as organizações alcancem seus objetivos, faz-se
necessário estarem embasadas em dados e informações econômicos que auxiliem a melhor
perceber a realidade em que se inserem e o que esperar futuramente. Para Polizei (2010), as
forças econômicas atuam conforme o capital externo, renda familiar e per capita, níveis de
consumo, custo de vida etc., logo, a busca pelas mais diversas variáveis da economia (PIB,
inflação, taxa de juros e de desemprego, entre outras) impactam diretamente na
disponibilidade de recursos para doações. O nível de fortalecimento ou enfraquecimento da
economia ditará os rumos e o aporte de recursos destinados ao Terceiro Setor por empresas,
governo e sociedade como um todo.
b) Ambiente político-legal: é composto por elementos pertencentes à política ou ao
governo, que possam impactar, de alguma forma, o plano da organização. Neste sentido,
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podem ser elencados fatores como leis, regulamentações, projetos, órgãos governamentais e
grupos de interesse, que influenciam a sociedade (FERRELL; HARTLINE, 2005).
c) Ambiente sociocultural: para Ferrell e Hartline (2005), diz respeito à forma como as
pessoas vivem e os fatores que as afetam como valores, percepções, preferências e outros.
Todos estes elementos influenciam hábitos de consumo e a maneira como os consumidores se
comportam, na medida em que vão se transformando. Compreender o público-alvo e estar
atento às mudanças culturais é fundamental para a sobrevivência das organizações.
d) Ambiente tecnológico: de acordo com Las Casas (2006), as variáveis mais
importantes a serem consideradas são as tecnológicas, uma vez que possuem grande impacto.
Além da revolução ocasionada pela internet, o autor também destaca como variável
tecnológica o conhecimento e avanço científico existente. Por outro lado, é preciso estar
atento aos efeitos do crescimento tecnológico (nem sempre perceptíveis), porque podem se
transformar em grandes oportunidades ou ameaças para as organizações a longo prazo.
e) Ambiente competitivo: conhecer a concorrência influencia diretamente na escolha
das estratégias adotadas pela organização junto ao mercado em que atua. Desta forma,
convém identificar e definir os atuais e futuros concorrentes, sabendo que os quatro tipos de
concorrência estabelecidos por Ferrell e Hartline (2005) são:
• de marca: ofertam produtos com características e benefícios semelhantes no mesmo
mercado;
• de produto: a competição se dá na mesma categoria de produto, ainda que as
características e benefícios dos produtos sejam diferentes;
• genérica: produtos diferentes, que satisfazem as mesmas necessidades dos
consumidores;
• de orçamento total: lutam pelos recursos financeiros dos mesmos consumidores.
f) Análise do ambiente do consumidor: para Ferrell e Hartline (2005), é preciso
identificar consumidores atuais e futuros, compreender suas necessidades e possíveis
transformações, bem como o quanto a organização é capaz de corresponder a estas
necessidades.
3.3.2.2 Análise do ambiente interno
É o momento em que o olhar investigativo passa a mapear os fatores internos da
organização, conhecendo suas características positivas e negativas. Ferrell e Hartline (2005)
defendem que, quando da análise do ambiente interno, deve-se levar em consideração
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aspectos, como: objetivos, estratégias e atual desempenho organizacional, estrutura e cultura
da organização, bem como disponibilidade de recursos (humanos, financeiros, tecnológicos,
de infraestrutura etc) e suas previsões futuras.
3.3.3 Análise SWOT
A sigla “SWOT” 3 é oriunda da língua inglesa e refere-se às palavras “strengths,
weaknesses, opportunities, threats” –, cuja tradução é forças, fraquezas, oportunidades e
ameaças. A análise SWOT, portanto, trata-se de uma excelente ferramenta para avaliação
situacional através da identificação de elementos internos (pontos fortes e fracos) e externos
(oportunidades e ameaças) das organizações. Neste sentido, Ferrell e Hartline (2005)
salientam que as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças devem ser analisadas sob a luz
das necessidades do mercado e da concorrência, assim, o resultado alcançado auxiliará, de
fato, na percepção do que está funcionando bem e do que a organização ainda precisa
melhorar.
Com relação à importância do acompanhamento de elementos ligados aos ambientes
externo e interno das organizações, Las Casas (2006) afirma que as empresas precisam
analisar constantemente o mercado e seus concorrentes, de modo a fazer uma avaliação de
seus pontos fortes e fracos, porque isto possibilitará desenvolver seu potencial competitivo.
Kotler (2000, p. 98) recomenda que:
A unidade de negócios deve estabelecer um sistema de inteligência de marketing
para acompanhar tendências e mudanças importantes. A administração precisa
identificar as oportunidades e ameaças associadas a cada tendência ou
desenvolvimento.

O objetivo da análise SWOT, assim sendo, é permitir que a organização enxergue suas
características internas, bem como as oportunidades e ameaças externas ao negócio. É preciso
identificar pontos fortes e fracos, a fim de utilizar os fortes na disputa contra seus
concorrentes, e atuar defensivamente junto a seus pontos fracos e ameaças.

3

Seu equivalente em Português é chamado de análise F.O.F.A (forças, oportunidades, fraquezas e ameças),
no entanto, não será utilizado como nomenclatura no presente estudo.
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3.3.3.1 Forças e fraquezas
Forças podem ser definidas como sendo fatores internos organizacionais que se
constituem em vantagem competitiva em relação à concorrência ou que contribuem para o
alcance de objetivos. Por outro lado, fraquezas são elementos da organização que a colocam
em desvantagem ante seus concorrentes ou que dificultam em atingir seus objetivos. Kotler e
Keller (2006) falam da necessidade de avaliação das forças e fraquezas e questionam se,
perante melhores e maiores oportunidades, seria necessário ganhar novas forças ou
desenvolver as que o negócio já possui.
3.3.3.2 Oportunidades e ameaças
Quando da avaliação de oportunidades, Kotler (2000, p.98) diz que “As oportunidades
podem ser classificadas de acordo com sua atratividade e com sua probabilidade de sucesso.”
O autor também aponta que reconhecer novas oportunidades é um objetivo muito importante
ao se efetuar a avaliação do ambiente externo. Westwood (2007) chama a atenção para o fato
de que uma oportunidade pode surgir em razão de uma força da organização ou de uma
fraqueza da concorrência que podem ser exploradas.
Em se tratando de ameaças, Westwood (2007) esclarece que podem ser algo já
existente ou que possa causar algum dano futuramente. Kotler (2000, p. 99) explica que as
ameaças são oriundas de uma tendência ou desenvolvimento desfavorável e que, caso não
sejam confrontadas com uma ação defensiva de marketing, causam prejuízos nas vendas ou
nos lucros.
Para Kotler (2000), após a avaliação de ameaças e oportunidades, surgem quatro
diferentes resultados, a saber: negócio maduro (poucas oportunidades e poucas ameaças),
negócio ideal (muitas grandes oportunidades e poucas ameaças importantes), negócio
especulativo (grandes oportunidades e ameaças importantes) e negócio com problemas
(poucas oportunidades e muitas ameaças).
3.3.4 Metas e Objetivos de Marketing
Após a conclusão da análise SWOT, é possível estabelecer metas e objetivos de
marketing a serem alcançados pela organização, os quais serão essenciais na elaboração do
planejamento de marketing. Deste modo, enquanto metas são definições amplas sobre o que
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se deseja atingir, objetivos são mais específicos e devem ser estabelecidos de forma
quantitativa, sempre que possível (FERRELL; HARTLINE, 2005). A respeito dos objetivos,
Las Casas (2006) diz que a listagem destes deve dispô-los de forma hierárquica, evidenciando
a priorização de atingimento para cada um destes objetivos.
Outro fator de importância é que os objetivos estejam definidos de forma clara e
quantificados, a fim de que possam ser compreendidos e o progresso de alcance possa ser
verificado. Neste sentido, Kotler (2000) orienta que os objetivos devem ser quantificáveis,
realistas e consistentes, a fim de serem eficazes no plano de marketing.
3.3.5 Estratégia de Marketing
A partir da definição dos objetivos da organização, é preciso que uma forma para os
atingir seja criada, ou seja, a estratégia. Neste sentido, é importante enfatizar que objetivos e
estratégias são duas coisas diferentes e não devem ser confundidas, sendo que estratégias são
orientadas para a consecução de objetivos e, para tal, fazem uso de técnicas, campanhas e/ou
ações.
Kotler e Keller (2006) enfatizam a necessidade de clareza e especificidade quando da
formulação de estratégias e que a missão e os objetivos da empresa são definidos na
estratégia. Westwood (2007) diz que a estratégia defensiva, de desenvolvimento ou de ataque
deve ser escolhida e indicada no plano de marketing, assim sendo, são utilizadas as
informações obtidas através da análise das situações interna e externa para formulação de tais
estratégias.
A combinação de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças caracterizam as
seguintes estratégias:
• Estratégia

de

Aproveitamento

das

Capacidades:

é

uma

estratégia

de

desenvolvimento, combinando oportunidades e pontos fortes;
• Estratégia de Minimização das Limitações: mescla oportunidades com pontos
fracos, dando origem a uma estratégia de crescimento,
• Estratégias de Conversão das Desvantagens: ao juntar pontos fracos e ameaças, cria
uma estratégia de manutenção.
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3.3.6 Implementação de Marketing
A implementação de marketing diz respeito a como o plano será executado, através da
devida utilização e concretização das estratégias. A confecção de planos de ação é
fundamental para que as estratégias sejam executadas e os objetivos, alcançados. Kotler
(2000) alerta para o cuidado quando da implementação das estratégias propostas no plano, sob
o risco de se tornarem inúteis para a organização.
3.3.7 Avaliação e Controle
A avaliação e controle do plano de marketing estão baseados na coleta, análise e
controle dos resultados obtidos, a fim de medir o real desempenho de sua implementação.
Kotler e Keller (2006) orientam que os controles utilizados devem ser indicados na última
parte do plano.
Tal avaliação é de suma importância, na medida em que possibilita verificar se as
ações previstas estão sendo cumpridas e se ajustes no plano serão necessários. Kotler (2000,
p. 724) fala que:
De tempos em tempos as empresas precisam empreender uma análise crítica das
metas globais e da eficácia de marketing. Cada empresa deveria periodicamente
reavaliar sua abordagem estratégica para o mercado com análise de eficácia e
auditorias de marketing.

Desta maneira, fica evidente que as empresas precisam estar atentas a prováveis
mudanças de mercado e, assim, rever objetivos e estratégias propostos, se necessário.
No que diz respeito à realidade do Terceiro Setor e o planejamento estratégico de
marketing, Genhini et al. (2012, p. 13), na tentativa de criar um modelo de plano de
marketing mais adaptado às organizações sem fins lucrativos, formulou uma proposta de
estrutura para o plano que é apresentada na Figura 3.
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Figura 3 – Estrutura de Plano de Marketing para o Terceiro Setor

Fonte: Extraído de Genhini et al. (2012, p. 14).

