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RESUMO 

 

O presente projeto busca compreender o processo de elaboração de um 

planejamento de comunicação para o desenvolvimento de um planejamento de 

comunicação para a Iniciativa Horizonte, organização sem fins lucrativos localizada 

na cidade de Pirassununga. Para isso, contou-se com a apresentação da 

fundamentação teórica sobre o tema segundo três autores diferentes, bem como o 

uso da teoria para o desenvolvimento do próprio planejamento de comunicação. O 

planejamento desenvolvido evidencia as análises ambientais do cenário em que a 

organização se encontra e lista uma série de ações a implementar para atingir seus 

objetivos. 

Palavras-chave: Comunicação; Planejamento de Comunicação; Estratégia; Terceiro 

Setor; Organização Sem Fins Lucrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The project tries to comprehend the elaboration process of a communication plan for 

the development of a communication plan to Iniciativa Horizonte, a nonprofit 

organization located in the city of Pirassununga. For that, a presentation of theories 

regarding the theme were presented according to three different authors, the use of 

the theory for the development of the communication plan itself was also presented. 

The planning developed shows the analysis of the scenario in which the organization 

is and lists a series of actions to be taken to achieve its goals. 

Keywords: Communication; Communication Planning; Strategy; Third Sector; 

Nonprofit Organization. 
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1 A INICIATIVA HORIZONTE 
 

A Iniciativa Horizonte é uma organização não governamental fundada em 

2017 por dois militares aposentados oriundos de famílias humildes. O intuito dos 

líderes da organização retribuir à sociedade por todas as oportunidades que 

receberam em suas vidas e carreiras. A Iniciativa Horizonte almeja, a partir da 

educação, mudar a vida de muitos jovens. 

Por enquanto, o foco da Iniciativa Horizonte é preparar os alunos para o 

processo de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR). A 

EPCAR é uma das portas de entrada para a carreira militar, é uma escola de ensino 

médio da qual os alunos vão diretamente ao ensino superior disponibilizado pela 

Força Aérea. 

 

1.1 Alunos 
 

A Iniciativa Horizonte iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2017 

com 11 alunos, estando, atualmente, com um total de 9. Desses, 6 são do sexo 

feminino e 3 são do sexo masculino. 

 

1.2 Processo Seletivo 
 

Para formação da primeira turma, os alunos foram pré-selecionados pelas 

diretoras das escolas abordadas. Os itens solicitados como pré-requisitos foram 

alunos com bom histórico escolar, oriundos de famílias cuja renda mensal é de no 

máximo R$1500,00, entre 14 e 16 anos de idade, cursando o 9º ano do ensino 

fundamental ou o 1º do ensino médio, estudiosos e com interesse em seguir carreira 

militar. 

Após a pré-seleção e a verificação dos históricos escolar e familiar, os alunos, 

juntamente com seus pais, foram convidados a participar de uma entrevista, na qual 

foram avaliados pelo seu comportamento interpessoal e seu interesse em se dedicar 

ao projeto. Nesse encontro, também foram apresentadas informações sobre a vida 

na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) e como seria o decorrer do 

trajeto na Iniciativa Horizonte. 

Para o segundo semestre de 2017, estão sendo marcadas reuniões com a 

Diretoria Regional de Ensino do Estado de São Paulo, para que todas as escolas 
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públicas sejam avisadas do processo seletivo para o projeto. Dessa forma, a 

Iniciativa Horizonte pretende dar oportunidade para alunos de toda a cidade. O novo 

processo seletivo constará de um exame inicial, um vestibulinho, para seleção dos 

jovens. 

O vestibulinho é uma forma de avaliar o conhecimento dos alunos 

ingressantes, possibilitando a organização das aulas de acordo com seu nível. Além 

disso, o vestibulinho dá a todos a mesma oportunidade, sendo o sucesso 

dependente apenas do resultado obtido pelo próprio candidato. Essa opção blinda a 

Iniciativa Horizonte de comentários negativos que possam sugerir falta de 

honestidade e favoritismo na seleção. 

O vestibulinho também é uma maneira que a Iniciativa Horizonte encontrou 

de, indiretamente, incentivar o empenho aos estudos dos alunos das escolas 

públicas. Com o tempo, a tendência é que a demanda para entrar na organização 

cresça e apenas os mais bem preparados lograrão êxito no vestibulinho e terão a 

chance de participar do projeto. 

 

1.3 Concursos abarcados e conteúdo programático 
 

A primeira turma é voltada apenas para o concurso da Escola Preparatória de 

Cadetes do Ar (EPCAR). O conteúdo programático do processo seletivo da EPCAR 

contempla as matérias de português, inglês e matemática do ensino fundamental. As 

atividades previstas para os alunos também preveem aulas de redação e educação 

física, ambas voltadas para o concurso. 

Matemática e português, por serem conteúdos mais extensos e tradicionais 

na prova, receberam prioridade na distribuição das aulas no primeiro semestre. 

Foram duas aulas por semana cada, enquanto inglês e redação ficaram cada com 

um dia por semana. A educação física é um caso à parte, suas aulas dependem do 

volume de estudos exigido na semana, mas, em condições normais, a atividade é 

realizada duas vezes na semana (terça e quinta) após o horário das aulas.  

 

1.4 Material didático 
 

O material utilizado é constituído por apostilas pré-militares do curso 

Progressão do Rio de Janeiro, pois a editora XYZ, com sede na cidade do Rio de 

Janeiro, doou dez kits, cada um com duas apostilas separadas em volumes. A 
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Iniciativa Horizonte recentemente fechou parceria com o curso online Via 

Educacional, o qual fornecerá aulas para as turmas da EPCAR e para as futuras 

turmas preparatórias para a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), a qual 

forma sargentos em diversos cursos técnicos.  

Fora todo o material cedido gratuitamente pelos parceiros, os responsáveis 

pelas aulas frequentemente elaboram conteúdo extra. Dentre eles, trabalham com 

listas de exercícios e slides ilustrativos para facilitar a compreensão da turma. 

 

1.5 Avaliação e controle de conteúdo assimilado 
 

Uma vez por mês são desenvolvidos simulados, aos sábados, nos moldes do 

concurso. O conteúdo sempre abarca toda a matéria vista anteriormente. Em sua 

maioria, os simulados são produzidos pela própria equipe, salvo algumas exceções, 

nas quais a organização recebe doação de simulado de parceiros ou opta por aplicar 

uma prova antiga do concurso. 

 

1.6 Equipe Direta 
 

• Raul - Diretor Executivo e professor de matemática 

• Alberto - Diretor Administrativo 

• Daniel - Diretor esportivo e professor de educação física 

• Roberta - professora-instrutora de inglês 

• Oliveira - professor-instrutor de educação física 

• Débora - professora de português 

• Conceição - professora de redação 

• Sara - professora-instrutora de português 

• Alexandre - professor-instrutor de física 

• Kabzas - terapeuta holístico 

 
1.7 Infraestrutura 
 

O início das atividades da Iniciativa Horizonte deu-se em um espaço cedido 

pelo polo de educação à distância da universidade Estácio de Sá de Pirassununga. 

O coordenador da faculdade convidou o projeto a utilizar uma de suas salas de aula 

de segunda a sábado sem qualquer custo.  
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Três meses depois, diante da necessidade de um espaço físico próprio para 

melhor conforto da equipe e de seus alunos, a ONG alugou uma sede própria. O 

espaço possui hall de entrada, sala com dois ambientes, lavanderia, cozinha, três 

quartos e três banheiros. 

O hall atualmente é um bicicletário provido de suporte para armazenamento 

das bicicletas. A sala, dividida em dois ambientes, terá um espaço para recepcionar 

o público externo e uma área de trabalho para a equipe. Com matéria-prima 

reciclada e o apoio de colaboradores, o ambiente destinado à equipe possui uma 

grande mesa central, a qual, enquanto a cozinha não fica totalmente mobiliada, 

também é utilizada para o almoço diário dos alunos.  

Dos três quartos, dois foram transformados em salas de aula e um recebeu 

uma grande mesa central e uma estante, sendo utilizado como biblioteca. As salas 

de aula já estão equipadas com dez carteiras cada, mas apenas uma, a única sala 

utilizada atualmente, conta com a infraestrutura completa, composta por 

computador, datashow, ventilador, duas mesas de apoio e quadro branco. Por fim, a 

cozinha e a lavanderia estão equipadas com uma geladeira, microondas, cafeteira 

elétrica, filtro de água, gaveteiro, mesa, utensílios e louças. 

A Iniciativa Horizonte também já recebeu doação de um sofá, uma televisão e 

um quadro branco, os quais ainda não foram instalados.  

 

1.8 Uniformes 
 

1.8.1 Uniformes – equipe 
 

Os professores e coordenadores devem combinar a camiseta do projeto com 

calça, bermuda ou saia preferencialmente na altura do joelho para baixo. Os 

dirigentes da ONG expressaram interesse em padronizar um uniforme completo para 

a equipe no futuro. 

 
1.8.2 Uniformes – alunos 
 

Os alunos receberam uniforme completo contendo 1 calça, 1 bermuda e 2 

camisetas para completar as 2 que já haviam recebido. Para a educação física, os 

alunos receberam doação de tênis e, para as meninas, tops esportivos. A intenção é 

manter o mesmo padrão para as próximas turmas. 
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1.9 Finanças 
 

Por ter passado por um período de mudança de sede, precisando investir em 

infraestrutura para preparar o local para as aulas, as despesas mensais da 

organização ainda não são fixas e não é possível definir uma base de gastos 

mensais. Entre janeiro e maio, as despesas variaram entre R$1.306,00 e 

R$9.941,00. Os meses com mais despesas foram exatamente os de estruturação do 

início do curso e de mudança para a atual sede. Mesmo quando os gastos foram 

muito altos, a renda arrecadada sempre superou as despesas, resultando em saldos 

de R$1.271,00 a R$2.589,00. 

A Iniciativa Horizonte não possui apoio de órgãos do governo, nem recebe 

investimentos de grandes empresas. Suas atividades são totalmente custeadas a 

partir de doações e parcerias com pequenas empresas locais.  

 

1.9.1 Colaboradores 
  
1.9.1.1 Colaboradores – individuais 
 

O total de colaboradores individuais da Iniciativa Horizonte é de 32 pessoas, 

desse montante, 25 são militares da Força Aérea. Os valores das doações, incluindo 

as feitas esporádica e unicamente, varia de R$50,00 a R$600,00. De todos os 32 

apoiadores, apenas um optou por adiantar sua contribuição, já garantindo a quantia 

que doaria em 10 meses, totalizando num montante de R$1.000,00.  

A ONG conta com 6 colaboradores fixos que depositam mensalmente as 

mesmas quantias, as quais variam de R$50,00 a R$200,00. Outros colaboradores 

parecem interessados em realizar doações mensais, porém, por algum motivo, não o 

fazem em alguns meses. Nessa situação se encontram 3 colaboradores com 

doações fixas variando entre R$50,00 e R$100,00.  

Outra situação percebida é a presença de colaboradores cujas doações são 

periódicas, porém não possuem um padrão com relação à quantia. Três desses 

fazem parte da rede de colaboradores desde a criação do projeto. Iniciaram 

contribuindo com quantias maiores das que atualmente repassam. A variação entre 

os valores é de R$100,00. Outros dois colaboradores fizeram o contrário: 

aumentaram a contribuição no decorrer do desenvolvimento do projeto. Um deles 
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iniciou com R$200,00 e, no último mês repassou R$600. O outro começou doando 

R$61,00 e atualmente fixou seus depósitos em R$101,00. 

Os colaboradores não costumam optar por doar em meses intercalados, visto 

que apenas um o faz. A forma mais comum de contribuição é a doação única. Até o 

momento foram 14 com valores variando de R$50,00 a R$500,00.  