3.4 COMPORTAMENTO DO DOADOR
A fim de compreender o que motiva ou influencia indivíduos a realizarem doações, é
preciso enxergá-los como consumidores, que tomam a decisão de adquirir um
produto/serviço, neste caso, que decidem doar (ou não) para determinada causa ou instituição.
Kotler (2000) salienta que conhecer os consumidores e seus comportamentos não é uma tarefa
fácil e que o profissional de marketing precisa entender o que acontece no consciente do
consumidor e que o leva à decisão de comprar. De igual modo, propõe que “O
comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores culturais, sociais,
pessoais e psicológicos. Os fatores culturais exercem a maior e mais profunda influência.”
(KOTLER, 2000, p. 183).
Neste sentido, Solomon (2002) diz que o estudo do comportamento do consumidor
aponta para a busca em compreender o processo de decisão de indivíduos, em suas diversas
formas, para a satisfação de suas mais diferentes necessidades. Também afirma que o campo
do comportamento do consumidor é “[...] o estudo dos processos envolvidos quando
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indivíduos compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para
satisfazer necessidades e desejos.” (SOLOMON, 2002, p. 24).
Ainda que fundamental, a compreensão de comportamentos e de como os
consumidores decidem é, muitas vezes, um grande desafio, fazendo com que a proposição de
modelos de processo de tomada de decisão seja muito útil. Neste sentido, os autores Guy e
Patton, conforme citado por Costa, Daré e Veloso (2004, p. 2), estabelecem, de forma
inovadora, que o processo de tomada de decisão do doador estrutura-se em cinco estágios, a
saber:
1. Percepção de uma outra pessoa em situação de necessidade;
2. Interpretação da situação;
3. Reconhecimento da responsabilidade pessoal;
4. Percepção da habilidade ou da competência em ajudar;
5. Implementação da ação de ajuda.
Segundo tal modelo, o primeiro passo consiste na percepção pelo indivíduo de que
uma outra pessoa necessita de ajuda. Após tal constatação, ele passa a avaliar a intensidade e a
urgência da situação, considerando se a pessoa em estado de necessidade (ou a causa) merece
ser auxiliada. Neste momento também é levado em consideração o comportamento adotado
por outras pessoas em relação à mesma situação.
A seguir, inicia-se a etapa em que o indivíduo reconhece ser capaz de ajudar e de que
seu esforço fará a diferença. A conclusão do processo, entretanto, culminando na efetuação da
doação, pode ser influenciada por outros elementos inibidores, como disponibilidade de
tempo, condições climáticas e/ou outras barreiras físicas.
Em comparação a modelos tradicionais de tomada de decisão do comprador, um item
muito importante e não englobado por Guy e Patton é o da avaliação pós-compra. Após fazer
uma doação, os doadores podem considerar determinados aspectos, que o motivarão a doar
novamente ou não, tais como: utilização dos recursos repassados, demonstração de resultados,
reconhecimento por parte da entidade ao doador e seu esforço em contribuir, relacionamento
da instituição com os doadores etc.
Segundo Costa, Daré e Veloso (2004, p. 6), “O primeiro passo no processo de decisão
do doador corresponde ao surgimento da ideia ou intenção de doar recursos para uma
organização sem fins lucrativos.” Em sua pesquisa, os autores encontraram três grandes
grupos que mais influenciam nas doações, a saber:
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1. Ferramentas da mídia: reportagens em jornais e revistas, banners de sites,
campanhas publicitárias de instituições sem fins lucrativos, personalidade admirada
(ator, político, atleta), mala direta de instituições sem fins lucrativos, programas de
televisão (Teleton, Criança Esperança) e campanha do Governo.
2. Influências de relacionamentos pessoais: amigos e conhecidos, parentes, esposa(o)
ou namorada(o), influência da empresa em que se trabalha e colegas de trabalho.
3. Preocupação Social: por causa da situação atual do Brasil (criminalidade, violência)
Quando o indivíduo percebe a necessidade de doar, passa para a fase de levantamento
de informações a respeito das possíveis entidades a serem ajudadas, desta maneira, estabelece
contato com seus grupos de referência (amigos, familiares etc), faz buscas na internet sobre a
instituição e consulta outras mídias. Conforme Costa, Daré e Veloso (2004, p.9), tal
investimento de tempo no levantamento de informações e consulta a diversas fontes sobre as
organizações acontece porque os doadores procuram ter certeza da correta utilização de suas
doações:
[...] as pessoas investem tempo na busca de informações […] antes de tomar a
decisão final de doar. Isto poderia ser decorrência da preocupação existente com a
utilização dos recursos doados visto que há a indicação de que o indivíduo busca ter
certeza de que estes serão bem utilizados. Caso isso não ocorra, dificilmente a
doação será realizada.

As principais fontes de busca de informação e sua relevância estão ilustradas na Figura 4:
Figura 4 – Fontes de consulta e sua importância

Fonte: Extraído de Costa, Daré e Veloso (2004, p. 9).
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Por fim, os autores propõem um novo modelo de tomada de decisão dos doadores que
é composto de três principais etapas:
1. decisão de doar;
2. busca de informações,
3. doação de recursos e pós-doação.
Os autores salientam a importância da etapa do pós-doação, que envolve a satisfação
pessoal dos doadores e a consequente fidelização destes ao superar suas expectativas. O
destaque fica para fatores como transparência das atividades realizadas pelas organizações,
utilização dos recursos recebidos, gestão do relacionamento entidade-doador e abordagem
para coleta de doações. Abaixo, segue modelo completo do processo de tomada de decisão de
doadores (Figura 5):
Figura 5 – Modelo do processo de decisão de doar

Fonte: Extraído de Costa, Daré e Veloso (2004, p. 15).
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3.4.1 Doações no Brasil e no mundo
De acordo o site do IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), o
Brasil teve seu pior desempenho no ranking de países mais solidários do mundo no relatório
de 2018 (que traz dados relativos a 2017), caindo do posto 75 para o 122, de um total de 146
países pesquisados. Os aspectos analisados representam o número de pessoas que fizeram
doações em dinheiro para uma ONG, ajudaram um estranho ou trabalharam como voluntárias
no mês anterior à pesquisa. O Brasil apresentou queda nos três comportamentos, conforme o
Gráfico 1:
Gráfico 1 – Dados da pesquisa World Giving Index para o Brasil

Fonte: elaborado pela autora.

Os dados indicam a falta de maturidade no que diz respeito a uma cultura de doação
no país e podem ser explicados por fatores, como: instabilidade econômica, política e social
vivida nos últimos anos, que incentivam o individualismo entre as pessoas.
O Global Trends in Giving Report 2017 (Relatório de tendências globais em doações,
em livre tradução) divulgado pelo portal Nonprofit Tech for Good4 fornece uma vasta gama
dados sobre o perfil de doações, doadores e suas tendências no mundo. A pesquisa realizada
com 4.084 doadores de 95 países em 6 continentes oferece preciosas informações, dentre elas:
4 Nonprofit Tech for Good é um portal na internet que oferece notícias e recursos relacionados à tecnologia,
comunicação on-line e captação de recursos para o Terceiro Setor.
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• 73% dos doadores são mulheres;
• as causas que mais recebem doações são as de crianças e adolescentes;
• 61% dos doadores no mundo inteiro preferem doar on-line;
• 61% dos doadores ficam inspirados a doar em datas festivas (ênfase para o Natal,
com 77% do interesse);
• 45% dos doadores doam para causas e organizações de outros países;
• 75% dos entrevistados usam as redes sociais como principal meio para se
informarem sobre as organizações;
• 66% gostariam de doar através de aplicativos;
• 72% das pessoas possuem mais confiança na extensão ‘.org’ em sites de ONGs.
Com relação à América do Sul, alguns dos dados coletados foram:
• 48% dos doadores preferem fazer doações on-line;
• sentem-se mais motivados a doar através das redes sociais;
• a rede social que mais inspira doações é o Facebook, com 58% da preferência
(seguido pelo Instagram, 16%, e Twitter, 13%);
• a causa que mais recebe doações é a de crianças e adolescentes.
De acordo com a mesma pesquisa, as redes sociais que mais inspiram os doadores
(mundialmente) são as apresentadas na Figura 6.
Figura 6 – Mídias Sociais que mais inspiram a doar
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Fonte: Extraído de Global Trends in Giving Report (2017, p. 6).

Com relação ao Brasil, a CAF (Charities Aid Foundation) 5 realizou dois estudos a
respeito de doações (em 2017 e 2019), revelando alguns aspectos essenciais do
comportamento do doador brasileiro, tais como:
•

doadores doam mais para organizações religiosas;

•

a média do valor de doação por ano é de R$200,00;

•

a doação em dinheiro é o método mais comum, sendo utilizado por 68% dos doadores;

•

as principais razões para doar permanecem inalteradas desde 2017: “Porque faz com
que se sintam bem” é a razão mais comum para a doação, com metade das pessoas
citando esse motivo;

•

Homens doam quantias mais altas que as mulheres;

•

“Ter mais dinheiro” é o fator mais citado, com 57%, como estímulo para as pessoas
doarem mais tempo, bens ou dinheiro nos próximos 12 meses.