A ONG solicita que sejam enviados comprovantes de depósito sempre que 

alguém inclua uma quantia em dinheiro na conta. Isso é utilizado para identificação 

do doador na ficha de controle financeiro enviada a todos os colaboradores 

mensalmente. Mesmo pedindo explicitamente que o façam, já foram recebidas seis 

doações as quais são nomeadas “não identificado” nos controles financeiros. 

  

1.9.1.2 Colaboradores – empresas 
 

A maioria das empresas colaboradoras faz parte da rede da Iniciativa 

Horizonte por meio de doação de alimento para o lanche dos jovens. No total são 3 

empresas. Duas delas ficam responsáveis por um dia de lanche cada. A terceira doa 

duas vezes por semana, sendo um dia custeado por ela mesma, e um dia apoiado 

pelo grupo maçom local. Os estabelecimentos são duas padarias e uma lanchonete. 

A ONG também conta com colaboradores empresariais de fora do ramo 

alimentício. Por não trabalhar com produtos que possam ser diretamente utilizados 

pela organização, dão preferência ao auxílio em dinheiro. Das duas empresas que já 

colaboraram dessa forma, uma fez doação única de R$50,00, uma quantia irrisória 

se considerado o tamanho do estabelecimento e seus lucros mensais. A outra, por 

outro lado, vem doando valores substanciais, R$200,00 e R$400,00, em meses 

intercalados desde que tomou conhecimento do projeto.  

  
1.9.1.3 Colaboradores – grupos militares 
 

Alguns dos colaboradores militares utilizam de seus grupos e associações do 

trabalho para levantar fundos e apoiar a Iniciativa Horizonte. Um deles, a turma 

formada em 1981, da qual um dos líderes da organização faz parte, doou uma 

quantia única de R$6.175,00 para colaborar com o aluguel anual da organização. 

A turma de 1967 conheceu o projeto em um encontro de turma realizado na 

cidade de Pirassununga. A importância visualizada no projeto resultou no interesse 

de ajudar a mobiliar a nova sede. Com isso, foi levantado o montante de R$1.400,00 
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para a compra de uma geladeira, a qual recebeu um adesivo decorativo da turma em 

forma de agradecimento e homenagem.  

Das turmas formadas recentemente, a turma Tupã, graduada em 2016, foi a 

única a atuar em prol à Iniciativa Horizonte. A doação foi articulada pela Tenente 

Maria, conhecida da equipe, a qual organizou a turma para levantar R$1.754,00 

destinados à compra do projetor atualmente utilizado nas aulas. 

A Sociedade dos Cadetes da Aeronáutica também se solidarizou com o 

propósito do projeto e assumiu a responsabilidade de custear a compra do primeiro 

computador da Iniciativa Horizonte, o qual foi escolhido por eles de acordo com a 

qualidade que julgaram necessária para uma organização de ensino. Além dos 

R$2.599,00 doados para adquirir a máquina, a SCAER também está providenciando 

duas bicicletas para que sejam meio de transporte dos alunos que tenham 

dificuldade para chegar ao curso de outras formas.   

  

1.9.1.4 Colaboradores - instituições religiosas 
 

As instituições religiosas não são grandes colaboradores da Iniciativa 

Horizonte, pois apenas uma paróquia local demonstrou apoio até o presente 

momento. Embora tenha doado apenas uma vez, a quantia de R$500,00 foi crucial 

para o desenvolvimento das atividades da ONG naquele mês.  

A relação com a paróquia é próxima, visto que um dos membros da equipe 

direta faz parte de sua congregação. A doação, inclusive, foi efetuada de uma 

maneira muito simbólica com a presença de representantes da paróquia em uma 

visita à organização. 

  

1.9.2 Transparência 
 

Os colaboradores recebem mensalmente um email com uma newsletter sobre 

o que vem ocorrendo no dia a dia da organização, bem como o controle financeiro 

do mês vigente. O controle financeiro possui os nomes de todos os doadores ao lado 

das quantias depositadas para que possam se identificar na lista. O controle 

financeiro também possui dados detalhados sobre os gastos do mês, bem como um 

link para uma página do aplicativo Dropbox onde ficam armazenados os recibos de 

todas as transações. 
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A Iniciativa Horizonte utiliza um grupo de email apenas para os colaboradores. 

Lá são adicionados todos que já tenham doado para a ONG ao menos uma vez. 

Dessa forma, eles têm a liberdade de buscar os emails dos outros colaboradores 

para conversar e checar entre si se, de fato, todas as quantias doadas foram 

lançadas. É uma forma de a ONG dar ferramentas de controle e fiscalização dos 

valores arrecadados e onde são aplicados. A intenção é trabalhar com transparência 

total.  

 

1.10 Comunicação 
 
1.10.1 Logomarca 
 

A logo da Iniciativa Horizonte (anexo 1) foi desenvolvida por um colaborador, 

também militar, inspirado nas bolachas utilizadas pelas Forças Armadas. Tais 

bolachas são logomarcas de identificação de Organizações Militares, equipes, 

turmas de cadetes e grupos de trabalho, por exemplo. É costume que sejam 

elaboradas pelos próprios membros, sendo votadas publicamente para a escolha. 

Na bolacha da Iniciativa Horizonte, o assunto aeronáutico é muito presente; 

as cores azul e laranja, e o elemento central em preto, representam o horizonte 

artificial utilizado em aeronaves em voo; a estrela com uma espada alada em seu 

interior é a insígnia dos alunos da EPCAR, seu símbolo de identificação.  

A logo foi pensada para que ficasse claro que os estudantes estão mirando na 

aprovação da escola e já estão na metade do caminho, visto que a insígnia está 

surgindo no horizonte como um sol nascente. Sem as estrelas ao redor e no centro 

da espada alada, o símbolo restante é o símbolo-base de toda a Força Aérea 

Brasileira. 

O verde e amarelo ao redor da bolacha remetem às cores da bandeira do 

Brasil, o que reforça visualmente o compromisso da Iniciativa Horizonte em trabalhar 

para o desenvolvimento do país, a partir de seu trabalho para formação de cidadãos 

e na sua responsabilidade em, a partir da educação, dar oportunidade para que 

jovens saiam de situações de vulnerabilidade econômica e social.  

Por fim, a tipografia utilizada no nome da organização foi escolhida sem 

grande rigor. 
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Figura 1: Logo atual da Iniciativa Horizonte 

 
Fonte: Iniciativa Horizonte 

 
1.10.2 Redes Sociais 
 

Por não possuir um site propriamente dito, o contato entre Iniciativa Horizonte 

e público é feito por meio das redes sociais. Atualmente a organização trabalha 

principalmente com o Facebook e o Instagram. 

 

1.10.2.1 Facebook e Instagram 
 

Foi detectado que nem todas as famílias dos alunos e nem todos os 

colaboradores utilizavam o Instagram. Para que todo o público pudesse ter acesso 

às fotos do projeto, independente do meio ou mídia utilizado, optou-se por vincular o 

Instagram ao Facebook e postar todo o conteúdo em ambos. Essa decisão, porém, 

não foi seguida à risca. 

O conteúdo consiste apenas em fotografias do dia a dia do projeto e 

divulgação de colaboradores empresariais como forma de agradecimento. É muito 

comum que as imagens sejam acompanhadas de pequenos textos explicativos, 

relacionados ao momento em que as fotos foram tiradas. Também são frequentes os 

agradecimentos a todos os colaboradores e palavras de incentivo aos alunos. 

Nas redes sociais, é perceptível um carinho e uma grande proximidade entre 

a equipe direta e os alunos. A palavra “família” é muito frequente e os alunos 

parecem ter muito orgulho de fazer parte do projeto, visto que compartilham fotos 

com o uniforme e com os colaboradores diretos com frequência.  

 

1.10.3 Relações Públicas 
 

O trabalho de relações públicas da organização ainda é muito incipiente; por 

enquanto, tem foco em divulgar a ONG em encontros de turma realizados na cidade 

de Pirassununga. Encontros de turma são uma tradição na Força Aérea e consistem 

em reuniões a cada dez anos de todos os membros das turmas formadas na AFA.  
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Das 4 palestras em encontros de turma em que participou, a Iniciativa 

Horizonte recebeu uma grande colaboração de apenas uma delas. Muitas pessoas 

parabenizam o projeto, mas poucos se mobilizam. Apenas um ou outro convidado, 

de fato, faz contribuições à ONG após conhecê-la. 

A divulgação diretamente ao colaborador em potencial é presente, mas 

também é muito precária; falta uma maior organização e preparação para aumentar 

as chances de mudança de atitude do público. 

 

1.11 Planejamento de expansão do projeto 
 

Para o segundo semestre de 2017, a Iniciativa Horizonte planeja abrir outra 

turma preparatória para a EPCAR, bem como uma pequena turma piloto para a 

escola de sargentos.  

A turma piloto foi reservada apenas para ex-alunos da primeira turma da 

EPCAR, isso porque alguns deles apenas terão a chance de prestar o concurso em 

2017, pois excederão a idade limite para refazer a prova em 2018, caso não 

passem. Dessa forma, a ONG pretende continuar apoiando os alunos mesmo que 

não possam mais prestar o concurso principal no qual a organização foca. 

Ainda para 2017, também estão sendo planejadas atividades esportivas 

abertas a alunos que estejam fora dos pré-requisitos para participar dos cursos 

ofertados. Novas parcerias para o local das atividades já foram firmadas. 

Em julho, a Iniciativa Horizonte aproveitará as férias dos alunos da primeira 

turma para elevar o nível de conhecimento na língua inglesa com um protótipo de 

curso de inglês. A proposta sendo proveitosa, em breve esse produto também fará 

parte da relação de atividades oferecidas à população local.  

Também em julho, a equipe está preparando um cineclube para o público 

interno. A ideia surgiu quando um grupo de alunos demonstrou interesse em 

continuar frequentando a ONG mesmo no período de férias. O cineclube é uma 

maneira de ocupar o tempo dos alunos, estreitar ainda mais os laços e introduzi-los 

à cultura audiovisual. 

A ONG também deixou em aberto a possibilidade de realizar eventos e rifas 

futuras para levantar fundos. 
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2 AMBIENTE MILITAR 
 

2.1 A Força Aérea Brasileira (FAB) 
 

As Forças Armadas são responsáveis, principalmente, pela segurança do 

país. Elas asseguram a integridade do território nacional, defendendo seus 

interesses, recursos naturais, industriais e tecnológicos. Dessa forma, atuam na 

segurança das fronteiras do país, em operações humanitárias e de resgate em todo 

o território nacional; também são responsáveis pela proteção dos cidadãos e pela 

soberania da nação.  

As Forças Armadas são comandadas pelo Ministério da Defesa, cuja direção 

auxilia na organização de suas atividades, bem como supervisiona tudo o que ocorre 

dentro delas. Acima da direção do Ministério da Defesa, há apenas o Presidente da 

República, autoridade suprema dos militares. 

As Forças Armadas são, na verdade, três instituições, cada uma voltada para 

uma frente nacional a ser protegida. Por terra, o responsável é o Exército Brasileiro; 

em todo o território marítimo e fluvial, o comando é feito pela Marinha do Brasil; já 

com relação à soberania aérea, o órgão responsável é a Força Aérea Brasileira 

(FAB), popularmente chamada apenas de Aeronáutica. 

O espaço aéreo brasileiro é controlado, organizado e defendido pela 

Aeronáutica. Dentre suas diversas ocupações, o Comando da Aeronáutica também 

é responsável pelo Correio Aéreo Nacional e pela segurança da navegação aérea 

com apoio logístico, de inteligência e de comunicação. O controle do espaço aéreo, 

porém, é realizado em conjunto com órgãos civis de fiscalização. 

As Forças Armadas são famosas pela sua dinâmica de elaborar eventos nos 

quais seus servidores são prestigiados. O próprio sistema de promoção é uma forma 

de premiar o servidor pelo bom trabalho. Fora os eventos e as promoções, a FAB 

possui um sistema de condecoração para agradecer militares e cidadãos por bons 

serviços prestados à força e ao país. A grande maioria é voltada para o público 

interno, mas existem medalhas disponíveis também para a população civil.    

Os militares são, essencialmente, funcionários públicos à serviço do país, 

logo, a grande maioria dos concursos garante um emprego para a vida toda. 

Inclusive, por serem preparados para situações de guerra, os militares nunca se 

aposentam.  
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Eles entram na reserva, podendo ser solicitados a voltar à ativa caso seja 

necessário. Alguns concursos, porém, são para cargos temporários, tendo uma data 

fixa para a saída; geralmente o período máximo de permanência é de oito anos. 

Anualmente, a aeronáutica prevê aproximadamente 20 concursos diferentes 

para quem deseja servir a força. Eles variam de acordo com a idade e o nível de 

escolaridade. A idade mínima é 14 e a máxima 32. O nível de escolaridade varia de 

recém-formado no ensino fundamental ao ensino superior.  

 
2.2 Academia da Força Aérea (AFA) 
 

A Academia da Força Aérea é a unidade representante da Aeronáutica 

localmente. Está localizada no município de Pirassununga, em uma área afastada do 

centro urbano. A distância entre a Academia e a região urbana da cidade é de 11 

quilômetros, com duas estradas conectando-as. 

A AFA possui áreas residenciais para os servidores e estudantes, bem como 

seus centros de estudos e trabalho. Por ser distante do centro da cidade, a 

Academia é dotada de uma infraestrutura básica necessária para o dia a dia de seus 

moradores. Possui um hospital, dois bancos, uma escola, uma capela, um pequeno 

mercado, dois clubes etc. A Academia da Força Aérea dispõe de todos os serviços 

básicos que os moradores possam necessitar.  

Na AFA, os cadetes estudam para se formarem em oficiais da Força Aérea 

Brasileira e obterem graduação em administração com ênfase em administração 

pública, ciências aeronáuticas, logística e ciências militares. O tempo mínimo para a 

formação é de quatro anos e, ao término do curso, obtém diploma em administração 

pública e em uma das outras duas habilitações à escolha. Para que os objetivos 

acadêmicos sejam cumpridos dentro do prazo estimado, o regime de estudos é 

intenso. Os alunos estudam em tempo integral, tendo apenas os finais de semana 

livres. 

Mesmo com a agenda cheia, os cadetes possuem associações e atividades 

nas quais voluntários trabalham no tempo livre. Um desses grupos é a Sociedade 

dos Cadetes da Aeronáutica (SCAER). O papel da SCAER é promover uma boa 

experiência do cadete enquanto aluno da AFA, incluindo o desenvolvimento de 

atividades nos campos esportivo, cultural, extracurricular e social.  

Fundada em 1941, a SCAER recebe uma arrecadação mensal de todos os 

cadetes, os quais se tornam sócios automaticamente. Os fundos são voltados para a 
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implementação das atividades planejadas e quaisquer outros fins decididos pelos 

membros.  

No âmbito social, os cadetes têm total liberdade para utilizar os valores 

arrecadados para auxiliar organizações sem fins lucrativos ou apoiar qualquer causa 

que acreditem, visto que já o fizeram por duas vezes com a Iniciativa Horizonte. 

Além das atividades da SCAER, os cadetes também fazem parte do 

Programa de Formação de Valores (PFV). O PFV foi desenvolvido pela AFA com o 

intuito de fortalecer os principais valores éticos e morais esperados dos seus 

estudantes como profissionais dentro das forças armadas. É abordado de forma 

sistêmica por todos que participam da formação dos cadetes, para que tais valores 

norteiem todas as atividades propostas ao longo da carreira. 

Inicialmente era composto de palestras, competições e atividades culturais 

apenas para o público interno. Com a popularização e convites para participar das 

atividades nas escolas locais, o programa abriu suas atividades para o público civil, 

inserindo escolas públicas em sua agenda de ciclo de palestras. 

Os valores do Programa não são definidos pelos cadetes, mas as palestras 

são integralmente desenvolvidas e apresentadas por eles. Os cadetes produzem 

vídeos e montam apresentações em powerpoint para os encontros. Em suas visitas 

mensais às escolas da região, abordam um valor diferente por dia; focam em definir 

seus conceitos e abordar como tal valor se aplica tanto às carreiras profissionais, 

militares ou civis, quanto à vida pessoal. Alguns dos valores já trabalhados foram: 

disciplina, dever de cidadão, coragem, patriotismo e amor à verdade. 
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3 AMBIENTE POLÍTICO 
 

O primeiro setor corresponde ao governo, ao Estado, sendo o principal 

responsável pelas questões sociais do país. O segundo setor é o setor privado, 

relacionado às questões individuais. Com a lacuna na gestão das questões sociais 

deixadas pelo primeiro setor, o setor privado começou a se organizar em grupos 

para lidar com os problemas não resolvidos pelo Estado, originando, a partir dessa 

iniciativa, o chamado terceiro setor. 

Perante o Código Civil Brasileiro, existe uma distinção entre as pessoas 

naturais, ou físicas, e as pessoas jurídicas. A pessoa jurídica pode ser caracterizada 

pela organização de pessoas físicas com um objetivo comum, desde que não seja 

proibido por lei, podendo ser subdividida em três grandes grupos: sociedades, 

associações e fundações. 

As sociedades são agrupamentos de pessoas físicas, cuja atividade é 

econômica e visam ao lucro; podem ser definidas para prestação de serviços ou 

exercício de profissão, por exemplo. Já as associações e as fundações, ao contrário 

das sociedades, não têm como fim a geração de riquezas. 

A principal característica que difere associações de fundações é que a 

primeira surge da união de pessoas com um objetivo comum, já a segunda da 

organização de um patrimônio destinado a determinado fim social. Para ser uma 

fundação, portanto, é necessário que desde o início haja um grande conjunto de 

bens imóveis, embora não haja uma equipe para destiná-lo. Para associações é o 

contrário, deve haver uma equipe, não necessariamente dotada de um conjunto de 

bens. 

Outra diferença é quanto às atividades desenvolvidas, desde que mantenham 

seu caráter não destinado ao lucro; as associações podem mudar sua finalidade ou 

expandir seus objetivos. Já as fundações não possuem essa flexibilidade, tendo que 

se manter sempre de acordo com as especificidades delimitadas no momento de 

sua criação. 

Ser uma organização sem fins lucrativos significa não utilizar o lucro para 

enriquecimento privado, o que não é o mesmo que estar proibida de obter lucro. 

Desde que esteja previsto em seu estatuto de criação, o lucro é bem-vindo e deve 

ser completamente destinado ao crescimento e à manutenção da própria 
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associação. Como pessoa jurídica, a associação passa a ter a capacidade de 

contratar e empregar como um ator social comum.  

Todas as fundações e associações que trabalhem com educação, saúde ou 

assistência social são imunes a qualquer tipo de tributação, inclusive de sua renda.  

Juridicamente as associações também podem requerer diferentes títulos ou 

certificados que lhes concedam outros benefícios legais.    

 Para o advogado Airton Grazzioli, vice-presidente da Associação Nacional 

dos Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse 

Social (PROFIS), a imunidade fiscal deveria ser vista como um investimento público 

e social, tendo em vista que os serviços prestados pelas associações geram retorno 

à população.    

A visão de Grazzioli não é compartilhada por todos no Estado. A reforma da 

Previdência é um exemplo disso, pois vem ameaçando a imunidade fiscal do terceiro 

setor, abrindo espaço para que o projeto de emenda constitucional (PEC) inclua o 

fim ou uma revisão desses benefícios. Para a deputada Mara Gabrili, caso a 

proposta seja aprovada, a grande maioria das associações não conseguirá se 

sustentar, pois os recursos das isenções são utilizados para profissionalizar o 

serviço que as associações prestam à população.  

A assistência proporcionada pelas associações é oriunda de lacunas 

deixadas pelo Estado; seu serviço é originariamente dever do Estado. Logo, 

diminuindo o número de associações, o Estado terá que voltar a se sobrecarregar 

prestando, precariamente, serviços os quais nunca conseguiu prover. 

Esses benefícios das associações, cujas finalidades são de interesse público, 

são também chamados de fomento ao terceiro setor. Além dos benefícios dirigidos à 

imunidade fiscal, o fomento ao terceiro setor também atua diante dos colaboradores 

das organizações, possibilitando que uma parcela do imposto de renda devido seja 

repassado a tais instituições. 

Para pessoas jurídicas, como empresas privadas, a dedução integral do valor 

das doações pode atingir até 2% do lucro operacional bruto da empresa. No entanto, 

para poder prover a seus doadores tal benefício, a associação precisa obter o título 

de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sendo que para 

obter a qualificação como OSCIP, uma das exigências é estar em atividade há, no 

mínimo, três anos.  
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As nomenclaturas organização não governamental, organização sem fins 

lucrativos, entidade e instituição são todas denominações populares para as 

associações. Não fazem, portanto, parte dos títulos legais concedidos pelo Estado. 

Perante o Estado, todos os agrupamentos de pessoas físicas para um fim comum 

são associações, independente do nome que prefiram utilizar no dia a dia junto ao 

seu público. 
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4 AMBIENTE ECONÔMICO 
 

4.1 Modelos econômicos no terceiro setor 
 

Para Fábio Ribas, diretor executivo da Prattein Consultoria em Educação e 

Desenvolvimento Social, para compreender a situação financeira de empresas no 

terceiro setor, é relevante assimilar os conceitos de dependência, auto sustentação 

e, principalmente, gestão da sustentabilidade. A situação de dependência ocorre 

quando as organizações não possuem poder sobre os seus recursos, não possuem 

controle dos investimentos necessários para que possam planejar e dar continuidade 

às suas atividades.  

Organizações muito dependentes economicamente acabam possuindo 

poucos grandes investidores, o que pode contribuir para que tais investidores, direta 

ou indiretamente, exerçam muito controle sobre elas. Essas ONGs correm riscos de, 

ao perderem tais patrocinadores, não conseguirem continuar existindo por falta de 

recursos e uma boa equipe de liderança. 

A auto sustentação é a situação ideal para qualquer organização sem fins 

lucrativos, visto que qualifica um total controle financeiro que independe de 

investimentos externos. Ainda é uma novidade para as ONGs brasileiras, sendo 

considerada por Ribas como algo praticamente inatingível. A auto sustentação 

demanda a geração de renda própria, o que sugere a necessidade de um produto ou 

serviço que possa ser vendido para o público externo, com fins de angariar fundos 

para o trabalho social.  

Ao invés de investir recursos procurando atingir a auto sustentação, o mais 

importante seria compreender e trabalhar a gestão da sustentabilidade. Esse 

conceito visa o uso inteligente dos recursos disponíveis, de forma a correr menos 

riscos financeiros. Também inclui a comunicação e visibilidade da organização 

perante os colaboradores atuais e potenciais para a articulação de uma rede de 

apoio que consiga manter a organização. 

 
4.2 A conjuntura econômica atual 
 

As perspectivas para o ano de 2017, segundo especialistas da Faculdade 

Getúlio Vargas (FGV), até maio, eram positivas. Mesmo vivenciando a mais aguda 

recessão já ocorrida no país, a expectativa era de uma aceleração no crescimento 

do produto interno bruto (PIB) na ordem anual de 0,4%. Embora ainda haja um 



27 
 

 

otimismo quanto à recuperação financeira, as denúncias de corrupção do dia 17 de 

maio devem surtir efeitos negativos nesse número.  