4 MÉTODO
Tendo em vista a proposta de elaboração de um plano de marketing para a CEACRI,
procedeu-se o levantamento de informações diversas a respeito do Terceiro Setor e como as
ferramentas de marketing poderiam ser utilizadas para auxiliar organizações enquadradas
neste setor a melhorarem suas práticas de gestão e captação de recursos. O enfoque procurado
em revistas, jornais, sites, monografias e artigos foi o da implementação de estratégias de
marketing em organizações sem fins lucrativos.
Após isso, a metodologia de pesquisa escolhida para a elaboração do plano de
marketing foi o estudo de caso, sendo enriquecido através do método da pesquisa
exploratória. Las Casas e Guevara (2010) afirmam que a pesquisa de marketing é composta
pela investigação de fatores externos à organização e demais variáveis do marketing, podendo
ser classificadas em pesquisa experimental, exploratória ou descritiva. Para os autores, a
pesquisa exploratória impulsiona a busca por um melhor entendimento do problema
enfrentado e de quais próximos passos devem ser dados.
Quanto à coleta de dados, as técnicas usadas foram entrevistas pessoais com a diretora
da Clínica Esperança de Amparo à Criança e funcionários, análise da documentação interna
da organização, visitas à entidade, a fim de conhecer mais sobre seu funcionamento, bem
5 CAF é uma organização sem fins lucrativos internacional que trabalha para tornar doações e caridade mais
efetivas e bem-sucedidas.
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como a própria experiência da autora da pesquisa, já que realiza trabalhos voluntários há
muitos anos na instituição.
Para a realização do plano de marketing, foi tomado como referência o modelo de
Ferrell e Hartline (2005), que consiste nas seguintes etapas: análise situacional, elaboração da
matriz SWOT, formulação de objetivos (organizacionais e de marketing), planos de ação e
controle e avaliação destes. É necessário indicar que a aplicação do modelo dos autores carece
de adaptações, visando adequar-se à realidade de uma organização pertencente ao Terceiro
Setor. Assim sendo, pode-se dizer que, juntamente com Ferrell e Hartline (2005), o modelo
proposto por Genghini et al. (2012) também trouxe influências quanto à forma de desenvolver
o plano aqui demonstrado.
5 PLANO DE MARKETING
Esta parte do trabalho destina-se ao detalhamento do plano de marketing desenvolvido
para a CEACRI: o plano inicia-se em janeiro de 2020 e tem duração de 1 ano. Nesta seção,
portanto, serão realizadas as análises internas e externas da organização, elaboração da matriz
SWOT, estabelecimento dos objetivos da organização e de marketing, estratégias e os planos
de ação e seu controle.
5.1 COMPOSTO DE MARKETING E MERCADOS
Por produto, entende-se que são as atividades realizadas pela CEACRI, ou seja, o
acolhimento de crianças e adolescentes. Quanto às formas de captação de recursos para
financiar seus trabalhos, que são integrantes do composto de preço, podem ser destacadas as
seguintes:
• Doações em dinheiro: os recursos financeiros doados para a CEACRI podem ser
repassados através de depósito bancário, transferência, boleto bancário, débito em
conta ou cartão de crédito. Através do ambiente virtual “okpago” (que está
divulgado no site da entidade), os doadores têm acesso a um sistema integrado de
pagamento, que engloba todas as opções acima citadas, inclusive a utilização de
bitcoin;
• Doações de produtos: nesta categoria, podem ser citados itens como gêneros
alimentícios, vestuário (roupas e calçados), móveis, materiais de higiene, limpeza e
escolares, remédios, brinquedos, equipamentos etc.;
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• Doações de serviços: algumas empresas e pessoas físicas, parceiras da organização,
efetuam suas doações na forma de serviços prestados à entidade de forma gratuita.
Para fins de exemplo, são oferecidos serviços como: de cabeleireiro (para as
crianças abrigadas pela CEACRI), organização de eventos e atividades de lazer,
impressões gráficas, reformas, dentre outros.
• Brechó da instituição: as roupas e calçados doados que não são aproveitados para
os moradores da própria casa são vendidos através de brechó. A atividade é
realizada semanalmente na sede da CEACRI e alcança a comunidade local, que já
está habituada a adquirir peças de vestuário e, até mesmo, móveis nos brechós
beneficentes.
Quanto às atividades do composto de comunicação, os principais eventos realizados
em prol da instituição estão listados abaixo:
• Chá de Aniversário da Clínica: todo ano, à época de comemorar mais um ano de
fundação, é organizado um grande chá da tarde, que atrai muitas pessoas até a
entidade. O evento é aberto ao público, bastando que os interessados adquiram um
convite cujo valor é revertido para os projetos da CEACRI;
• Jantares: os grupos voluntários Confraria da Esperança e Encontro do Carinho
organizam jantares mensais ao longo do ano com o intuito de arrecadar mais verbas
para a CEACRI. Assim como no Chá de Aniversário, os eventos são abertos ao
público em geral e a compra de convites ajuda a instituição. Os locais escolhidos
para a realização das atividades são restaurantes e clubes da cidade de Porto
Alegre/RS, pois possibilitam o arranjo de um ambiente agradável, com a colocação
de um palco, música, divulgação de informações da entidade e apresentações
artísticas das crianças e adolescentes acolhidas pela ONG.
Vale salientar que eventos como os supracitados são de grande importância para a
organização, pois contribuem para a fidelização dos atuais parceiros da entidade e prospecção
de novos através da divulgação e comunicação dos trabalhos realizados pela CEACRI.
Quanto às empresas, quando da doação pecuniária, costumam fazê-la através do programa
público Funcriança (do Conselho Municipal da Criança), que possibilita obter desconto no
imposto de renda. Segue, abaixo, matriz resumindo o mix de marketing e mercados da Clínica
Esperança de Amparo à Criança (Quadro 2):

39

Quadro 2 – Mix de marketing/Mercados
MERCADOS
MIX DE
MARKETING

Pessoas físicas

Pessoas Jurídicas

Órgãos
Governamentais

Outras ONGs

Doações em dinheiro

X

X

X

X

Doações de produtos

X

X

X

X

Doações de serviços

X

X

X

Brechó

X

X

X

Eventos

X

X

X

Voluntários

X

X

X

Fonte: elaborado pela autora.

Após analisar a atual rede de parceiros e produtos da CEACRI, chegou-se à conclusão
de que os mercados a serem focados serão os de pessoas físicas e jurídicas da cidade de Porto
Alegre e região metropolitana. A escolha ocorre em razão de que as maiores possibilidades de
crescimento em doações referem-se a estes segmentos, já que capacidade de captação de
recursos junto a órgãos públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, já tem sido
bem explorada (conforme próximas análises, ficará evidente que o Estado já é um grande
parceiro da CEACRI e não carece de maiores investimentos em sua relação com a entidade).
Dentre os mercados indicados acima, ficam definidos como itens a serem trabalhados:
doações em dinheiro, doações de produtos e doações de serviços.
5.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO
A seguir serão explorados os elementos referentes aos ambientes interno e externos
da CEACRI.
5.2.1 Ambiente Interno
5.2.1.1 A organização e sua estrutura
A Clínica Esperança de Amparo à Criança tem atuado na cidade de Porto Alegre por
mais de duas décadas, tendo ajudado quase mil crianças até o momento. Sendo assim, sua
missão é definida da seguinte forma: “Oferecer cuidado, amor, proteção, educação, assistência
à saúde e lazer para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”. Em
média, a instituição abriga em torno de 25 crianças em sua sede, além de suas duas casas-
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lares, que possuem capacidade para até oito pessoas. Quanto ao quadro organizacional, além
de ter uma Presidente, a entidade conta com 41 funcionários ao total, que são agrupados de
acordo com as tarefas por eles executadas, ilustrados conforme abaixo:
Quadro 3 – Estrutura de pessoal da CEACRI
QUADRO DE PESSOAL

Nº

Assistente Administrativo

1

Assistente Social

2

Auxiliar de Cozinha

1

Auxiliar de Escritório

2

Coordenador Administrativo

1

Coordenador Casa Lar

1

Coordenador de Projetos

1

Coordenador Pedagógico

1

Cozinheira

2

Educador Social

11

Mãe Social

3

Motorista

1

Psicólogo

2

Serviços Gerais

6

Técnico de Enfermagem

6

Total

41
Fonte: elaborado pela autora.

A CEACRI é composta por uma Diretoria, Setor Administrativo, Setor de Projetos e
Captação de recursos, Setor Financeiro, Setor Pedagógico, Setor de Serviços Gerais e Setor de
Assistência Social e Equipe técnica. Vale destacar que o Setor de Projetos e Captação de
Recursos é responsável por desenvolver projetos de desenvolvimento institucional e
sustentabilidade, assim sendo, praticamente todas as ações voltadas para captação de recursos
passam pelo setor, sejam estes recursos técnicos, físicos ou financeiros. É preciso salientar
que não existe um setor de Comunicação na instituição, sendo que as atividades de promoção
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junto a parceiros e potenciais doadores é realizada pelos setores administrativo e de projetos e
seus voluntários.
Atualmente, a Clínica Esperança de Amparo à Criança tem por objetivo a captação de
recursos financeiros para a reforma de uma antiga casa, sem condições de habitação,
localizada no complexo da entidade. A reativação de tal espaço permitirá uma melhor
reorganização e distribuição dos setores que compõem a organização, bem como propiciará
mais espaço para o desenvolvimento de atividades para os acolhidos.
5.2.1.2 Parceiros e Recursos Atuais
O maior mantenedor da instituição é o Estado, sendo responsável pela distribuição de
mais de 90% dos recursos que financiam as atividades da CEACRI. Estes recursos são
disponibilizados através da Prefeitura do Município de Porto Alegre, por meio de sua
Secretaria da Saúde, da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e do Programa de
arrecadação de contribuições (Funcriança).
Outros parceiros que contribuem com a CEACRI são a CEASA em Porto Alegre, o
Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul
(SETCERGS) e a organização humanitária cristã Barnsamariten da Suécia. Vale aqui ressaltar
que a ligação histórica existente entre a CEACRI e o país nórdico permanece até hoje, através
desta parceria, e os repasses efetuados representam cerca de 6% do total dos recursos
financeiros recebidos. As verbas são enviadas com base na aprovação de um projeto que é
encaminhado anualmente para a Suécia.
Além da ONG Barnsamariten, existem outros representantes do Terceiro Setor que
compõem a rede de parcerias, como o Serviço Social do Comércio (SESC), igrejas
evangélicas e demais grupos religiosos.
Os parceiros pertencentes ao segmento das empresas privadas, por sua vez, surgem a
partir da prospecção e do contato do setor de Projetos da CEACRI. As doações mais comuns
oriundas destas parcerias consistem, principalmente, em itens alimentícios, serviços de
manutenção, produtos de higiene e de limpeza, roupas e calçados, móveis e brinquedos e
atividades de lazer para as crianças.
As empresas que compõem a rede de alianças com a entidade localizam-se na cidade de
Porto Alegre e região metropolitana e atuam nos mais diversos segmentos do mercado, como:
educação, comércio varejista de alimentos, roupas e móveis, prestadoras de serviço, entre
outros. Observa-se que, em sua maioria, as empresas de pequeno e médio porte são as mais
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representativas no quadro geral de doadores, no entanto, a instituição também conta com
parceiros de grande porte. A seguir, é apresentada uma lista de alguns dos parceiros da
CEACRI e suas principais doações:
Tabela 1 – Doadores e suas principais contribuições
PARCEIROS

CONTRIBUIÇÕES

Elisiane Toldo ME

Financeiras e materiais de
higiene

Bancorbrás / Grupo Zaffari / Setcergs
/ Fly Card / Organização

Financeiras

Barnsamariten
Sicredi / Carina Simas / Escola São

Alimentos e atividades de

Judas Tadeu

lazer

Duda Keller / Eduardo Rabello /
Karina Tonet / Luiz Carlos Rocha /
Eprontel Telefonia / Feevale /

Prestação de serviços

Fadergs
Ignez Machmann / PH Bolos e tortas
/ Atacado Leve Mais / PH alimentos /

Alimentos

SESC / CEASA / Pertuti
Ativa Medicina

Prestação de serviços,
alimentos e atividades de lazer

SindLav

Equipamentos

Vitor Hugo Medeiros / Pestana

Alimentos e materiais de

Leilões

higiene

Algar Telefonia

Atividades de lazer

Bayer do Brasil

Medicamentos

TokStok

Móveis e Bazar

Asun Supermercados

Alimentos e Bazar

Transportadora Laguna

Financeiras e prestação de
serviços

Oxford

Brindes

Di Brindes

Brindes

Kaka Adesivos

Brindes, alimentos e
atividades de lazer

Impressul

Impressões

Empresa Mutua

Móveis

Fonte: elaborado pela autora.
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Com relação a estas empresas cadastradas, num total de 37, é preciso destacar que suas
contribuições não possuem uma frequência e/ou quantidade definida formalmente e são
orientadas consoante as necessidades que a própria CEACRI comunica, de modo a receber
seu auxílio.
Em se tratando de doações em dinheiro, a CEACRI recebe R$ 400.000,00 ao
trimestre, representados conforme o Gráfico 2 que se segue:
Gráfico 2 – Principais doadores e distribuição de recursos

Principais doadores
1%
6%

Estado
Pessoa Física
Barnsamariten

93%

Fonte: elaborado pela autora.