Os especialistas antecipam que a taxa de desemprego deve permanecer alta 

durante o ano de 2017, sofrendo queda apenas em 2018. Com o mercado de 

trabalho permanecendo fraco e, aliado às altas taxas de endividamento familiar, os 

índices de consumo ficam baixos. Dessa forma, tanto as vendas no varejo quanto a 

produção industrial apresentam queda. Uma possibilidade de aumento do consumo 

doméstico e aquecimento do mercado interno pode ocorrer a partir da liberação de 

contas inativas do FGTS e a diminuição da inflação. 

No geral, as crises política e econômica são complementares no sentido de 

que o aumento de uma maximiza a outra e vice-versa. O resultado para as 

organizações não governamentais pode ser negativo.  

Para Marcos Biassioli, coordenador geral do XVI Congresso Brasileiro do 

Terceiro Setor, realizado em setembro de 2015, o maior desafio das Organizações 

não governamentais é exatamente o financeiro. Segundo João Paulo Vergueiro, 

diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), em 

momentos de crise, a tendência é que os investimentos de órgãos públicos e 

doações de empresas privadas sejam cortados.  

Segundo Fábio Ribas, muitas organizações do estado de São Paulo estão 

sofrendo fortemente as pressões da crise. Em reportagem de 2015 da Folha de São 

Paulo, três grandes organizações do estado relatam ter sofrido queda nos 

investimentos em torno de 20% e 30% no ano. 

Na cidade de Pirassununga, na qual se encontra a Iniciativa Horizonte, a 

economia local foi muito afetada, decretando estado de calamidade pública no início 

de 2017, com um saldo devedor de R$43.370.000,00. O prefeito Ademir Alves Lindo 

afirmou que o município não possui condições de quitar a dívida e existiam riscos do 

colapso dos serviços prestados à população nas áreas da saúde, educação, 

segurança pública, mobilidade e na gestão ambiental. 

Para Gustavo Mattar, especialista em gestão pública, o estado de calamidade 

é utilizado para decretar a ocorrência de uma crise e informar os governos estadual 

e federal de sua existência. Um município cuja calamidade financeira é reconhecida 

e aprovada possui aval para realizar medidas emergenciais de contenção de gastos. 

Dessa forma, é possível, inclusive, cortar cargos, pagamentos e investimentos.  
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Com uma queda nas doações públicas, uma das estratégias sugeridas por 

Biassioli é investir na fidelização de doadores individuais que possam acompanhar a 

organização durante todo seu ciclo de vida, ajudando, inclusive, na sua manutenção 

durante a crise. 

 
4.3 Perfil do doador – organizações 
 

O IV Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais realizado em 2015 

pelo Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS), trouxe palestrantes experientes 

na área para explicar e apontar tendências dos investimentos sociais, bem como 

divulgar resultados de suas pesquisas sobre o tema. 

Em sua fala, Larry McGill, do Foundation Center, estima que, em 2013, as 

fundações americanas doaram aproximadamente US$55 bilhões de dólares. Embora 

a pesquisa envolva apenas fundações, as quais registram 16% do mercado doador 

americano, o valor doado foi excepcional, visto que registrou aumento de 80% com 

relação ao marco de dez anos antes.  

O mais interessante é o aumento ter ocorrido durante uma década de 

recessão econômica. Hoje, com a economia ainda instável, pesquisas apontaram 

que, em 2010, 41% das fundações americanas fizeram doações voltadas para 

auxiliar a amenização dos efeitos da crise que afetam a população mais humilde. As 

doações, inclusive, permaneceram praticamente com os mesmos índices entre 2009 

e 2010. 

A Foundation Center, juntamente com a Worldwide Initiatives for Grantmaker 

Support, identificou em pesquisa que a tendência da filantropia no mundo é de vasto 

crescimento. Na Europa, mais da metade das organizações de apoio à filantropia 

foram criadas após 1999. Se considerado o mundo todo, o dado sobe para metade 

das organizações criadas após o ano de 2000.  

Pesquisas apontam para o crescimento mundial do setor com dados que 

evidenciam que, em outros países, a crise não afetou a doação por instituições 

privadas. Nenhuma das informações garante, porém, que seja possível utilizá-los 

como base para definir o que é tendência no Brasil. O ideal seria a criação de uma 

rede de investidores sociais que permitisse a ação em conjunto para aumentar o 

impacto gerado. 
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A pesquisa Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC), lançada 

em 2015, detectou que 35% das empresas e institutos brasileiros apresentaram 

queda em seus investimentos. Um investimento que em 2013 chegava a 1,4% do 

total do lucro bruto das empresas, em 2014 passou para praticamente metade disso, 

aproximando-se de apenas 0,7%. Para um país cujo investimento social um dia já 

ultrapassou o americano, estar em queda dessa forma é alarmante. 

Os grandes investidores, institutos, fundações e empresas tem como 

prioridade auxiliar ações voltadas à educação e aos jovens e crianças das 

comunidades do entorno. Embora o termo “comunidades do entorno” seja 

automaticamente relacionado ao contexto geográfico, ele não se resume às 

comunidades locais. Podem ser comunidades relacionadas ao tipo de negócio ou 

interesse do doador. 

As empresas são um caso à parte, pois com frequência selecionam as 

instituições de acordo com os incentivos fiscais governamentais que obterão ao 

fazer a doação. Embora os incentivos não sejam tão amplos quanto os de outros 

países, eles têm sido o suficiente para ser um dos pilares da doação feita pelo 

capital privado. 
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5 AMBIENTE SOCIOCULTURAL 
 

5.1 Conceitos que permeiam o ato de doar 
 

5.1.1 Empatia 
 

A empatia pode ser compreendida, dentro da psicologia, de formas distintas 

(SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009). Para a psicologia da personalidade, a 

empatia é a capacidade de compreender o próximo. Essa capacidade pode 

extrapolar a simples compreensão, chegando a um compartilhamento dos 

sentimentos, ou seja, o possuidor de empatia consegue reproduzir os mesmos 

sentimentos do objeto em questão (SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009). Para 

Rogers (1985/2001b apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009, p.214), a empatia é 

um sistema que permite o estabelecimento de vínculos entre as pessoas, as quais 

ativamente se tornam abertas a se sensibilizar com o outro. 

Dentro da psicologia social, a empatia é vista como algo que pode motivar a 

vida em sociedade (SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009), pois a empatia é um dos 

pontos que incentiva o ser humano a considerar o auxílio ao. É possível, portanto, 

inferir um papel para a empatia como um dos pilares de uma comunidade unida, cuja 

base é a ajuda mútua.  

Para Hoffman (1987, 1991 apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009, p.216), 

a empatia dá-se a partir de um sentimento ruim causado ao ver o outro em uma 

situação desagradável; esse sentimento gera uma reação de compaixão que pode 

levar a uma ação que minimize o sofrimento alheio. Aliviar o sofrimento alheio, 

consequentemente, cessa as próprias sensações ruins. Quando há empatia, ficar 

bem necessariamente inclui fazer o bem ao próximo caso outro ser esteja em 

desvantagem. 

Para Dymond (1949 apud SAMPAIO; CAMINO; ROAZZI, 2009, p.217), 

porém, a empatia em si não leva à ação. A empatia é a possibilidade de 

compreender o que o outro pensa e sente, o que por si só não garante nenhum tipo 

de mobilização.  
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5.1.2 Ajuda x doação 
 

Ajudar, para Goldstein (1983 apud GOUVEIA et al., 2010), é ter como 

objetivo auxiliar, prestar assistência a algo ou alguém. A ajuda, ainda segundo o 

autor, pode envolver algum tipo de recompensa interna ou externa. Como 

recompensas, é possível exemplificar o bem-estar pessoal ou a intenção de ser 

ajudado de volta quando necessário. 

A partir do conceito de ajuda é possível diferenciá-lo da doação. Para o 

autor, ajudar implica um comportamento físico, um ato, enquanto a doação pode 

estar relacionada apenas ao câmbio de bens materiais. Auxiliar na renovação de 

uma creche, por exemplo, é um ato de ajuda, já a disponibilização de móveis para o 

funcionamento dela é uma doação. 

 
5.1.3 Altruísmo 
 

Ao contrário da ajuda e da doação, o conceito de altruísmo de Chow (1996 

apud GOUVEIA et al., 2010) e Goldstein (1983 apud GOUVEIA et al., 2010) não é 

dotado de recompensa. Para Rodrigues & Cols., (2009 apud GOUVEIA et al., 2010) 

uma pessoa altruísta age pelo bem alheio sem almejar qualquer tipo de ganho 

pessoal. 

Para Jon Elster (1989 apud GROSNER, 2012, p.6) existem diferentes graus 

de altruísmo, que são definidos com relação ao nível de envolvimento do praticante 

com o destinatário da ação altruísta. Para ele, o envolvimento remete a um teor 

egoísta relacionado, por exemplo, à existência de vínculo afetivo com o beneficiado, 

o que denota uma preferência específica por públicos que sejam próximos de 

alguma forma.  

Como comportamento, para os biólogos sociais, o altruísmo é uma ação que 

visa beneficiar mais seu destinatário do que o seu praticante (PILIAVIN; CHARNG, 

1990 apud GROSNER, 2012, p.5). Muitos autores, segundo Diana Grosner (2012), 

mestre em ciência política pela Universidade de Brasília, estabelecem diferentes 

definições de altruísmo. O ponto comum entre os diferentes conceitos é a condição 

de existência do sacrifício próprio pelo bem alheio. 
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Perceba que, diferentemente da empatia, o altruísmo exige que seja praticada 

uma ação, enquanto a empatia denota uma compreensão dos problemas e 

sentimentos alheios, não necessariamente havendo mobilização para, de alguma 

forma, auxiliar a outrem; no caso do altruísmo, a ação é intrínseca à sua existência. 

 

5.2 Perfil do doador brasileiro 
 

No mapa do World Giving Index, um índice de solidariedade mundial, o Brasil 

estava, em 2015, nas últimas posições de 145 países pesquisados, ficando no lugar 

de número 105. Para Andrea Wolffenbuttel, diretora de comunicação do Instituto do 

Desenvolvimento Social, além de ser um reflexo direto da crise econômica, a 

péssima colocação no ranking de solidariedade é, também, resultado da forma como 

a população brasileira compreende o problema social. 

O brasileiro vê o problema social como uma responsabilidade do Estado. Mas, 

embora acredite que o Estado é o único responsável por promover bem-estar social, 

o brasileiro não confia em sua capacidade de fazê-lo. Os atuais escândalos de 

corrupção e a frequente falta de eficiência em muitas das atividades geridas pelo 

governo, provavelmente são algumas das causas desse questionamento. 

Segundo Wolffenbuttel, essa inabilidade do Estado em suprir as necessidades 

do cidadão deixa uma lacuna no bem-estar social do país. Essa lacuna, para a 

diretora, pode e deve ser preenchida com ações da própria sociedade civil, o que só 

pode ser implementado caso seja criada uma cultura de doação, na qual a 

responsabilidade seja diluída entre todos os membros da sociedade. 

Na pesquisa do World Giving Index, ficou claro que na grande maioria das 

vezes os doadores são levados à ação por motivos pessoais, principalmente pelo 

bem-estar individual que ajudar ao próximo lhes proporciona. Ajudar ao próximo não 

consiste, para eles, um ato social de cidadania. 

A pesquisa também mostra como a população compreende certos termos 

utilizados para descrever o ato de ajudar o próximo; “caridade”, por exemplo, é mais 

utilizado e aceito do que “filantropia”. “Caridade”, mesmo sendo o termo mais comum 

e aceito popularmente, não é o ideal.  

A “caridade” pressupõe uma dicotomia entre os que doam e os que recebem, 

como se os doadores fossem superiores. Assim, o uso do termo “caridade” não 

corrobora para o fortalecimento da comunidade necessária para a criação da cultura 

de doação mencionada. Ainda assim, o uso da palavra em detrimento ao uso de 



33 
 

 

“filantropia” ocorre porque, para a pessoa comum, a “filantropia” remete às ações de 

pessoas ou empresas muito ricas. 

Visto que os termos “caridade” e “filantropia” surgiram de conversas com os 

entrevistados, não foi detectada pela pesquisa o uso da expressão “investimento 

social”. Embora ainda não tenha caído no gosto popular, o “investimento social” é, 

para a Wolffenbuttel, o termo ideal para conceituar o que se espera de uma 

sociedade na qual todos são vistos como responsáveis e importantes para seu 

funcionamento e progresso.  

Considerando seu teor financeiro, o investimento é a aplicação de recursos 

para algum fim que gere retorno seguido de lucro. Logo, o investimento social seria a 

aplicação de um capital cujo retorno e lucro são o desenvolvimento social a partir do 

auxílio concedido. O investimento social sugere um maior envolvimento e 

preocupação com os resultados da doação.  

O distanciamento entre a pessoa que doa e o beneficiado fica ainda mais 

evidente com os dados da pesquisa a respeito da maneira que os doadores o fazem. 

Embora doem bens materiais e alimentos diretamente, sentem necessidade de um 

intermediador, uma organização não governamental ou uma campanha para um 

problema específico, se desejarem oferecer seu trabalho ou quantias em dinheiro. 

Uma característica que influencia a ação é a confiança. O doador deve 

conhecer a organização e acreditar que ela vai, de fato, utilizar os recursos 

recebidos com honestidade e da melhor maneira possível, visando o bem-estar 

social. Isso pode ser construído com transparência fiscal, do investimento os 

recursos e dos resultados conseguidos.  

Segundo Kia Brachetti, responsável pelos investimentos sociais do UBS na 

América Latina, dentre as causas dos obstáculos à doação está a dificuldade de 

mostrar o impacto para o colaborador, pois doador capaz de ver os resultados de 

suas ações está mais propenso a continuar ajudando. 

Outro problema identificado é um senso de comunidade débil, uma falta de 

solidariedade e responsabilidade social, aliados à falta de confiança na seriedade e 

honestidade das organizações não governamentais; esses são, atualmente, os 

maiores obstáculos encontrados para a criação de uma cultura de doação. 

Andrea Wolffenbuttel considera que um relacionamento próximo também 

pode fortalecer a confiança. Isso pode ser conseguido a partir do incentivo à 

visitação dos colaboradores para acompanhar de perto como e onde está se dando 
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o trabalho da organização ou de se ter contato com alguém diretamente ligado à 

organização, tanto da equipe quanto um beneficiado por ela. 

Kai Brachetti, em pesquisa sobre o comportamento de investidores individuais 

de alto poder aquisitivo no continente em 2015, percebeu o papel da educação como 

como uma prioridade dos investimentos sociais desse grupo. Os filantropos estão 

interessados em, por meio da educação, melhorar a competitividade dos jovens no 

mercado, consequentemente melhorando suas condições de vida e a situação 

econômica do país.  
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6 EMPRESAS CONGÊNERES 
 

6.1 Cursos Militares 
 

6.1.1 Curso Movame 
 

O Movame é um dos cursos pré-militares mais tradicionais da região, 

completando 50 anos de existência em 2017. Possui sede em Pirassununga e, 

desde 2010, conta com uma filial em São José dos Campos. Os cursos são tanto 

presenciais quanto à distância. 

O sucesso da empresa é tanto que alunos de todo o Brasil saem de suas 

cidades natais para poder estudar presencialmente. O Movame possui uma casa de 

hóspedes que serve de moradia, ao lado do prédio do curso, propiciando o conforto 

dos clientes. 

Os polos de Pirassununga e São José dos Campos possuem, cada um, oito 

cursos para a Força Aérea, três para a Marinha, três para o Exército e dois para a 

Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os cursos a distância são quatro, três e um, 

seguindo a mesma ordem acima. 

O material didático é produzido integralmente pela própria empresa, na 

editora Movame. A rede também desenvolve apostilas extras com conteúdos 

específicos de matemática e português para concursos públicos. O Movame 

aproveita o material autoral para venda online e geração de renda extra, em seu site 

oficial. 

Dos cursos presenciais, praticamente todos têm aulas aos sábados; alguns 

até aos domingos. As atividades, nos dias de semana, começam após o almoço, 

14h, e vão até 22h. Aos finais de semana, a prioridade é durante o dia, manhã e 

tarde.   

A empresa possui uma página do Facebook com quase 24 mil seguidores. 

Embora a comunicação online seja clara e frequente, não há uma organização muito 

clara quanto às postagens: ou passam muitos dias para que seja disponibilizado 

algo novo, ou há um excesso de posts no mesmo dia. O conteúdo da página é uma 

mistura de divulgações sobre a empresa e os cursos e peças especiais para datas 

comemorativas. Um grande ponto negativo é a demora em responder aos clientes. 

Os três últimos que enviaram uma mensagem de maneira pública esperaram entre 

dez e 24 dias para obter uma resposta.    
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A empresa também possui uma conta no Twitter inativa desde 2015, cujo link 

ainda está presente em seu site oficial. O site é de fácil navegação e com todas as 

informações necessárias para conhecer o Movame. Também conta com uma área 

reservada para divulgar depoimentos de ex-alunos e partes de palestras ministradas.  

Os vídeos, originalmente hospedados na página da empresa no Vimeo, não 

se destacam pela estética, mas são diretos, bem filmados, o áudio é adequado e os 

personagens parecem à vontade em fazer seus depoimentos, embora, no geral, não 

sejam muito espontâneos e nem emotivos.  

 

6.1.2 Curso Preparatório Militar (CPM) 
 

O curso CPM, como é mais conhecido, tem sede em Pirassununga há 11 

anos e seu foco, como o próprio nome diz, é preparar para concursos militares. 

Também possui uma frente de reforço e acompanhamento escolar com curso de 

inglês e supletivo. Além disso, trabalha com cursos profissionalizantes, preparatório 

para o concurso da escola técnica local e, eventualmente, concursos públicos. A 

empresa pretende abrir ainda mais o leque de atividades, planejando turmas 

preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular ainda em 

2017. 

O número de concursos militares abarcados é bem menor do que o 

concorrente Movame. São seis para a Força Aérea, dois voltados para o Exército e 

um para a Polícia Militar. O material didático é autoral e exclusivo para alunos e o 

horário de funcionamento da empresa é entre 9h e 22h, de segunda à sexta, e entre 

8h e 13h aos sábados. 

Como no caso do curso Movame, o site não faz um bom perfil do corpo 

docente, restringindo-se a apenas uma foto e o primeiro nome de cada professor. Na 

seção “parceiros”, é divulgada apenas uma empresa, a qual é voltada para 

educação.  

No Facebook, o CPM não possui uma página oficial; eles fazem a  

comunicação com o público por meio de um perfil pessoal com o nome do curso. 

Com um total de 1952 amigos na rede social, mais recentemente o perfil iniciou a 

divulgar parceiros reblogando promoções de empresas locais de todo tipo; a grande 

maioria dos estabelecimentos não possui nenhuma ligação direta com educação ou 

com o meio militar. A escolha parece ser feita a esmo, na camaradagem ou 
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mediante acordo de locação do espaço. O Facebook também é utilizado, é claro, 

para divulgar informações sobre o curso, fotos do dia a dia dos alunos e republicar 

postagens militares. 

 

6.1.3 Asas 
 

O site do curso Asas não está funcionando, dessa forma, é muito difícil obter 

dados sobre a empresa. Todos os dados obtidos são oriundos do Facebook, porém 

há um choque entre o que é passado no “sobre” da página e as postagens. No 

“sobre” o horário de funcionamento é noturno, das 18h às 22h, sem especificar os 

dias da semana, já nas postagens as aulas vão de segunda a sábado com 

simulados aos domingos pela manhã.  

No Facebook, a empresa parece confundir o uso de páginas oficiais com 

perfis pessoais. Além da página, o curso possui um perfil pessoal cujo conteúdo é 

tanto sobre a empresa quanto da vida pessoal de um indivíduo que possivelmente é 

o dono do curso.  

Sua página oficial possui 876 curtidas, enquanto o perfil conta com 913 

amigos. O conteúdo, em ambas, gira em torno da divulgação dos cursos, de 

aprovados e reposts de páginas militares, com prioridade às páginas oficiais da 

Força Aérea Brasileira. 

 

6.2 ONGs de cunho educacional 
 

6.2.1 Mafalda 
 

O Mafalda é uma organização sem fins lucrativos, mais especificamente uma 

Fundação, com curso de idiomas e preparatórios para vestibular, Enem e Escola 

Técnica (Etec). Desde 2011, o Mafalda dá apoio a alunos cuja renda mensal per 

capta seja de no máximo 1,5 salário mínimo por pessoa, tanto para estudantes da 

rede pública de ensino, quanto de escolas particulares, desde que possuam bolsas 

integrais. 

Os cursos ocorrem aos sábados pela manhã ou tarde, podendo se estender 

para ambos. Os mais de 100 professores-instrutores voluntários lidam com algo em 

torno de 890 alunos, sendo a maioria das vagas (570) para o curso vestibular. A 

Fundação parece ter um comprometimento muito sério com a educação, visto o 
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oferecimento de consultoria pedagógica para ajudar outras iniciativas de educação 

popular a desenvolverem seus cursos. 

Seu site é muito bem elaborado, dotado de praticamente todas as 

informações relevantes para quem deseja conhecer melhor o Mafalda. Dentre os 

destaques, estão relatórios de atividades trimestrais, um portfólio de apresentação 

do curso, o regimento interno, atas de reunião, um balanço geral anual e produções 

acadêmicas elaboradas por colaboradores cujo tema é a própria Fundação. O êxito 

acadêmico da equipe é reforçado na seção sobre os professores, na qual estão 

dadas as universidades onde estudam ou estudaram e seus respectivos cursos 

superiores. 

O balanço geral é um arquivo online em formato de revista com os perfis 

socioculturais dos alunos e voluntários; nele estão gráficos do tipo pizza, dividindo o 

corpo discente e o grupo de colaboradores em diferentes categorias, como gênero, 

etnia, religião etc. O balanço geral também possui dados sobre a taxa de desistência 

e aprovação dos estudantes, bem como registros fotográficos de momentos 

marcantes. 

O único problema percebido no site é a seção de contato, pois quase todos os 

links de redes sociais estão corrompidos; o único que funciona é o do Facebook. 

Numa pesquisa, foi percebido que o Google Plus, o Twitter e o Youtube não existem, 

provavelmente foram desativados sem que o site oficial fosse atualizado. 

A página do Facebook possui quase 10000 curtidas e uma nota média de 

avaliação de 4,8 estrelas. Seu conteúdo é bem diversificado e frequente, com, no 

mínimo, uma postagem por dia. Veiculam muitas notícias sobre educação, cultura, 

atualidades, questões sociais e política. Também utilizam a plataforma para divulgar 

eventos, próprios ou não, desde que sejam na cidade de São Paulo. Como todas as 

páginas oficiais de cursinhos, o Facebook do Mafalda possui informações sobre os 

cursos oferecidos e os concursos para os quais prepara seus alunos. 