Assim sendo, o Estado contribui com 93% dos recursos utilizados pela entidade,
seguido da ONG Barnsamariten, com 6%, e das doações oriundas de pessoas físicas, que
representam 1% do total recebido. É importante salientar que, neste gráfico, as contribuições
de empresas privadas não aparecem de forma direta, já que optam, na maioria das vezes, pela
doação através do FUNCRIANÇA, que acaba tornando o recurso público. Tal modalidade de
doação é mais escolhida da redução do imposto de renda que recebem quando doam para o
fundo.
Uma parceria de grande expressão ocorreu recentemente, abrindo um nicho de
mercado desconhecido para a instituição até então: o dos times e jogadores de futebol. No
mês de outubro de 2019 uma camiseta do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense autografada pelo
técnico e ídolo do futebol, Renato Portaluppi, foi sorteada em prol da instituição. A venda das
rifas gerou um retorno financeiro de 10 mil reais, além de atrair o público dos torcedores
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gremistas a conhecerem e também contribuírem com a entidade. A iniciativa de contatar
Renato, no entanto, partiu de uma doadora da CEACRI, que enxergou a oportunidade de
angariar mais recursos para a instituição.
A repercussão da rifa da camiseta gremista autografada foi tão grande, que o Grupo
RBS aproveitou para fazer uma reportagem exclusiva contando a história da rifa e,
principalmente, da CEACRI e suas necessidades. A matéria foi divulgada na televisão, através
do telejornal do horário de almoço, sendo que o link da reportagem está disponível no canal
da emissora no Youtube, atingindo o público que não pode assistir ao vivo. Em se tratando de
divulgação nas mídias, não é a primeira vez que o conglomerado midiático divulga
informações sobre a CEACRI, na verdade, alguns outros projetos e necessidades da casa já
foram divulgados ao longo dos anos, de forma gratuita, em jornais impressos, televisão e
internet, para milhares de pessoas.
Outra parceria midiática de grande importância é a que se dá com a Rádio Esperança
AM 1390, que cede espaço em sua grade, gratuitamente, para a apresentação de um programa
semanal que transmite informações sobre a CEACRI aos domingos. O programa é
apresentado por voluntárias da instituição (entre elas, a autora) e conta com duração de trinta
minutos ininterruptos, que são aproveitados para divulgar a organização e captar novos
doadores. O sinal de transmissão da Rádio Esperança alcança 100% de aproveitamento em
toda a região metropolitana de Porto Alegre6, que, de acordo com o IBGE, é composta por 34
municípios e mais de 4,3 milhões de habitantes, tendo sua programação voltada para o
público evangélico.
5.2.2 Ambiente Externo
A fim de conhecer o atual contexto externo com o qual a CEACRI relaciona-se e o que
se pode esperar futuramente deste ambiente, foram buscadas informações a respeito da
economia, política, sociedade, concorrência e tecnologia. Seguem, portanto, alguns dos dados
mais relevantes encontrados.

6

Ainda que o sinal da Rádio Esperança alcance mais de 78 municípios do estado, seu aproveitamento máximo
ocorre na região metropolitana de Porto Alegre
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5.2.2.1 Ambiente econômico
De acordo com o FMI, as mais recentes projeções econômicas para o Brasil
demonstram uma tendência de expansão, ainda que a taxa de crescimento do Produto Interno
Bruto, inicialmente estimada em 2,4%, tenha caído para 2% com relação a 2020.
Quanto à taxa de juros, a ideia é de que haja continuidade no ciclo de redução, já que a
Selic está operando em taxa histórica de 5,5% ao ano – a previsão do Banco Central é de que
a taxa de juros seja de 4,75% ao ano em 2020. Do mesmo modo, também se projeta que a
inflação reduza de 4,19% para 4,02% no próximo ano e, com essa diminuição, o governo
prevê que o salário mínimo, já aprovado pelo Congresso Nacional em R$1.040,00, seja de
R$1.039,00.
Segundo o IPEA (BRASIL, 2019), em um cenário de aprovação da reforma da
previdência, é esperado que a confiança de consumidores e empresários aumente, assim
sendo, investimentos avançarão em 2020, promovendo maior queda do desemprego e
dinâmica mais positiva de consumo.
Conforme dados apurados pelo IBGE, a renda domiciliar per capita do país em 2018
foi de R$1.373,00, representando um aumento de 8,2% com relação à média de 2017
(desconsiderando a inflação). Tendo em conta a previsão de crescimento nacional em 2% para
o próximo ano, diminuição da taxa de desemprego e reajuste do salário mínimo, a tendência é
de que a renda domiciliar per capita prossiga aumentando.
A seguir, a Tabela 2 com os três primeiros colocados no ranking, bem como a renda
per capita do Brasil:
Tabela 2 – Três melhores colocados em renda per capita
Estado

2018

2017

2016

2015

2014

Brasil

1373

1268

1226

1113

1052

Distrito Federal

2460

2548

2351

2254

2055

São Paulo

1898

1712

1723

1482

1432

Rio Grande do Sul

1705

1635

1554

1434

1318

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (BRASIL, 2019).
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No que diz respeito ao Rio Grande do Sul, observa-se que a renda per capita também
vem aumentando ao longo dos anos, no entanto, as recorrentes dificuldades financeiras do
Estado gaúcho e as medidas emergenciais adotadas para recuperação da máquina pública,
como: congelamento de salários do funcionalismo público, atrasos no pagamento e fim do
plano de carreira, impactam negativamente na dinâmica econômico-financeira do estado
como um todo.
Com o nível de otimismo afetado, abalando a confiança de empresários e
consumidores, surge uma maior cautela com relação a investimentos e gastos, o que também
implica prejuízo no que diz respeito a doações para o Terceiro Setor.
Segundo dados do IBGE para a cidade de Porto Alegre/RS, em 2017 o Salário médio
mensal dos trabalhadores formais foi de 4,1 salários-mínimos e taxa de pessoal ocupado,
53,5%. Dados de 2010 mostram que o percentual da população com rendimento nominal
mensal per capita de até 1/2 salário-mínimo era de 25,6%. Considerando a atual e crítica
situação econômica do estado rio-grandense, aliada ao consequente crescimento de problemas
sociais como criminalidade, abuso de drogas entre jovens e adolescentes, abandono e
desestruturação familiar, é possível afirmar que o trabalho realizado por entidades
pertencentes ao Terceiro Setor, como é o caso do objeto de estudo do presente plano, é de
grande importância para a sociedade, estando ainda longe de acabar.
5.2.2.2 Ambiente Político e Legal
As organizações que formam o Terceiro Setor são regulamentadas pelo Código Civil
(atualizado), sendo constituídas na forma de associações ou fundações, embora sejam
chamadas genericamente de organizações não governamentais (ONGs).
De acordo com a Constituição Federal brasileira, em seu art.150, VI, c, partidos
políticos (e suas fundações), sindicatos de trabalhadores, instituições de educação e
assistência social não estão sujeitos à cobrança de impostos sobre patrimônio, rendas e
serviços, usufruindo de isenção fiscal nas esferas federal, estadual e municipal, desde que
sejam atendidas as exigências da lei e que esses tributos façam referência a atividades
essenciais das entidades.
Assim sendo, as organizações que se enquadram nos requisitos acima podem solicitar
certificações jurídicas como o título de Utilidade Pública ou o Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos ou serem classificadas como Organização Social ou Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP).
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A recente instituição da Lei nº13.019/2014 em 31/07/14, foi um importante passo na
regulamentação das parcerias voluntárias entre a União, estados, Distrito Federal e municípios
com organizações da sociedade civil. Também chamada de “Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil – MROSC”, a norma substituiu o uso de convênios por
outros instrumentos jurídicos, quando da celebração de parcerias para repasses de verbas: o
termo de colaboração e o de fomento. Ou seja, nos casos em que o objeto da parceria for
definido pela administração pública e envolva a transferência de recursos financeiros, será
utilizado o termo de colaboração. Vale destacar que não havendo o repasse de verbas públicas,
o instrumento a ser utilizado é o Acordo de Cooperação.
O termo de fomento, por sua vez, refere-se a propostas de autoria da própria entidade
cujo o objeto seja inovador e não esteja previsto nos programas do governo. Ademais, as
ações pactuadas têm caráter de interesse público e envolvem a transferência de recursos
financeiros.
No que se refere à conjuntura do atual governo brasileiro, seu interesse nas questões
sociais e em formas de alcançar os menos favorecidos é um ponto positivo a ser destacado.
Em especial, há uma expressiva atenção voltada a crianças portadoras de deficiências
auditivas, autistas, populações indígenas e para o combate à pedofilia. Considerando que a
Clínica Esperança de Amparo à Criança está inserida entre as organizações que promovem o
bem-estar das crianças e adolescentes, sendo o novo lar de muitas vítimas de abuso e
violência sexual, pode-se esperar que haja o incremento de políticas públicas promotoras do
cuidado ao público infanto-juvenil.
A realização de pesquisas regulares por parte do IBGE, gerando e alimentando um
detalhado banco de dados sobre as fundações privadas e associações sem fins lucrativos do
Brasil, também incentiva o desenvolvimento de políticas públicas, leis e estratégias de
cooperação entre o Estado e o Terceiro Setor.
5.2.2.3 Ambiente Sociocultural
Dado o elevado índice de problemas sociais enfrentados no país, a mobilização não
apenas de empresas, mas da sociedade, em geral, ganhou forma nos últimos anos, buscando
minimizar estas questões. Sem dúvida, existe uma maior sensibilização para temáticas como
desemprego, criminalidade, igualdade de gênero, abandono infantil e tantos outros.
Outro fator inegável de influência sobre o comportamento das pessoas é a
transformação digital vivenciada nos últimos anos, que tem impactado paradigmas sociais e
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culturais profundamente. Indubitavelmente, a internet e o desenvolvimento da tecnologia,
cada vez mais acelerado, tem promovido mudanças substanciais na forma como as pessoas
trabalham, obtém novas informações, comunicam-se e interagem com o mundo.
Com o amplo acesso a informações do mundo inteiro, as pessoas têm buscado
referências de padrões de comportamento globalizados. Um exemplo disso são as mídias
sociais e a indústria do entretenimento, que abordam, muitas vezes, questões ligadas à
responsabilidade socioambiental, política, direitos humanos, combate ao racismo etc.,
construindo um posicionamento sobre estes temas entre seus grupos de influência.
5.2.2.4 Ambiente tecnológico
No tocante às organizações sem fins lucrativos, assim como no setor privado, existe a
necessidade de adequação tecnológica, bem como a possibilidade de usufruir dos benefícios
oriundos das novas tecnologias. Já existem à disposição das ONGs muitas plataformas de
gestão

empresarial,

assistentes

virtuais

para

atendimento

ao

público

(chatbots),

intermediadores de doações on-line e diversos sites de doação coletiva que possibilitam a
inscrição de projetos e o financiamento coletivo destes, também chamado de crowdfunding.
Quanto às novas ferramentas de gestão do relacionamento com o cliente, já existem no
mercado muitos softwares desenvolvidos especialmente para organizações do Terceiro Setor,
possibilitando a criação de um banco de dados de doadores, controle das doações, e-mail
marketing, cadastramento de projetos, controle orçamentário, contabilidade, gestão de
captação de recursos, dentre muitas outras funcionalidades. Um exemplo é o sistema de
gestão Ongfácil, que disponibiliza acesso gratuito a vários módulos, permitindo que as
instituições criem e administrem um banco de dados de seus doadores sem custos, o que
ajudará a compreender um pouco mais sobre os hábitos e interesses destes doadores, bem
como traçar estratégias de marketing para fidelizá-los.
Em se tratando de mídias sociais, a tendência é de que as pessoas estejam cada vez
mais presentes nestes ambientes virtuais e dediquem cada vez mais tempo de navegação.
Segundo pesquisa realizada neste ano pela empresa GlobalWebIndex (apud BBC NEWS
BRASIL, 2019) sobre os 45 maiores mercados de internet do mundo, as pessoas ficam 143
minutos por dia, em média, conectadas às redes sociais através de aplicativos ou sites. Neste
mesmo estudo, foi apontado que a América Latina é o lugar em que mais se utiliza redes
sociais no mundo, com média diária de 212 minutos, sendo que o Brasil fica em segundo
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lugar no ranking, com um aumento de 2018 para 2019, conforme pode ser observado na
tabela a seguir (Figura 7):
Figura 7 – Países e o tempo gasto com mídias sociais

Fonte: BBC News Brasil (2019).