 

6.2.2 Galt Vestibulares 
 

Fundado por alunos da Universidade de Brasília em 2015, o Galt trabalha com 

cursos pré-vestibular e pré-Enem. Diferentemente do Mafalda, o Galt não faz 

distinção de renda para concorrer às vagas; para entrar no curso, o jovem deve ter 

concluído ou estar cursando o ensino médio em escola pública ou escola particular, 
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com bolsa de estudos integral. Para os alunos do terceiro ano, ou já formados no 

ensino médio, que estudaram ou estudam em escolas particulares sem bolsa, a 

única forma de ingressar no curso é caso esteja inscrito no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), um instrumento governamental 

para identificação de famílias de baixa renda. 

O Galt vestibulares conta com um edital de abertura de novas vagas, o qual 

contém todas as informações necessárias para que o candidato saiba como funciona 

o curso, os pré-requisitos necessários para ingressar e como é o processo seletivo. 

No site oficial estão dispostos o estatuto do Galt, dados sobre os fundadores 

e toda a equipe. O site consta a formação acadêmica da equipe de colaboradores 

diretos, dando maior credibilidade ao curso. Um detalhe interessante é a presença 

de palavras pessoais de cada membro sobre o que os motiva a participar do projeto. 

Por ser 100% dependente de doações individuais, o Galt possui uma página 

em seu site voltada a tentar mostrar aos possíveis doadores motivos para que façam 

parte da sua rede de apoio. Além disso, o Galt vestibulares se compromete a enviar 

kits de boas-vindas aos novos colaboradores, contendo um manual do doador e uma 

carteirinha de doador oficial.  

Cada colaborador é automaticamente incluído no newsletter mensal, 

recebendo mensalmente notícias sobre o andamento das atividades do Galt. 

Anualmente os colaboradores recebem um relatório anual impresso com um resumo 

das atividades desenvolvidas. Também, a cada ano, são enviados recibos de 

doação a cada colaborador individual com todos os valores que a pessoa enviou ao 

projeto. O site dispõe de uma lista com sugestões de quantias em dinheiro para 

doação e, abaixo de cada uma delas, está uma descrição de tudo que tal valor pode 

custear. 

Para adquirir uma vaga como professor ou monitor do Galt Vestibulares, é 

necessário participar de um processo seletivo composto de entrevista online e aula 

teste. O projeto se compromete em elaborar cursos de capacitação complementares 

a todos os professores ao longo dos semestres letivos para melhor adaptá-los e 

prepará-los para o trabalho. 

O site também possui uma seção explicando diferentes áreas dentro do curso 

no qual novos voluntários podem atuar. Dentre elas, fazer parte da cadeira 

administrativa ou atuar dando apoio psicológico dentro do curso. 
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O Galt está presente tanto no Youtube quanto no Facebook. O Youtube, 

porém, parece ter sido criado apenas para divulgação do vídeo institucional da 

organização. Já no Facebook, o total de curtidas é 10128, os posts são frequentes, 

mas não diários. Não parece existir uma estrutura fixa de geração de conteúdo 

online, pois o tempo entre as postagens pode variar de um a mais de dez dias. Os 

temas do Facebook são informações sobre vestibulares, o cursinho e a equipe. 

 

6.2.3 Centro Educacional Alberto Santos Dumont (CASD) 
 

Quando surgiu na década de 70, a partir da iniciativa de alunos do Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na cidade de São José dos Campos, o intuito do 

CASD era ser um pré-vestibular privado. Por conta da concorrência no setor, não 

conseguiu manter-se em atividade, fechando suas portas em 1978. 

Voltando apenas em 1997, o curso foi reestruturado, transformando-se em 

uma entidade filantrópica. Devido ao seu grande impacto e popularidade locais, 

conseguiu, em 2006, inaugurar sua sede própria, construída com doações públicas e 

privadas. O número de alunos atendidos anualmente pulou de 100 para 500.   

Em 2010, diversificaram suas atividades abrindo um curso extra, o Casdinho. 

O Casdinho é um preparatório para que alunos da rede pública tenham condições de 

passar no processo seletivo do colégio Embraer. O colégio Embraer oferece um 

ensino médio forte - possui taxa de 80% de aprovação nos vestibulares de 

universidades públicas do país - e exclusivo para alunos da rede pública.  

Em seu site, o CASD possui uma área reservada para as diversas formas de 

ajudar o projeto; uma delas é a doação mensal, cadastrada para ocorrerem em um 

período de um ano por débito automático. Quem escolhe essa opção faz parte da 

rede de Amigos do Dumont, entrando para lista de newsletter sobre o curso e para o 

grupo de convidados aos eventos da organização. A ferramenta de doação utilizada 

é o PagSeguro, com um link acoplado à página, tornando o processo mais fácil para 

o novo benfeitor. 

Ajudar como doador não é a única forma de auxiliar no desenvolvimento de 

organizações sem fins lucrativos. Em seu site, o CASD reserva um espaço para 

explicar as diversas formas de fazê-lo e, para melhor comodidade e agilidade, deixa 

um formulário para contato. Ou seja, a página para futuros colaboradores já possui 

um formulário com nome, email, telefone e uma área reservada para que seja 
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escolhida a área ou posição na qual o voluntário pretende atuar. Finalizado o 

preenchimento, o formulário é enviado para a central de atendimento.  

O site ainda está em construção, algumas informações estão faltando e 

muitos dos links não estão funcionando, porém, a grande maioria dos dados 

coletados até então foram advindos dele, logo, é possível perceber o potencial do 

site como meio de comunicação para a organização. Nas redes sociais, o CASD 

possui páginas no Facebook, Instagram e Youtube. Os dois últimos são 

pouquíssimos utilizados. O Instagram tem apenas 12 fotos e o Youtube sete vídeos. 

Já o Facebook é muito popular, totalizando 12822 curtidas e nota máxima de 

avaliação dos visitantes. Os temas das postagens são informações sobre o curso e 

concursos diversos, além de posts especiais para datas comemorativas. À esquerda, 

como em qualquer página do Facebook, estão botões que vão direto para áreas 

específicas da página. Os mais comuns, encontrados em todas as páginas, são 

“sobre”, “fotos”, “avaliações”, “eventos” etc. O Facebook do CASD inovou com 

relação às empresas congêneres ao adicionar um botão que funciona como uma 

linha direta para inscrição no newsletter e um que abre uma carta de boas-vindas, 

com ligação ao site oficial, depoimentos de ex-alunos etc. 
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7 POSSÍVEIS PARCEIROS 
 

Por ser uma organização sem fins lucrativos, sustentada primordialmente com 

capital privado individual, a Iniciativa Horizonte depende de parcerias que auxiliem 

em suas atividades diárias para minimizar os gastos mensais. Quanto maior a rede 

de auxílio, menos sobrecarregados ficam os apoiadores. Dessa forma, com os 

parceiros partilhando tarefas, as responsabilidades não ficam a cargo de um 

apoiador apenas.  

Uma grande quantidade de apoiadores também dá mais segurança à 

organização, pois permite a construção de laços com diversas empresas e 

entidades, aumentando sua rede de apoio. Com isso, caso algum parceiro se torne 

indisponível, a ONG não ficará desfalcada. A Iniciativa Horizonte sempre terá pelo 

menos um parceiro que possa arcar com a mesma tarefa, cobrindo a lacuna deixada 

sem comprometer as atividades da associação. 

Uma rede de auxílio forte pode incentivar a criação de uma comunidade de 

apoio mútuo entre empresas e consumidores que sejam, ambos, vinculados à 

Iniciativa Horizonte. Dessa forma, auxiliar a ONG não é somente caridade ou a 

percepção de que todos têm responsabilidade pelo futuro dos jovens do país. Ajudar 

a Iniciativa Horizonte é uma atitude de investimento social, pois a parceria dentro da 

instituição pode desenvolver relações de auxílio mútuo externamente também. A 

Iniciativa Horizonte, inclusive, já incentiva que seus colaboradores consumam de 

seus parceiros, potencializando o contato entre eles. 

O tipo de parceria ideal é aquela realizada por meio da doação ou empréstimo 

sem custos adicionais, porém, em último caso, as parcerias podem ser fechadas na 

forma de descontos fixos, mediante fidelidade no consumo por parte da ONG.   

  

7.1 Alimentação 
 

Com o crescimento da ONG, além dos colaboradores atuais, serão 

necessários novos parceiros para ajudar na alimentação dos alunos. Estão listados 

abaixo os estabelecimentos que potencialmente podem ajudar tanto com os lanches, 

quanto com os almoços dos jovens que estudam na organização após o turno de 

aulas na escola tradicional. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Restaurante Mestre Cuca, 

Restaurante Nono Pety, Avícola Rita, Bar do Chico.  
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7.2 Produtos de limpeza 
 

A infraestrutura da Iniciativa Horizonte é como a de uma casa comum, sendo 

necessária a aquisição de produtos de limpeza em geral, além daqueles específicos 

para a manutenção do quadro das salas de aula.  

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Supermercado Covabra, 

Supermercado Andreeta, Bazar das Utilidades, Supermercado Jaú Serve, 

Supermercado Dia. 

  

7.3 Material escolar 
 

A Iniciativa Horizonte trabalha diretamente com educação, com isso, 

principalmente no início dos semestres, a demanda de material escolar é alta, pois, 

além de adquirir o básico para um professor ministrar sua aula, todo o material 

escolar é entregue gratuitamente aos alunos. Dentre os materiais de reposição 

contínua mais utilizados, pode ser destacado o refil de canetas para quadro branco 

nas cores azul, vermelho e preto. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Supermercado Covabra, 

Supermercado Andreeta, Supermercado Jaú Serve, Supermercado Dia, Papelaria 

André, Papelaria Curimatá. 

  

7.4 Material de escritório 
 

Por conta das listas de exercícios, do material extra e principalmente dos 

simulados mensais, o uso da impressora é frequente e o gasto de papel e toner é 

muito elevado. Devido aos valores elevados da recarga de tinta, o ideal é conseguir 

parceiros fixos que possam auxiliar no seu custeio ou que possam doá-los.  

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Papelaria André, Papelaria 

Curimatá. 

  

7.5 Resolução de exercícios e plantão de dúvidas 
 

A possibilidade de trazer o público externo para auxiliar nesse quesito, pode 

fortalecer os laços entre os colaboradores e a Iniciativa Horizonte a partir de sua 
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relação com os alunos. Essa troca também estimula os alunos, pois demonstra o 

quão grande é o grupo que os apóia e o quanto estão dedicados em fazê-lo. 

Ter uma equipe para auxiliar com a resolução de exercícios e dúvidas 

também pode ter um ganho imenso no processo de ensino e aprendizagem. Isso 

porque os professores ficarão menos sobrecarregados e terão mais tempo livre para 

planejar aulas e simulados.  

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Sociedade dos Cadetes da 

Academia da Força Aérea, alunos da USP Pirassununga, alunos da Faculdade 

FATECE, professores da rede pública e privada. 

  

7.6 Artigos esportivos para educação física 
 

Parte do processo seletivo para a EPCAR envolve um exame de aptidão 

física. Por isso, os alunos treinam para tal e ficam sob a responsabilidade da 

Iniciativa Horizonte durante a realização dos exercícios. Para evitar lesões e 

sobrecarga causados pelo uso de tênis e de roupas impróprias, a obtenção de 

equipamentos adequados é imprescindível. Parcerias para seu fornecimento 

diminuiriam ou anulariam o uso de fundos da ONG para sua compra. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Esporte Bola Branca, 

Academia Arte Livre, Lojas Madri, Casa São Paulo.  