Ainda em relação às mídias sociais, as novas tendências na produção e
compartilhamento de conteúdos incluem maior segmentação das redes e divisão em nichos,
uso de realidade aumentada, maior quantidade de vídeos e a prática de “storytelling”, que
busca transmitir uma mensagem para o público de forma inesquecível.
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5.2.2.5 Clientes
No caso da CEACRI, seus clientes são uma série de indivíduos, grupos e organizações
com os quais se relaciona, também chamados de stakeholders. A seguir, são explicitados quem
são estes stakeholders com mais detalhes:
• Beneficiários diretos: são os usuários dos serviços oferecidos pela instituição, ou
seja, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos;
• Funcionários: diretoria, conselhos, empregados e voluntários da instituição;
• Governo (municipal, estadual e federal): órgãos da administração pública como a
Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e do judiciário, como o
Juizado da Infância e da Juventude;
• Fornecedores: organizações que suprem as mais diversas demandas da entidade,
como: escolas, hospitais e profissionais da área da saúde, farmácias, postos de
gasolina, supermercados etc.;
• Outras organizações não governamentais: a CEACRI conta a auxílio de outras
organizações também pertencentes ao Terceiro Setor, a ONG sueca Barnsamariten,
igrejas evangélicas e demais grupos religiosos;
• A mídia: Grupo RBS, que já realizou divulgações gratuitas em jornais impressos,
televisão e internet, e a Rádio Esperança - AM 1390, que doa um horário de sua
programação para a CEACRI;
• Doadores em geral: pessoas físicas, empresas, outras organizações pertencentes ao
Terceiro Setor, órgãos governamentais etc.;
• Patrocinadores: empresas que estabelecem parceria e apoiam projetos da CEACRI
como as redes de supermercados Zaffari e Asun, Aon e outros;
• Times de futebol: doação de camiseta do Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense
autografada para sorteio;
• Voluntários: a CEACRI conta com um número expressivo de voluntários, que
ajudam na realização de eventos e no setor de Projetos e Captação de Recursos.
No segmento de pessoas físicas, os fatores que as levam a fazer uma doação são muito
variados, no entanto, é possível elencar os mais importantes: conscientização e preocupação
com os problemas sociais, satisfação pessoal ou impacto positivo na imagem do indivíduo.
Neste sentido, as empresas também se preocupam em desenvolver uma imagem junto a seus
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mercados que demonstre sua responsabilidade e engajamento social, pois isso fortalece a
marca. O que fica evidente é que, mesmo em se tratando de filantropia, os doadores esperam
que, através de suas contribuições, haja uma reciprocidade, um retorno para as suas ações,
como a satisfação em poder cooperar para o bem da sociedade, por exemplo.
Quando da escolha de uma entidade a ser ajudada, os potenciais doadores costumam
procurar informações que auxiliem na compreensão da instituição/causa em que possuem
interesse, pois buscam encontrar um projeto que seja, de fato, merecedor da ajuda recebida. O
foco, portanto, está em elementos como credibilidade da organização, demonstração dos
resultados obtidos, confiabilidade, seriedade e outros, porque encontrar essas informações (ou
não) poderá ser fundamental na escolha de uma instituição em detrimento das demais.
5.2.2.6 Hábitos dos Doadores
Considerando o extenso e abrangente universo das organizações pertencentes ao
Terceiro Setor e os projetos que realizam, também devem ser levados em consideração os
aspectos emocionais que conectam as pessoas a determinadas causas. Por exemplo, uma
pessoa que gosta e possui animais de estimação provavelmente estará mais sensibilizada a
contribuir com ONGS que cuidam de animais e assim por diante.
Outro fator a ser levado em consideração é a sazonalidade, ou seja, em quais períodos
existe maior ou menor propensão a doações. Pesquisas mostram que, mundialmente, as datas
comemorativas como Natal, Dia das Crianças (no Brasil) e Páscoa são muito convidativas e
atraem voluntários e doações para as entidades do Terceiro Setor em razão da sensibilização e
conexão emocional dos doadores com a causa (o aumento de doações nestes períodos também
acontece com a CEACRI). Já períodos como inverno e férias de verão são os mais escassos
no que diz respeito a doações de recursos, principalmente por pessoas físicas. Outros fatores
que também justificam o aquecimento/desaquecimento das doações são pagamento do décimo
terceiro salário, gastos extras com férias e materiais escolares.
5.2.2.7 Concorrência
Ainda que o propósito e a atuação das organizações do Terceiro Setor não sejam
impulsionados pelo mesmo tipo de competição encontrada no meio empresarial, não se pode
desconsiderar que as mesmas acabam disputando pelos mesmos recursos e junto às mesmas
fontes muitas vezes. Ao fazer uma análise dos níveis de concorrência, pode-se dizer que, no

52

primeiro nível, a CEACRI depara-se com seus concorrentes genéricos, ou seja, com as todas
as organizações e projetos que disputam por doações.
No próximo nível estão os concorrentes na mesma categoria de produto, a saber, todas
as ONGS, mesmo que defensoras de causas diferentes, que atuam na cidade de Porto Alegre.
Por fim, existem os concorrentes por classe de produto, que oferecem produtos similares para
os mesmos consumidores, no caso da CEACRI, as organizações não governamentais de
assistência social que atendem crianças e adolescentes (no Brasil, as organizações que atuam
no segmento de assistência social representam cerca de 10%, de acordo com a pesquisa
FASFIL 2016).
Para fins de análise concorrencial foram escolhidas duas instituições, a Casa do
Menino Jesus de Praga e a SOS – Casas de Acolhida. Iniciando pela organização de menor
porte, a SOS – Casas de Acolhida, são percebidas muitas semelhanças com a CEACRI,
conforme descrito no Quadro 4, abaixo:
Quadro 4 – Comparativo entre as instituições
Ano de fundação
Público atendido

SOS – Casas de Acolhida

CEACRI

1993

1997

Crianças e adolescentes de 0 a 18
anos vítimas de abusos.

Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos
vítimas de abusos ou em vulnerabilidade
social.

Quantidade de atendidos
em média

25

25

Número de funcionários

50

41

Localização

Unidade de acolhimento no bairro
Rio Branco, POA;
Também possui uma unidade de
acolhimento e uma casa lar em
Canoas.

Abrigo residencial no Bairro Mário
Quintana;
2 casas-lares (tanto o abrigo quanto as
casas-lares ficam em POA)

Mídias sociais

Site, Facebook e Twitter*

Site e Facebook.

Atratividade do site

Pouco atrativo, textos longos e
Boa atratividade, porém, com poucas
layout desatualizado; ausência de
informações sobre a entidade; poucas fotos
fotos e vídeos; dificuldades para
e vídeos; certa dificuldade para entender
entender quem é a entidade e o que
quem é e o que faz.
faz.
Fonte: elaborado pela autora.

Quanto aos produtos e formas de captar recursos, a SOS – Casas de Acolhida oferece
as seguintes opções:
• Doações em dinheiro: a instituição disponibiliza em seu website dados bancários
contas em três diferentes bancos, aceitando doações de qualquer valor;
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• Doações diversas: itens como alimentos, leite, fraldas, roupas, calçados, brinquedos
ou materiais escolares;
• Redução no Imposto de Renda: a entidade convida pessoas físicas e jurídicas a
fazerem doações através do Funcriança;
• Sócio da Paz: os interessados preenchem um cadastro através do site da instituição
e, assim, recebem um boleto bancário em casa. O documento é enviado em branco,
então, o próprio doador escolhe a quantia a ser repassada;
• Presente em dobro: no lugar de presentes comuns em datas comemorativas
(aniversário, casamento, formatura etc.), os convidados fazem doações de materiais
de higiene, alimentos, roupas ou pecuniárias, diretamente em conta-corrente, para
as crianças das casas.
Com relação às mídias sociais, é preciso destacar que a organização indica em sua
página de contatos a existência de perfis próprios no Facebook e Twitter, no entanto, ambos
apresentam problemas. A página no Twitter da entidade não possui atualizações desde o ano
de 2012 e o link para o perfil do Facebook não pode ser encontrado. Ao pesquisar diretamente
no Facebook, é possível ver que o perfil da SOS – Casas de Acolhida existe e que possui
muitas informações, fotos e divulgações, mas que não estão vinculadas ao site da entidade. A
seguir, página inicial do site da entidade (Figura 8):
Figura 8 – Home page do site da instituição SOS – Casas de Acolhida

Fonte: SOS – Casas de Acolhida (2019).
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Buscando investigar as melhores práticas de captação de recursos e de comunicação
através da internet e mídias sociais, segue análise da instituição Casa do Menino Jesus de
Praga e seus diferenciais competitivos em relação a CEACRI e demais ONGs.
A Casa do Menino Jesus de Praga (CMJP) foi fundada em 1984 e, conforme descrito
em sua missão, presta atendimento a crianças e adolescentes com lesão cerebral profunda e
deficiência motora permanente, oriundas de famílias carentes e/ou desestruturadas,
localizando-se no bairro Intercap em Porto Alegre/RS. A entidade, de fato, possui muitos
diferenciais competitivos com relação à maior parte das ONGs da cidade e do Brasil, sendo
recentemente escolhida como uma das 100 melhores ONGs de todo o país em premiação
intitulada Melhores ONGs, que é realizada pelo Instituto Doar7 - em parceria com a Revista
Época. Os critérios levados em consideração são os processos adotados pelas organizações
nas áreas administrativa, contábil, financeira e de comunicação e os resultados desta avaliação
também servem de base para a publicação anual de um guia que ajuda doadores a tomarem
decisão. Também conferido pelo Instituto Doar, o selo ONG Transparente atesta a
transparência de informações na internet pela presença de dez elementos, que auxiliam no
processo de decisão de doar. São eles (Figura 9):
Figura 9 – Critérios de análise do selo Transparente

Fonte: Adaptado do site do Instituto Doar.

Indubitavelmente, a transparência das informações sobre a instituição é inegável, já
que seu site disponibiliza diversos materiais e itens informativos (reportagens, fotos, vídeos,
artigos, relatórios anuais, demonstrativos financeiros etc), os quais demonstram os resultados
alcançados e auxiliam na compreensão do trabalho e projetos realizados pela CMJP. Outro
fator de suma importância para toda e qualquer organização, e que a entidade também
7
O Instituto Doar atua no fomento da cultura da doação no Brasil (e em outros países), entre indivíduos e
instituições, através de ações, como o dia nacional da doação (Dia de Doar), o Selo Doar (certificação para
ONGs) e o Melhores ONGs.
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demonstra, é a atenção dispensada à qualidade de mídias e redes sociais, com investimento
em conteúdos de qualidade.
Ao navegar pelo site da CMJP, já em sua página inicial, é possível encontrar links de
chamada para: venda de produtos exclusivos com a marca da Casa do Menino (copo café e
sacola ecológica), doações ao Funcriança, comunicado sobre o prêmio Melhores ONGs
recebido, brechó da entidade, informações para novos doadores e, por fim, sugestão de
doações em dinheiro através do PagSeguro. Além destas informações, são encontradas, de
forma atrativa e diversificada, muitas notícias sobre a instituição, como visitas recebidas,
desenvolvimento de programas com voluntários e empresas, vídeos institucionais, fotos dos
atendidos, dentre muitos outros. Com relação a demais meios de comunicação digital, a
entidade possui perfis próprios no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube e WhatsApp, todos
com informações atualizadas e atrelados ao site.
Quanto à captação de recursos, as doações em dinheiro são feitas da seguinte forma:
• cartão de crédito: link no próprio site para pagamentos através do PagSeguro;
• boletos mensais: enviados por e-mail ou para endereços físicos;
• transferência bancária e débito automático;
• Funcriança: incentivo de doações através do fundo, para fins de desconto tributário.
Também são solicitadas doações diversas (gêneros alimentícios, materiais de higiene,
limpeza e médico-hospitalares, entre outros), tampinhas plásticas (vendidas para centros de
reciclagem), realização de eventos beneficentes em prol da CMJP ou fomento de doações em
eventos sociais ou corporativos e, por fim, cadastramento no Programa do governo estadual,
Nota Fiscal Gaúcha, que repassa recursos para a entidade escolhida através da inclusão do
CPF do cadastrado em todas as compras que realizar.
5.3 ANÁLISE SWOT
Para proceder com a análise dos pontos fortes e fracos, bem como das oportunidades e
ameaças da CEACRI, será elaborada a matriz SWOT dos dados encontrados. Uma escala que
varia de 0 a 10, com ponto neutro em 5, será utilizada a fim de medir cada fator elencado,
sendo que as ameaças e os pontos fracos serão classificados de 0 a 4 e, quanto mais relevantes
forem, menor pontuação obterão, ou seja, estarão mais próximos de 0. Para avaliar pontos
fortes e oportunidades será utilizada lógica inversa, com valores atribuídos de 6 a 10 e, quanto
maior o nível de relevância, mais próxima de 10 será a classificação.
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5.3.1 Forças
Após análise da entidade em estudo, é possível identificar a presença dos seguintes
pontos fortes:
1. Credibilidade: considerando seu tempo de existência (fundação em 01/05/1997),
a CEACRI tem consolidado seu sucesso enquanto organização, mantendo-se ativa
até os dias de hoje e desenvolvendo um trabalho que tem contribuído
positivamente para a realidade social de Porto Alegre. Tais resultados conferem à
entidade credibilidade com relação à sua atuação, já que diversos atores da
sociedade (governo, empresas, pessoas físicas, grupos midiáticos etc.) têm
reconhecido a instituição e atestado que é digna de confiança e suporte.
2. Qualidade dos serviços prestados: ao longo dos anos, não foram poucas as
crianças portadoras do vírus HIV acolhidas pela CEACRI e que tiveram acesso a
um tratamento de qualidade, em todos os sentidos. Apesar de não serem mais o
foco de atendimento atualmente, a entidade continua dispensando os melhores
cuidados a todas as crianças e adolescentes que abriga, com excelentes resultados
quanto ao provimento de necessidades, tais como: vestuário, alimentação
equilibrada, moradia, segurança e bem-estar, atenção, tratamentos de saúde
(incluindo
oportunidades

tratamentos
de

novas

psicológicos,

odontológicos,

aprendizagens

(esportes,

fonoaudiólogos),

línguas

estrangeiras),

socialização saudável, lazer, experiência de convívio familiar (por meio das casaslares) e tantos outros.
3. Apoio das mídias: a CEACRI tem sido agraciada ao longo dos anos com
parcerias surpreendentes no que diz respeito a meios de comunicação e
divulgação. Merecem grande destaque a cooperação do grupo RBS através de
reportagens na televisão e de matérias no jornal Zero Hora. A Rádio Esperança –
AM 1390 também tem sido uma grande parceira na divulgação da CEACRI.
4. Certificações e enquadramento legal para recebimento de recursos públicos: a
entidade conta com certificações legais, que a permitem receber repasses de verbas
públicas e habilitam sua inscrição em outros projetos do governo.
5. Sensibilização provocada pela causa defendida: a sensibilização provocada pela
causa da CEACRI é inegável, já que presta auxílio a recém-nascidos, crianças e
adolescentes oriundos de trágicas realidades sociais. O berçário da CEACRI é um
dos locais mais procurados pelos visitantes, conseguindo materializar a missão da
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organização e demonstrar todo o carinho dedicado a estes tão frágeis e indefesos
seres humanos. Os relatos de quem conhece o complexo da CEACRI evidenciam a
comoção gerada pelo belo trabalho de resgaste de vidas realizado pela instituição.
5.3.2 Fraquezas
1. Pouca atratividade dos canais de divulgação: atualmente, a entidade conta com
os seguintes canais de comunicação e divulgação junto ao público: e-mail, telefone,
página no Facebook, Programa na Rádio Esperança, jantares em prol da CEACRI,
site e contato direto com os visitantes que vão até o complexo da sede
(eventualmente, são realizadas reportagens no jornal e/ou na televisão a respeito da
instituição). Vale destacar que o site da CEACRI carece de algumas atualizações e
melhor disposição de informações e layout.
2. Baixo investimento em conteúdos digitais e mídias sociais: em se tratando de
redes sociais, a instituição faz uso de uma página no Facebook, com atualizações a
respeito de suas necessidades e da visita de doadores. As postagens não são
regulares e pecam ao não oferecer conteúdos digitais de qualidade. Inexiste a
representação da entidade em outras mídias sociais de grande relevância, como:
Instagram, Twitter, Whatsapp e Youtube. A falta de divulgação adequada nas redes
sociais impede que a entidade seja mais conhecida pela sociedade e alcance novos
doadores. Neste sentido, atuais parceiros também não são motivados a continuarem
doando ou doarem ainda mais, pela falta de comunicação mais atrativa e adequada
nas mídias sociais.
3. Carência de recursos humanos no setor de projetos e comunicação: atualmente,
a CEACRI conta com uma coordenadora e voluntários que auxiliam na captação de
recursos e desenvolvimento de projetos, sendo que não há um setor responsável
pela comunicação ou relações públicas da instituição.
4. Poucos esforços para captação de recursos: os esforços realizados para captação
de recursos são consistentes, ainda que existam algumas limitações, principalmente
de carência de recursos humanos, no setor que trabalha com a captação de recursos.
5. Ausência de banco de dados de doadores: a CEACRI não dispõe de um completo
banco de dados a respeito de seus doadores que permita o cruzamento e geração de
informações importantes para a entidade. Também não há coleta de maiores
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informações sobre o comportamento de seus doadores e suas necessidades ou
expectativas.
6. Inexistência de planejamento estratégico da organização: a entidade ainda não
trabalha para atingir seus objetivos através de um planejamento estratégico
formalizado.
7. Baixo envolvimento da organização no relacionamento com o cliente: não
existe, de modo geral, um acompanhamento dos doadores após efetuarem suas
doações e o investimento em motivá-lo para que doe novamente.
8. Ausência de materiais demonstrativos de resultados alcançados para o
público: a entidade não compartilha junto a seus parceiros os resultados positivos
obtidos periodicamente, tampouco divulga estas informações para potenciais novos
doadores.
5.3.3 Oportunidades
A seguir, o mapeamento das principais oportunidades encontradas para a CEACRI:
1. Maior consciência e responsabilidade social da sociedade: as pessoas, de modo
geral, têm mais acesso à informação e estão mais conscientes a respeito de temas e
problemáticas sociais. As empresas também têm investido no fortalecimento de
suas marcas através de ações de responsabilidade social.
2. Novos mercados associados a times de futebol gaúchos: considerando o caminho
aberto pela parceria com o técnico gremista Renato Portaluppi e o sorteio da
camiseta autografada, pode-se perceber que existem possibilidades a serem
exploradas para ganho de novos doadores junto aos clubes de futebol gaúchos e
seus públicos. Neste sentido, existe a possibilidade de exploração de parcerias com
times gaúchos como Grêmio e Internacional, jogadores, comissão técnica, diretoria
dos clubes, funcionários, torcedores…
3. Utilização das redes e mídias sociais para divulgação: considerando que o Brasil
está em 2º lugar entre os países que mais utilizam as redes sociais, é muito
importante estar presente nestes ambientes e construir um perfil social atrativo e
cativante. O lado positivo é que, além de muitas pessoas poderem conhecer a
instituição, todas estas ferramentas estão à disposição de forma gratuita e não são
difíceis de serem utilizadas.
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4. Diversificação de canais de doação existentes: além dos canais de doação mais
tradicionais, como depósito, boleto e transferência bancária, existem muitas
ferramentas à disposição na internet, que trabalham com o conceito de
financiamento coletivo (crowdfunding), assim, é possível a divulgação de projetos
e obtenção de financiadores de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Também
existe a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas terem parte de seu imposto de
renda deduzido e beneficiar a CEACRI através de doações para o Funcriança.
5. Aumento do salário-mínimo para o próximo ano e previsões de crescimento
econômico nacional: projeções econômicas mais otimistas, associadas ao aumento
do salário-mínimo, significam maior confiança e disponibilidade de recursos para
fazer doações.
6. Apoio dos veículos de comunicação às causas sociais: conglomerados midiáticos
costumam reportar e informar a população acerca de causais sociais e entidades do
Terceiro Setor. A CEACRI tem obtido cobertura por parte de telejornais, jornais
impressos, internet e programas de rádio e pode conseguir mais inserções nestes
canais de comunicação;
7.