  

7.7 Local para prática das atividades físicas 
 

Como a distância entre a sede da ONG e o local destinado ao treinamento 

físico é relativamente extensa, é necessário que os colaboradores se organizem 

para buscar os alunos na sede para levá-los de carro até o local da atividade física. 

Utilizar o transporte público não é viável por conta dos horários do transporte público 

que não coincidem com os dos treinos. 

O ideal seria encontrar parceiros com infraestrutura próximos à ONG que 

disponibilizassem uma quadra coberta três vezes por semana. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Clube Atlético 

Pirassununguense, Clube Pirassununga, Escola Objetivo, Escola Instituto de 

Educação de Pirassununga.   

  



45 
 

 

7.8 Transporte 
 

Atualmente a Iniciativa Horizonte não possui meios para custear o transporte 

dos alunos. Alguns vão de carona com os pais, utilizam transporte público, vão de 

bicicleta ou, até mesmo, se deslocam a pé. A bicicleta é muito utilizada na cidade e 

pode ser uma alternativa de transporte muito útil. Seria interessante receber doações 

de bicicletas para deixar disponíveis aos alunos que tenham preferência pelo 

transporte, principalmente aos alunos que fazem o trajeto à pé, o que demanda 

perda de um tempo considerável, chegando, em alguns casos a mais de duas horas 

de caminhada no total. 

No período de chuva, porém, pedalar até o local do curso não é viável. A 

parceria com o governo para a emissão de passe estudantil seria o ideal, mas com a 

situação devedora do município, provavelmente isso não será possível tão cedo. É 

sabido, porém, que, mesmo não estando com boas condições financeiras, a 

prefeitura de Pirassununga mantém um transporte escolar gratuito. Outra opção é 

firmar parcerias com vans escolares independentes que possam fazer o transporte 

dos alunos com maior dificuldade de deslocamento. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Prefeitura Municipal de 

Pirassununga, Transporte Escolar HGodoy, Rochinha Transporte Escolar. 

  

7.9 Uniformes 
 

Atualmente a ONG conta com um bom parceiro para a fabricação dos 

uniformes. O aumento no número de jovens apoiados pode gerar uma demanda 

muito elevada, precisando de um maior número de colaboradores para não 

sobrecarregar o atual responsável. 

São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: Vista Brasil Uniformes. 

  

7.10 Exames médicos 
 

Para entrar na EPCAR é necessário que não haja nenhum desvio na coluna, 

problema de visão ou audição. É imprescindível que os alunos sejam avaliados 

clinicamente antes da realização da prova para que, caso alcancem a aprovação no 

teste escrito, não sejam pegos de surpresa com uma eliminação no exame médico.  
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São potenciais parceiros da Iniciativa Horizonte: São Francisco Saúde, 

Associação Pirassununguense de Aposentados, Associação dos Comerciários de 

Pirassununga, Clínica dos olhos.  
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8 SWOT 
 

8.1 Ambiente interno 
 

8.1.1 Pontos fracos 
 

A organização é muito nova, não possui um grande número de colaboradores 

mensais fixos e é muito pequena. Isso pode não dar muita credibilidade ao trabalho 

desenvolvido. O fato de muitos dos responsáveis pelas aulas não terem formação 

como professor também pode gerar desconfiança quanto à qualidade do ensino. 

Como o material didático vem de outro estado e a organização precisa 

aguardar até que as novas turmas sejam fechadas para solicitar as apostilas, o envio 

do material pode ficar muito próximo ao início das aulas, podendo sua chegada 

ocorrer após o início do semestre letivo. 

Com o aumento no número de turmas e a manutenção da mesma quantidade 

de professores e instrutores, os responsáveis pelas aulas podem acabar se 

desgastando demais. Isso pode ocasionar em aulas de qualidade inferior e queda 

nas notas nos resultados dos simulados. 

Ainda não possuir um controle de atividades efetuadas em casa como dever é 

um grande ponto fraco da Iniciativa Horizonte. Os exercícios para casa são muito 

úteis para fixação do conteúdo. Se não existe controle de resolução dos mesmos, 

não é possível fazer o acompanhamento pedagógico ideal. 

Com relação aos valores arrecadados, embora tenham sido mais do que o 

suficiente para custear as atividades atuais, não há garantia de que a arrecadação 

futura será a mesma. Afinal, a quantidade de doadores mensais fixos é pequena. 

Outro ponto fraco é ainda não ser apoiada por uma grande quantidade de 

empresas locais, apenas duas contribuíram. Dessas, uma o faz com uma certa 

frequência. As palestras em encontros de turma são outro problema, pois não 

costumam gerar muitos frutos pra organização. 

A logomarca possui erros de aplicação e leitura por conta do fundo branco na 

estrela, o qual é muito dominante perante a silhueta da insígnia da espada alada. 

O conteúdo das redes sociais não é nada diverso. São sempre fotos dos 

alunos e divulgação dos colaboradores. A frequência de posts também não é boa 

devido à falta de consistência. Além disso, a ONG ainda não possui um site. 
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Outra fraqueza da Iniciativa Horizonte é a sua dificuldade em mobilizar os 

militares em encontros de turma. De quatro palestras em encontros, apenas uma 

obteve resultados positivos para a ONG. 

 

8.1.2 Pontos fortes 
 

Com relação ao ensino, o material didático é de um curso pré-militar 

localizado no Rio de Janeiro, o que dá mais prestígio ao nome da ONG. Os slides 

como recurso para a dinâmica em sala é um ponto muito forte. 

De vez em quando os cursos parceiros repassam simulados dados em suas 

próprias salas de aula. Isso é um ponto forte pois permite eliminar o professor do 

processo de desenvolvimento do simulado, o que diminui as chances de as questões 

serem imparciais quanto ao que os alunos estão realmente aprendendo e o que 

estão tendo dificuldade. 

Os líderes da ONG são militares. Isso tem um apelo para com os outros 

militares, principalmente da Aeronáutica. Fora isso, por já terem servido, ainda 

conhecem muitas pessoas na ativa que podem servir de ponte entre os meios 

militares e a Iniciativa Horizonte. 

Um dos colaboradores iniciou um trabalho de terapia holística em grupo com 

os alunos. A partir disso, os alunos podem conversar e se abrir sobre todos os 

problemas e inseguranças, o que os ajuda a manter a calma para o dia do concurso. 

Outro ponto forte é o tamanho da sede. O espaço é grande e bem distribuído, 

comportará as novas turmas tranquilamente. 

A Iniciativa Horizonte trabalha com um sistema de transparência que permite 

aos colaboradores fiscalizar as finanças da organização, tendo direito, inclusive, a 

todos os recibos de compras. 

Por fim, é possível sentir um carinho muito grande entre os membros da 

equipe e os alunos, muitas vezes se autointitulando “família” nas redes sociais. A 

confiança que os alunos sentem pode influenciar os colaboradores a confiar seus 

investimentos no crescimento da organização. 
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8.2 Ambiente externo 
 

8.2.1 Ameaças 
 

Não há uma cultura de doação e nem uma compreensão de que a doação é, 

na verdade, um investimento social. Pois, por exemplo, quanto melhores as 

condições de vida, menor é a necessidade de se realizar atividades ilícitas para 

conseguir sobreviver. Consequentemente diminui a violência. 

A falta de confiança nas organizações sem fins lucrativos pode ser uma 

barreira à doação. Aliado a isso ainda há o problema de as pessoas muitas vezes 

terem preferência por apoiar organizações próximas. O que significa uma 

necessidade em gastar muita energia ganhando a confiança e a simpatia do público. 

Os benefícios fiscais destinados a quem colaborar com a Iniciativa Horizonte 

não poderão ser implementados, pois a ONG ainda não pode ser uma OSCIP. Com 

isso, perde-se um argumento à favor da doação.  

Outro problema de cunho político são as possíveis modificações nas leis que 

garantem imunidade fiscal às ONGs. Se aprovada, a organização terá que pagar 

diversos impostos e precisará levantar ainda mais renda mensal para sua 

sobrevivência. 

Além dos riscos de diminuição ou exclusão da imunidade fiscal, as ONGs 

ainda têm de lidar com a mais aguda recessão no país, a qual causa uma queda no 

número de doações. 

O brasil está numa colocação muito ruim no ranking de solidariedade. Apenas 

possuir empatia por algo ou alguém não significa necessariamente que haverá 

mobilização pelo próximo. 

 

8.2.2 Oportunidades 
 

A Força Aérea possui o hábito de criar eventos e utilizar um sistema de 

condecoração para prestigiar seus servidores. A ONG pode aproveitar tais ideias 

para estabelecer situações análogas entre a organização e seu público militar. 

Por serem funcionários públicos, os militares seriam ótimos colaboradores, 

pois não correm grandes riscos de perder o emprego e parar de colaborar sem aviso 

prévio por conta disso. Fora isso, a Academia da Força Aérea fica na mesma cidade 

que a sede da ONG, facilitando o contato com muitos militares, principalmente 

cadetes, que são militares jovens ainda em formação. 
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Os cadetes, alunos do ensino superior da Academia da Força Aérea, podem 

ser um público interessante de se fidelizar, visto que ficam na cidade 4 anos 

estudando até a formatura, tempo suficiente para trabalhar sua conexão com a ONG 

Os cadetes também já possuem programas de trabalho voluntário e que vise 

a interação com a comunidade local, incluindo a visitação às escolas realizada pelo 

PFV. Há uma oportunidade de efetuar parceria para que as visitas aos colégios 

sejam feitas em conjunto. Dessa forma, é possível divulgar a ONG à população local 

e fortalecer os laços com os cadetes. 

Outra oportunidade é explorar os grandes investidores. Afinal, a Iniciativa 

Horizonte está de acordo com o público-alvo preferido por eles: organizações 

voltadas a educação e auxílio a crianças e jovens. 
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9 POSICIONAMENTO 
 

A Iniciativa Horizonte é uma ONG séria buscando formar uma rede de apoio 

que, por meio da educação, consiga fazer a diferença nas vidas de vários jovens. 

Para isso, foca em disponibilizar ensino de qualidade a todos os alunos e 

proporciona aos colaboradores total transparência com relação às atividades 

realizadas. A Iniciativa Horizonte acredita em: honestidade, respeito e dedicação.  
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10 OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO 
 

Por ser uma organização recente, o grupo de colaboradores atual da Iniciativa 

Horizonte é constituída pelo círculo social dos membros da equipe direta, 

principalmente dos líderes da organização. Para conseguir apoio financeiro visando 

seu crescimento, é necessário tornar a ONG mais popular para, possivelmente, 

expandir a rede de colaboradores para além dos meios pessoais dos responsáveis 

por ela. 
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11 PÚBLICO-ALVO 
 

O público-alvo principal é o militar. A escolha do público levou em 

consideração os seguintes fatos percebidos durante análise do plano de 

comunicação:  

 

• muitos dos colaboradores atuais, incluindo a equipe direta, são militares. 

Logo, conhecem muitas pessoas no meio, inclusive pessoas influentes, líderes de 

opinião. 

• a carreira militar provê estabilidade financeira. Portanto, pequenas doações 

mensais não devem afetá-los. Além disso, fidelizar um colaborador cuja renda 

mensal é estável pode significar receber doações fixas por longos períodos de 

tempo.  

• os jovens ingressantes na Aeronáutica estão na cidade da sede da ONG, na 

qual ficarão estudando por, no mínimo, 4 anos. Começar a trabalhar seu senso de 

comunidade ainda novos e estreitar os laços com a Iniciativa Horizonte pode ser 

uma oportunidade de fidelizar colaboradores desde o início de suas carreiras.  

• a ONG possui cursos pré-militares e é liderada por militares da reserva, isso 

pode ser um ponto de identificação muito forte entre a Iniciativa Horizonte e o público 

militar. 

 

Por conta das dificuldades financeiras que assolam o país e suas 

consequências para as ONGs serem muito recentes, as tendências com relação ao 

investimento social privado são negativas. Com isso, não é possível focar nas 

grandes empresas no momento. 

O mais prudente é popularizar a organização localmente para que, no futuro, 

quando a economia estiver propícia, as empresas possam perceber a força da 

marca Iniciativa Horizonte. Isso pode fazer com que o trabalho com a ONG seja uma 

forma de agregar valor às empresas. Portanto, outro público-alvo abarcado pelo 

plano de comunicação é a população local. 

Além deles, também é relevante focar nos colaboradores para iniciar o 

processo de fidelização. 
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12 TEMA 
 

O tema da comunicação é emprestado do slogan da ONG: “dedicação e fé na 

missão”.  

A Iniciativa Horizonte é uma ONG recente e pouco conhecida, portanto, sua 

primeira estratégia de comunicação deve ser clara e fortalecer a imagem da marca 

de uma forma marcante e objetiva. Utilizar o slogan da própria ONG como tema é 

uma escolha estratégica para reforçar ainda mais a imagem da marca.  

O slogan tem um apelo universal, pois estimula a luta pelos sonhos e 

objetivos. A “missão” é qualquer fim que se deseje atingir. A “dedicação” e a “fé” são 

os únicos elementos que separam alguém de seu objetivo. A partir da dedicação e 

da confiança, é possível qualquer coisa. 
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13 ESTRATÉGIA 
 

As estratégias que nortearão as ações serão a estratégia informativa e a 

emocional. A estratégia informativa será a primeira a ser explorada por conta de ser 

necessário haver conteúdo sobre a ONG para suprir a demanda por informações 

que possivelmente surgirá ao longo da implementação do plano. 

A estratégia informativa também é útil para que outros temas relacionados à 

Iniciativa Horizonte sejam abordados na geração de conteúdo para suas redes 

sociais. Dessa forma, é possível elaborar um plano mensal de postagens com dados 

sobre diversos assuntos de interesse do público-alvo, potencializando sua 

permanência como seguidores da organização online. 

Uma estratégia emocional pode ser útil para despertar o mecanismo da 

empatia e instigar à ação. A estratégia também é útil para forçar uma identificação 

com a ONG a partir da abordagem das emoções universais. 
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14 PLANO DE AÇÃO 
 

14.1 Público-alvo: todos que tenham contato com a marca 
 

• Atualização da logomarca e criação de manual de identidade visual 

Descrição: a logomarca possui alguns erros de leitura e uso da tipografia e espaço 

negativo como recursos estéticos. A logomarca deve ser redesenhada para sua 

melhoria. A profissionalização da marca requer, também, o desenvolvimento de um 

manual de identidade visual que guie sua correta aplicação. 

Objetivo: profissionalizar a logomarca. 

Quantidade: 1. 

 

• Animação da logomarca 

Descrição: animação da logomarca para uso nos vídeos do Youtube. 

Objetivo: profissionalizar os vídeos que serão veiculados no canal do Youtube. 

Quantidade: 1. 

 

• Vídeo institucional 

Descrição: vídeo apresentando a Iniciativa Horizonte, mostrando suas atividades e 

seus propósitos. 

Objetivo: dar informações sobre a organização, de modo que os recursos 

audiovisuais sejam utilizados para apresentar a ONG para futuros colaboradores. 

Quantidade: 1. 

  

• Construção de um site para a Iniciativa Horizonte 

Descrição: o site oficial reunirá todas as informações sobre a Iniciativa Horizonte, 

bem como links para os conteúdos das outras redes sociais.  

Objetivo: ser um local onde seja possível obter todas as informações sobre a 

organização e suas atividades. 

Quantidade: 1. 

  

• Facebook e Instagram - fotografias autorais 

Descrição: desenvolver um banco de dados com fotos selecionadas e tratadas para 

que seja possível elaborar cronogramas de geração de conteúdo online.  
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Objetivo: possuir um banco de dados extenso que permita a alimentação das redes 

sociais sem grandes lacunas entre um post e outro. 

Quantidade: indefinida. 

  

• Facebook e Instagram - ilustração e peças gráficas autorais 

Descrição: iniciar a elaboração de ilustrações e peças gráficas especiais para datas 

comemorativas, com citações diárias dos alunos e membros da equipe, com 

palavras de incentivo, etc. 

Objetivo: diversificar o conteúdo online. 

Quantidade: indefinida. 

  

• Facebook e Instagram - clipping: notícias, peças motivadoras republicáveis, 

aviação, etc. 

Descrição: desenvolver um banco de dados com diferentes tipos de conteúdo para 

utilizar ao longo do tempo. 

Objetivo: diversificar o conteúdo online. 

Quantidade: indefinida. 

  

• Facebook e Instagram - série Iniciativa Horizonte Recomenda 

Descrição: clipping com livros, quadrinhos, séries, filmes e todo conteúdo cultural 

que possa estar relacionado à superação, aviação, educação, ajuda ao próximo. 

Eles serão utilizados como conteúdo online. 

Objetivo: diversificar o conteúdo online. 

Quantidade: indefinida. 

  

• Facebook e Instagram – série Throwback Thursday 

Descrição: o Throwback Thursday é uma hashtag utilizada nas redes sociais para 

quando se deseja divulgar algo antigo. Pode ser interessante de explorar, visto que 

resgata histórias, fatos e acontecimentos interessantes que caíram no 

esquecimento. 

Objetivo: diversificar o conteúdo online. 

Quantidade: indefinida. 
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14.2 Público-alvo: militares 
 

• Facebook e Instagram - série Anatomia de um Cadete 

Descrição: série de peças gráficas lembrando um livro de anatomia humana, porém, 

ao invés de possuir a descrição real das funções dos órgãos, terão descrições de 

sentimentos e pensamentos universais a um cadete. Para compreensão civil, a peça 

será acompanhada de informações adicionais.  

Objetivo: diversificar o conteúdo online e atingir especialmente os jovens militares. 

Quantidade: 5. 

  

• Facebook e Instagram - série Nas Nuvens 

Descrição: série de peças gráficas com jovens observando seus reflexos já em suas 

carreiras. 

Objetivo: diversificar o conteúdo online. E gerar identificação com militares que, 

quando crianças, sonhavam com a carreira militar. 

Quantidade: 5 

 

• Flyer informativo 1 

Descrição: como o flyer informativo 1 com o diferencial de ter um caráter mais 

militar. Será utilizado por líderes de opinião identificados no maior número possível 

polos da Força Aérea pelo Brasil. 

Objetivo: atingir militares que não estejam morando na cidade de Pirassununga e 

não tenham contato pessoal com os membros da equipe, mas que, por intermédio 

da influência do líder de opinião, podem se interessar em colaborar ou apoiar a 

Iniciativa de alguma forma. 

Quantidade: 1. 

 

• Youtube - vídeos com temas aeronáuticos 

Descrição: elaborar videoclipes com estética similar à utilizada pela AFA e pelos 

próprios cadetes. No geral, são vídeos com músicas e imagens de aviões e da Força 

Aérea em ação ou treinamento. Não esquecendo de abordar o tema “dedicação e fé 

na missão”.  

Objetivo: utilizar da linguagem já massificada em ambientes militares em prol da 

ONG.  
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Quantidade: indefinida. 

 

• Eventos para militares 

Descrição: como a AFA é distante do centro urbano de Pirassununga, pode ser 

interessante desenvolver eventos para os militares dentro da própria academia. Um 

evento deve ser elaborado para testar a receptividade do público. Dependendo da 

reação, eventos periódicos podem ser lançados. Os eventos demandam um 

planejamento específico extra. 

Objetivo: divulgar a organização e criar experiências para colaboradores em 

potencial. 

Quantidade: 1. 

  

14.3 Público-alvo: população local 
 

• Flyer informativo 2 

Descrição: flyer sobre a Iniciativa Horizonte para apresentar a ONG. 

Objetivo: ser fonte de informação sobre a ONG para distribuição em ações de 

marketing de guerrilha e estabelecimentos parceiros. 

Quantidade: 1. 

  

• Ação de guerrilha 1 - mensagens pelas ruas 

Descrição: cartões motivadores que serão espalhados pela cidade e entregues de 

mão em mão. Algumas das entregas serão filmadas para, posteriormente virarem 

uma peça de buzz marketing para o Youtube. 

Objetivo: é uma forma de incentivar o contato entre desconhecidos, utilizando a 

mensagem da Iniciativa Horizonte como pilar da interação. Com isso, pretende-se 

gerar a comunidade entre si e divulgar a ONG.  

Quantidade: 20. 

  

• Ação de guerrilha 1 - buzz marketing para o Youtube. 

Descrição: elaboração de um vídeo com as imagens captadas nas entregas dos 

cartões.  

Objetivo: mostrar as relações geradas e incentivar o repasse das mensagens caso 

algum espectador receba um cartão no futuro. O vídeo talvez também tenha 
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potencial para gerar um buzzlocalmente, o que seria uma divulgação espontânea e 

barata da Iniciativa Horizonte.  

Quantidade: 1. 

 

14.4 Público-alvo: militares e população local 
 

• Youtube - Quem é Iniciativa Horizonte 

Descrição: vídeo apresentando a equipe direta da Iniciativa Horizonte, com dados 

sobre sua formação e sua intenção em trabalhar na ONG. 

Objetivo: apresentar a equipe, mostrando que são capacitados e estão motivados 

para o trabalho. Isso pode gerar identificação entre o público e a Iniciativa Horizonte, 

culminando em uma maior confiança no trabalho executado pela ONG. 

Quantidade: 1.  

 

• Youtube - depoimentos dos alunos 

Descrição: vídeos dos alunos se apresentando, contando seus sonhos e o que 

sentem pela Iniciativa Horizonte. 

Objetivo: gerar confiança na organização a partir da mostrada pelos alunos. 

Quantidade: 1. 

  

• Ação nas escolas - cartões postais  

Descrição: verificar as escolas locais que precisam de atividades extras para 

convidá-las a participar da ação. A ideia é realizar a ação em conjunto com o PFV 

dos cadetes. Após o PFV, sentar com os alunos, conversar sobre a palestra e dar a 

eles cartões postais em branco e materiais de arte para que ilustrem o que viram e 

sentiram durante a palestra. Os cartões serão enviados para endereços escolhidos a 

esmo.  

Objetivo: utilizar os cartões postais como ponto de contato entre a ONG, os 

cadetes, os jovens que futuramente buscarão vaga na Iniciativa Horizonte, e, 

também, a população local que receberá os cartões em suas casas. 

Quantidade: indefinida. 

 

14.5 Público-alvo: colaboradores 
 

• Carta de agradecimento 
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Descrição: carta de agradecimento enviada pelo correio endereçada a todos os 

colaboradores da Iniciativa Horizonte, inclusive os que colaboraram apenas uma 

vez. Enquanto o número de colaboradores é pequeno, é possível escrevê-las à mão, 

o que dá um apelo pessoal muito forte pras cartas. 

Público: todos os colaboradores. 

Objetivo: auxiliar na fidelização dos colaboradores fixos e incentivar os que não 

doam com frequência a fazê-lo.  

Quantidade: 1. 

  

• Sistema de condecoração 

Descrição: elaborar um sistema de condecoração anual para os colaboradores de 

acordo com o tempo em que apoiam a Iniciativa Horizonte. 

Público: colaboradores fixos. 

Objetivo: fidelizar colaboradores fixos. 

  

• Evento de lançamento do site da ONG 

Descrição: evento na ONG para apresentação da sede da organização e do site 

oficial para os colaboradores residentes na cidade de Pirassununga 

Público: colaboradores locais. 
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