Datas comemorativas: a conexão emocional despertada em períodos festivos
(principalmente Páscoa, Dia da Criança e Natal) faz com que as pessoas fiquem
mais dispostas a contribuir e ajudar os mais necessitados, portanto, é válido que a
organização invista em divulgação e esteja preparada para recepcionar os novos
doadores e suas contribuições. A probabilidade de conquistar novos parceiros nestes
momentos ou de obter mais doações daqueles que já cooperam com a entidade é
maximizada nestes períodos.
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5.3.3 Ameaças
1. Diminuição do número de doações no Brasil: de acordo com pesquisas
realizadas, o país está muito distante dos países mais solidários do mundo e
apresentou queda com relação a doações em dinheiro, ajuda a estranhos e
voluntariado;
2. Não fidelização de doadores: atrair novos doadores não costuma ser a parte mais
difícil, mas sim, o processo de fidelização;
3. Dificuldade em compreender o conjunto de doadores e seus desejos: de modo
geral, as organizações do Terceiro Setor não buscam compreender e coletar dados
sobre doadores;
4. Crescimento e profissionalização dos concorrentes: a concorrência está cada vez
mais acirrada, com diversas instituições se destacando na comunicação e
divulgação de seus trabalhos;
5. Diminuição da captação de recursos em períodos de desaquecimento das
doações: os meses de férias de verão (janeiro e fevereiro) e de inverno
(principalmente julho) são os piores períodos em termos de arrecadação de
doações;
6. Diminuição da captação de recursos em razão crise econômica estadual: a atual
crise econômica do Rio Grande do Sul tem efeitos sobre toda a sociedade,
diminuindo não apenas os recursos disponíveis, mas também o otimismo em
investimentos e doações;
7. Qualidade das mídias sociais e conteúdos desenvolvidos pela concorrência:
diversas organizações sem fins lucrativos têm apostado na parceria com agências de
publicidade e propaganda para produzirem conteúdos atrativos e, assim, chamar a
atenção do público;
8. Rejeição por parte de torcedores do Internacional em razão da associação
criada com o Grêmio através do sorteio da camiseta autografada: o fato de ter
sua imagem associada ao Grêmio pode causar repulsa por parte de torcedores do
Internacional;
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5.3.5 Matriz SWOT
Quadro 5 – Matriz SWOT da Clínica Esperança de Amparo a Criança
MATRIZ SWOT
FORÇAS

FRAQUEZAS

Credibilidade (9)

Pouca atratividade dos canais de divulgação (2)

INTERNAS

Qualidade dos serviços prestados (9) Baixo investimento em conteúdos digitais e mídias sociais (1)
Apoio das mídias (8)

Carência de recursos humanos em Comunicação e Projetos (2)

Certificações jurídicas (8)

Poucos esforços para captação de recursos (3)

Sensibilização da causa (8)

Ausência banco de dados doadores (2)
Inexistência de planejamento estratégico na organização (1)
Baixo envolvimento no relacionamento com clientes (2)
Ausência de demonstrativos de resultados (1)

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

Maior consciência e responsabilidade Diminuição do número de doações no Brasil (1)
social da sociedade (8)

EXTERNAS

Novos mercados de times de futebol
gaúchos (9)

Não fidelização de doadores (2)

Utilização das redes e mídias sociais Dificuldade em compreender o conjunto de doadores e seus
para divulgação (10)
desejos (2)
Datas comemorativas (9)

Crescimento e profissionalização dos concorrentes (1)

Diversificação de canais de doação
(8)

Diminuição da captação de recursos em períodos de
desaquecimento das doações (2)

Aumento do salário mínimo/
crescimento econômico nacional (8)

Diminuição da captação de recursos em razão crise econômica
estadual (1)

Apoio dos veículos de comunicação
às causas sociais (10)

Qualidade das mídias sociais e conteúdos desenvolvidos pela
concorrência (1)
Rejeição por parte de torcedores do Internacional em razão da
associação criada com o Grêmio através do sorteio da camiseta
autografada. (2)

Fonte: Elaborada pela autora.
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5.4 OBJETIVOS DE MARKETING
5.4.1 Objetivos da Organização
Os objetivos da CEACRI concentram-se em:
• Aumentar a captação de recursos;
• Iniciar a primeira fase de reformas da antiga casa abandonada.

5.4.2 Objetivos de Marketing
Com base nos dados coletados até aqui, são estabelecidos os seguintes objetivos de
marketing para a Clínica Esperança de Amparo à Criança:
• Criar e melhorar as mídias sociais da CEACRI: inicialmente, serão
implementadas mudanças para melhorar a atratividade da entidade na internet e de
como mostra a credibilidade de seu trabalho, já que esta última é um fator
fundamental para captação de novos doadores. A partir de uma melhor e maior
exposição da entidade através das mídias sociais, atuais e novos parceiros poderão
encontrar maiores informações sobre a instituição e perceber onde as doações estão
sendo aplicadas e quais os resultados positivos alcançados, atendendo, desta
maneira, as necessidades dos doadores.
• Melhorar o relacionamento com doadores: fortalecer o relacionamento com
doadores é fundamental para obter melhores contribuições e motivar o engajamento
com a entidade. Sem qualidade no relacionamento com doadores, não há
fidelização e, tampouco, mínima regularidade de contribuições.
• Realizar campanha de doações em datas comemorativas: aproveitando a
sensibilização despertada pelas datas comemorativas, serão propostas duas grandes
campanhas de arrecadação de doações: uma no mês de fundação da CEACRI, em
maio, e outra em dezembro. A campanha de maio será utilizada para angariar
doações em dobro, a fim de comemorar o aniversário da CEACRI, e a campanha de
dezembro primará por explorar o potencial de doações do Natal – a data que mais
movimenta doações no mundo inteiro, e do pagamento do 13º salário, de modo a
atrair financiamentos para reformar a casa abandonada da instituição.
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• Propor parcerias com times de futebol gaúchos: considerando a repercussão e o
retorno financeiro de R$10 mil reais referentes ao sorteio da camiseta do Grêmio
autografada, serão buscadas mais parcerias com os dois maiores clubes gaúchos,
Grêmio e Internacional.
5.5 ESTRATÉGIAS DE MARKETING
5.5.1 Estratégias de Aproveitamento das Capacidades
Quadro 6 – Aproveitamento das Capacidades
OPORTUNIDADES
•

+

PONTOS FORTES

Maior consciência e
responsabilidade social da
sociedade
Utilização das redes e mídias
sociais para divulgação

•
•

•
•

Datas comemorativas
Aumento do salário
mínimo/crescimento
econômico nacional

•

•

Novos mercados associados
a times de futebol gaúchos

•

•

•

•
•

•

Fonte: elaborado pela autora

=

PONTOS-CHAVE

Credibilidade
Qualidade dos serviços
prestados
Sensibilização da causa

•

Investir na criação de
mídias sociais e
conteúdo digital
atrativo que conte a
história da
organização,
necessidades e
projetos.

Diversificação das fontes de
recursos
Apoio das mídias
Sensibilização da causa

•

Realizar campanha de
doações em datas
comemorativas,
solicitando ajuda da
mídia para divulgação.

Qualidade dos serviços
prestados
Credibilidade

•

Aproximar-se dos
times de futebol
Grêmio e Internacional
para cooperação em
projetos e divulgação
da entidade.
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5.5.2 Estratégias de Minimização das Limitações
Quadro 7 – Minimização das Limitações

+

OPORTUNIDADES
•

PONTOS FRACOS
•

Utilização das redes e mídias
sociais para divulgação;

•
•

•

•

Maior consciência e
responsabilidade social da
sociedade
• Diversificação de canais de
doação
• Aumento do salário
mínimo/crescimento
econômico nacional
Fonte: elaborado pela autora

•

=

PONTOS-CHAVE

Pouca atratividade dos
canais de divulgação;
Baixo investimento em
conteúdos digitais e mídias
sociais;
Carência de recursos
humanos em Comunicação
e Projetos.

•

Melhorar a atratividade
dos
canais
de
divulgação e investir na
criação de mídias e
conteúdos digitais;

Baixo investimento em
conteúdos digitais e mídias
sociais
Ausência de demonstrativos
de resultados

•

Elaborar e divulgar
materiais
demonstrativos de
resultados da CEACRI;
Inscrever a entidade em
sites de doação
coletiva;

•

5.5.3 Estratégias de Conversão das Desvantagens
Quadro 8 – Conversão das Desvantagens
AMEAÇAS
•
•
•
•

+

PONTOS FRACOS

=

PONTOS-CHAVE

Diminuição do número de
doações no Brasil;
Diminuição da captação de
recursos em razão crise
econômica estadual;
Não fidelização de doadores.

•

Baixo envolvimento no
relacionamento com clientes

•

Investir no
relacionamento com
doadores dando mais
atenção à etapa pósdoação.

Crescimento e
profissionalização dos
concorrentes

•

Ausência banco de dados
doadores

•

Incrementar o banco
de dados dos doadores;

Fonte: elaborado pela autora.

5.6 PROGRAMAS DE AÇÃO
Com base nos objetivos de marketing estabelecidos para a CEACRI, procedeu-se à
confecção de planos de ação para a entidade contendo, além das ações sugeridas, os
responsáveis por sua execução, estimativa de prazo e custos.
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Programa 1 – Criar e melhorar as mídias sociais da CEACRI: as ações a seguir
visam melhorar a visibilidade da instituição através da criação de perfis em diferentes mídias
sociais e do desenvolvimento de conteúdos digitais para divulgação dos trabalhos realizados e
projetos da CEACRI que carecem de apoio. Para que novos canais de divulgação na internet
sejam criados, bem como conteúdos de qualidade para serem veiculados nestes canais, é
sugerida a busca por parcerias com agências de publicidade e de criação de sites que ajudem a
instituição de forma gratuita, pois a mesma não conta com recursos para investimento em
publicidade e propaganda e atualização de seu site. De igual forma, será necessário o auxílio
de voluntários para alimentar os perfis das novas redes sociais criadas, considerando que a
frequência de postagem de publicações é um fator fundamental para gerar engajamento e
resultados junto ao público. Desta maneira, os perfis do Facebook, Instagram e Twitter
deverão ser atualizados, no mínimo, três vezes por semana, enquanto o canal do Youtube
poderá ter um espaçamento maior de tempo entre uma postagem e outra (um mês ou mais).
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Quadro 9 – Programa 1
PLANO DE AÇÃO 1: Criar e melhorar as mídias sociais da CEACRI
AÇÕES

PRAZO

Criar um perfil no Instagram.

Jan/2020

Criar um perfil no Twitter.
Criar um canal no Youtube

MEDIDAS DE

RESPONSÁVEL

CUSTO

Perfil criado.

Voluntários

R$0,00

Jan/2020

Perfil criado.

Voluntários

R$0,00

Jan/2020

Perfil criado.

Voluntários

R$0,00

DESEMPENHO

Buscar parcerias com agências de
publicidade para criação de vídeos
institucionais, fotos e demais

Setor de Projetos e
Fev/2020

Parceria firmada.

Captação de

R$0,00

Recursos

materiais de divulgação.
Prospectar parcerias
com empresas
criadoras de sites para atualização
do site da CEACRI (layout,

Setor de Projetos e
Fev/2020

Parceria firmada.

Captação de

R$0,00

Recursos

vinculação das novas redes
sociais).
Recrutar voluntários para
administrar as mídias sociais.

Março/2020

Voluntários

Setor de Projetos e

recrutados.

Administrativo

R$0,00

Postagens nas
Divulgar resultados alcançados
pela entidade através das mídias
sociais

Ao longo de todo o
ano.

redes sociais e

Coordenação de

envio de relatório

Projetos

mensal por e-mail

Voluntários

R$0,00

para doadores
Postar materiais de divulgação
sobre o Funcriança e os benefícios
de doar

Ao longo de todo o

Materiais

ano.

postados

Atualizar os perfis das redes

Ao longo de todo o

sociais.

ano.

Voluntários

R$0,00

Voluntários

R$0,00

Conteúdos
publicados
semanalmente.

Fonte: elaborado pela autora

Programa 2 – Melhorar o relacionamento com doadores: sugere-se a busca por
mais informações a respeito de quem doa para a CEACRI e quais são suas necessidades e
desejos. Para tal, faz-se necessário estudar estes doadores através de pesquisas de satisfação,
cujo levantamento de dados tornará possível alimentar o banco de dados dos doadores. Indica-
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se a utilização do sistema de gestão Ongfácil, através de seus módulos gratuitos, para criação
de banco de dados de doadores e acompanhamento destes. Outra sugestão é reconhecer as
ações dos apoiadores através da emissão de um certificado para parceiros da CEACRI,
gerando maior comprometimento com a instituição e motivação para continuar cooperando.
Também é imprescindível, a fim de fortalecer a conexão no período pós-doação e gerar
fidelização, manter os doadores a par dos principais acontecimentos, necessidades e vitórias
da casa, convidá-los para visitas e participação em jantares, engajá-los nas redes sociais,
dentre outros.
Quadro 10 – Programa 2
PLANO DE AÇÃO 2: Melhorar o relacionamento com doadores
AÇÕES

PRAZO

MEDIDAS DE
DESEMPENHO
Inscrição efetuada

RESPONSÁVEL

CUSTO

Efetuar inscrição no site do
sistema gerencial Ongfácil

Março/2020

Setor
Administrativo

R$0,00

Atualizar o banco de dados de
doadores no sistema Ongfácil;

Até Junho/2020 Banco de dados atualizado Setor
Administrativo,
Projetos e
Financeiro

R$0,00

Realizar pesquisas de satisfação Trimestral
junto aos doadores

Questionários respondidos Setor de Projetos e R$0,00
Administrativo

Analisar dados provenientes das Trimestral
pesquisas

Análises quantitativas e
qualitativas
Produção de indicadores
sobre doações e doadores

Incrementar o banco de dados Trimestral
de doadores com as
informações obtidas através das
pesquisas

Banco de dados atualizado Setor
Administrativo e
Financeiro

R$0,00

Presentear doadores com
certificados atestando sua
parceria com a CEACRI

Ao longo de
todo o ano

Certificados entregues

Diretoria, Setor
Administrativo e
Setor de Projetos

R$0,008

Acompanhar indivíduos e
empresas no período pósdoação

Ao longo de
todo o ano

Envio de demonstrativos
de resultados
Convite para participar de
eventos beneficentes em
prol da CEACRI
Engajamento através das
redes sociais

Setor de Projetos,
Administrativo,
voluntários e
Diretoria

R$0,00

Aprender sobre concorrentes e
a forma como fidelizam seus
doadores

Ao longo de
todo o ano

Realização de pesquisas
sobre a concorrência

Diretoria, Setor
Administrativo, de
Projetos e
voluntários

R$0,00

Setor de Projetos, R$0,00
voluntários e Setor
Financeiro

Fonte: elaborado pela autora

8

Para a emissão dos certificados, sugere-se parceria com empresas que atuem na área de impressão gráfica ou
de voluntários que queiram arcar com os custos de impressão dos materiais.
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Programa 3 – Realizar campanha de doações em datas comemorativas: serão
promovidas duas novas campanhas de doação ao longo do ano: a campanha “Mês de
aniversário”, cujo slogan poderia ser “Mês de aniversário da CEACRI: doe em dobro” e a
campanha “Natal com esperança”, cujo slogan poderia ser “Natal com esperança: ajude as
crianças a ganharem uma nova casa”. A campanha “Mês de aniversário” servirá como
motivação para que os doadores contribuam em dobro no mês de maio, quando a entidade
comemora mais um ano de fundação e a campanha “Natal com esperança” terá por objetivo
levantar recursos financeiros para auxiliar na reforma da antiga casa do complexo da
CEACRI. O público-alvo das campanhas é todos os parceiros da CEACRI e demais contatos
registrados no banco de doadores, que serão contatados pela entidade (por telefone, e-mail,
mensagens via Whatsapp, Facebook, Instagram etc) e convidados a contribuir, bem como
novos doadores. A entidade também inscreverá seus projetos em sites de financiamento
coletivo.
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Quadro 11 – Programa 3
PLANO DE AÇÃO 3: Realizar campanha de doações em datas comemorativas
“Mês de aniversário” e “Natal com esperança”
MEDIDAS DE
DESEMPENHO

RESPONSÁVEL

CUSTO

Realizar reunião para definir os
objetivos, público-alvo e responsáveis
Fev/2020
pelas campanhas “Mês de
aniversário” e “Natal com esperança”

Reunião realizada

Diretoria,
Coordenação
Administrativa e
Coordenação de
Projetos

R$0,00

Formalizar as campanhas através da
confecção de um plano

Fev/2020

Planos confeccionados

Coordenação de
Projetos

R$0,00

Elaborar os materiais de divulgação
das campanhas (vídeos, fotos,
banners)

Março/2020

Materiais criados.

Voluntários

R$0,00

Solicitar a parceria de grupos
midiáticos para divulgação da
campanha “Mês de aniversário”
(televisão, rádio, jornal, site)

Março/2020

Parceria firmada.

Coordenação de
R$0,00
Projetos e Diretoria

AÇÕES

PRAZO

Divulgar a campanha “Mês de
aniversário” junto ao público-alvo

Abril e
Maio/2020

Receber as doações da campanha

Maio/2020

Contatos efetuados (emails, ligações telefônicas);
Postagens realizadas em
mídias sociais.
Divulgação no programa da
Rádio Esperança.

Voluntários,
Coordenação de
Projetos, Diretoria e R$0,00
Coordenação
Administrativa

Doações recebidas

Setor
Administrativo

R$0,00

Realizar reunião para avaliar os
resultados da campanha “Mês de
aniversário”

Junho/2020

Reunião realizada

Diretoria
Coordenação,
Administrativa,
R$0,00
Coordenação de
Projetos, Financeiro

Elaborar os materiais de divulgação
da campanha “Natal com esperança”
(vídeos, fotos, banners)

Set/2020

Materiais criados.

Voluntários

Solicitar a parceria de grupos
midiáticos para divulgação da
campanha “Natal com esperança”
(televisão, rádio, jornal, site)

Out/2020

Parceria firmada.

Coordenação de
R$0,00
Projetos e Diretoria

Inscrever projeto da campanha em
sites de financiamento coletivo

Out/2020

Projeto inscrito

Coordenação de
Projetos

Divulgar a campanha “Natal com
esperança” junto ao público-alvo

Nov e Dez/2020

Contatos efetuados (emails, ligações telefônicas);
Postagens realizadas em
mídias sociais.
Divulgação no programa da
Rádio Esperança.

Voluntários,
Coordenação de
Projetos, Diretoria e R$0,00
Coordenação
Administrativa

Receber as doações da campanha

Dez/2020

Doações recebidas

Setor
Administrativo

R$0,00

Reunião realizada

Diretoria,
Coordenação
Administrativa,
Coordenação de
Projetos e
Financeiro

R$0,00

Realizar reunião para avaliar os
resultados da campanha “Natal com
Esperança”

Jan/2021

Fonte: elaborado pela autora.

R$0,00

R$0,00
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Programa 4 – Propor parcerias com times de futebol gaúchos: a ideia é explorar
mais a parceria com o time gremista e aproximar-se, de igual maneira, do time colorado. Em
caso de ganho das camisetas autografadas, a ideia é a de tentar associar-se aos torcedores dos
times.
Quadro 12 – Programa 4
PLANO DE AÇÃO 4: Propor parcerias com times de futebol gaúchos
AÇÕES

PRAZO

MEDIDAS DE

RESPONSÁVEL

CUSTO

DESEMPENHO
Realizar reunião para definir o que será Abril/2020

Reunião realizada

pedido como doação aos times gaúchos

Diretoria e

R$0,00

Coordenação de
Projetos

Entrar em contato as assessorias do

Abril/2020

Contato realizado

Grêmio e Internacional apresentando o

Coordenação de

R$0,00

Projetos

trabalho da CEACRI
Verificar a possibilidade de envio de

Abril/2020

projetos para parceria com os clubes
Solicitar ao Grêmio doação de

Maio/2020

Resposta afirmativa

Coordenação de

recebida

Projetos

Camisetas doadas.

Coordenação de

camisetas autografadas pelos jogadores
Solicitar ao Internacional doação de

R$0,00

R$0,00

Projetos
Maio/2020

Camisetas doadas.

camisetas autografadas pelos jogadores

Coordenação de

R$0,00

Projetos

Fonte: elaborado pela autora.

5.7 CONTROLE DO PLANO DE MARKETING
Todas as ações propostas devem ser efetuadas, preferencialmente, em conformidade
com o cronograma desenvolvido, sem desconsiderar, entretanto, fatores de ordem limitante,
como: imprevistos, atrasos no cronograma, problemas financeiros, de gestão de pessoas e
muitos outros.
Os responsáveis indicados para liderar a implementação e acompanhamento do plano
são a Presidenta e o coordenador-geral da CEACRI, devido ao poder de decisão que possuem
dentro da organização. Todavia, isto não impede que outros funcionários também auxiliem em
atividades pontuais, sempre que necessário ou conveniente.
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Além da devida realização de cada ação do plano por seus respectivos encarregados, é
essencial que sejam feitas reuniões de periodicidade mensal, a fim de medir a avaliar os
resultados alcançados. Os dados encontrados, à medida que o plano for executado, devem ser
registrados e trazidos para as reuniões.
Esta fase de controle e avaliação é de grande valia, pois permite que adaptações e
ajustes sejam realizados, visto que a implementação de um plano pode ser afetada por
variáveis externas e internas, portanto, a comparação das ações planejadas inicialmente com
os resultados, de fato, obtidos é de suma importância para o bom andamento e consecução dos
objetivos do plano de marketing.
6 CONCLUSÃO
A realização do presente trabalho concentrou-se na importância do desenvolvimento
de planejamento estratégico de marketing para a Clínica Esperança de Amparo à Criança
através da elaboração de um plano de marketing. Como grande parte das instituições que
compõem o Terceiro Setor, a CEACRI não possui planejamento estratégico organizacional e
luta com demais instituições pela atenção e contribuição de doadores. A falta de planejamento
da instituição e sua formalização através de um plano impede que a mesma tenha clareza e
eficácia quanto a quais passos deve dar, visando autossustentabilidade e crescimento.
Também foram identificadas a importância da utilização das mídias sociais como
forma de atrair novos doadores e de divulgar os resultados alcançados para os atuais parceiros
e a necessidade de melhor compreender quem são os doadores da entidade através do
desenvolvimento de um banco de dados e realização de pesquisas de satisfação junto aos
doadores. De igual modo, foi sugerida a execução de duas grandes campanhas de arrecadação
de doação, a fim de aproveitar o potencial de doação em datas comemorativas.
Um longo caminho ainda separa a CEACRI de posicionar-se de forma mais assertiva
junto a doadores individuais e empresas, ainda que novos horizontes possam ser bem
explorados mais à frente, como a parceria com clubes de futebol. Também fica evidenciada a
importância de desenvolvimento de um bom relacionamento com doadores, incluindo práticas
de demonstração de resultados alcançados, interação nas redes sociais e prestígio com relação
ao empenho dos doadores. Neste sentido, foram sugeridas emissões de certificados para os
parceiros da CEACRI e maior engajamento nas redes sociais. A participação de mais
voluntários e futura contratação de profissionais para a criação de um setor de Comunicação
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também será fundamental para que a entidade consiga tornar-se mais atrativa junto ao
mercado de doadores.
Por fim, acredita-se que a confecção do presente plano permitirá à instituição explorar,
de maneira mais estratégica, seus pontos fortes, minimizar suas fraquezas e atacar
oportunidades e ameaças, de modo a atrair novos doadores e fidelizá-los.
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