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RESUMO 
 

Em vista do crescimento do terceiro setor e das organizações sociais, da 
necessidade de empoderamento das minorias brasileiras e importância do 
empreendedorismo para o desenvolvimento nacional, foi constatado a 
essencialidade da contribuição do administrador de marketing na Aliança 
Empreendedora, organização sem fins lucrativos que apoia o empreendedor de 
baixa renda. De modo que, o objetivo desse projeto foi elaborar um plano estratégico 
de marketing a partir das principais necessidades e oportunidades constatadas pelo 
diagnóstico que compõe a análise situacional da ONG. A metodologia do diagnóstico 
foi o estudo de caso, que comtemplou a triangulação de dados de evidência por 
meio de entrevistas internas, documentos e dados secundários. Tal triangulação é 
aplicada principalmente ao longo da análise do microambiente, a qual resultou na 
identificação dos pontos fortes e fracos, e oportunidades e ameaças, também 
chamada de análise de SWOT. Com isso, foram constatados que a Aliança vive uma 
boa fase em relação a captação de recursos, no entanto foram destacados 
problemas de organização interna e comunicação de marca em relação aos seus 
projetos, geralmente feitos de acordo com a exigência do parceiro e investidor, o que 
torna a visibilidade de marca insuficiente ou até inexistente. É vista como 
oportunidade para sanar o problema, a possibilidade de conhecimento de marca 
pelos projetos institucionais, principalmente pelo portal Tamo Junto, iniciativa online 
considerada estratégica e com potencial de atender uma vasta demanda de 
empreendedores. Além disso, foi definida também como oportunidade focar e 
melhorar comunicação com o beneficiado. Os resultados do diagnóstico, deram 
fundamento ao plano marketing presente neste estudo, que inclui a definição de 
objetivos e ações estratégicas bem estruturadas para alcança-lo. 

 
Palavras-chave: Organização Social. Empreendedorismo. Planejamento de 
Marketing. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

In view of the growth of the third sector and the charitable organizations, the 
Brazilians minority’s need for empowerment and the entrepreneurship’s significance 
for the national development, it was verified the essentiality of the marketing 
manager in the Aliança Empreendedora, non-profitable organization that supports 
low income entrepreneurs. So that the objective of this project was to develop a 
marketing strategic plan from the main needs and opportunities found by the 
diagnosis that make up the situational analysis of the NGO. The diagnosis 
methodology used was the case study, it was contemplated the triangulation of 
evidence data by means of internal interviews, documents and secondary data. Such 
triangulation is applied specially during the micro ambient analysis, which resulted in 
the identification of strong and weak points, opportunities and threats, also called 
SWOT analysis. Thereby it was understood that the Aliança is going through a good 
phase in relation of fund-raising, however were highlighted some problems, regarding 
the internal organization and the brand communication related to their projects, 
usually made in accordance with their partner or investor’s demands, which turns the 
brand visibility insufficient or inexistent. It is seen as an opportunity the chance to get 
to know the brand through the institutional projects, especially the Tamo Junto, online 
initiative considered strategic and with the potential to attend a wide demand of 
entrepreneurs. Moreover, it was also defined as opportunity the betterment and focus 
on the communication with the beneficiary. The diagnosis results have given 
foundation to the marketing plan presented in this study, which includes the definition 
of well-structured objectives and strategic actions to fulfill the plan. 

 
Key-words: Charitable Organization. Entrepreneurship. Marketing Planning. 
 
 

  



 
 

RESUMEN 
 

En vista del crecimiento de las entidades del tercer sector y de las organizaciones 
sociales, de la necesidad de empoderamiento de las minorías e importancia del 
emprendimiento para el desarrollo brasileño, es constatado la esencialidad de la 
contribución del gestor de marketing en Aliança Empreendedora, organización sin 
fines de lucro que apoya al emprendedor de bajos ingresos. De modo que, el 
objetivo de ese proyecto es elaborar un plan estratégico de marketing a partir de las 
principales necesidades y oportunidades constadas por el diagnóstico que compone 
el análisis situacional de la ONG. La metodología del diagnóstico fue el estudio de 
caso, que contempló la triangulación de datos de evidencia por medio de entrevistas 
internas, documentos y datos secundarios. Tal triangulación es aplicada 
principalmente a lo largo de la análisis del microambiente, la cual resultó en la 
identificación de los puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas, también 
llamada de análisis de SWOT. Con eso, fueron constatados que Aliança 
Emprendedora vive una buena fase en relación a captación de recursos, en tanto 
fueron destacados problemas de organización interna y comunicación de marca en 
relación a los proyectos, generalmente hechos de acuerdo con la exigencia del socio 
e inversor, lo que torna la visibilidad de marca insuficiente o inexistente. Es vista 
como oportunidad para sanar el problema, la posibilidad de conocimiento de marca 
por los proyectos institucionales, principalmente por el portal Tamo Junto; iniciativa 
online considerada estratégica y con potencial de atender la alta demanda de 
emprendedores. Además, fue definida también como oportunidad, enfocar y mejorar 
la comunicación con el beneficiado. Los resultados del diagnóstico, dieron 
fundamento al plan de marketing presente en este estudio, que incluye la definición 
de los objetivos y acciones estratégicas bien estructuradas para lograrlo. 
 
Palabras clave: Organización Social. Emprendimiento. Planeamiento de Marketing. 
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1 A ESCOLHA DA ORGANIZAÇÃO 

 

O Terceiro Setor ocupa e desempenha uma função significativa na sociedade, 

tanto na economia, quanto na participação no processo de transformação da 

realidade e da consciência das pessoas. Foi mostrada em uma pesquisa1 feita pelo 

Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE) que entre 2001 e 2010, o 

número de entidades do Terceiro Setor cresceu em 4% ao ano. 

Segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE (2010, p.12), são 

classificadas como terceiro setor as organizações: 

(a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelhos de Estado; (b) sem fins 
lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes 
entre os proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira 
de existência a geração de lucros – podendo até gerá-los, desde que 
aplicados nas atividades fins; (c) institucionalizadas, isto é, legalmente 
constituídas; (d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias 
atividades; e (e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas 
livremente por qualquer grupo de pessoas, isto é, a atividade de associação 
ou de fundação da entidade é livremente decidida pelos sócios ou 
fundadores. 

Também na mesma pesquisa, entre os subgrupos de classificação do IBGE, é 

considerado o número de 590,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins 

Lucrativos, o que representa mais da metade do total de entidades sem fins 

lucrativos e 5,2% do total de 5,6 milhões de entidades públicas e privadas, lucrativas 

e não lucrativas (IBGE, 2010). 

Dentro das entidades sem fins lucrativos estão as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e também as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs), de modo que para uma ONG ser classificada como 

OSCIP, ela deve ter como finalidade e promoção de segmentos que gerem 

benefícios à sociedade de forma gratuita, como educação, saúde, desenvolvimento 

sustentável, desenvolvimento econômico e social, combate à pobreza, etc. 

(BARRETO, 1999). 

O empreendedorismo realiza um relevante papel na criação e no 

desenvolvimento de negócios, assim como no crescimento e progresso de países e 

_______________  
 
1 Dados publicados originalmente em artigo sobre Papel e importância das instituições no 3º Setor, 
escrito por Nailton Cazumbá - Coordenador da Comissão do Terceiro Setor em Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado da Bahia - CRCBA. Disponível em: <http://nossacausa.com/papel-e-
importancia-das-instituicoes-do-terceiro-setor/>. Acesso em: 01 dez. 2016. 

http://gife.org.br/ibge-calcula-participacao-economica-do-terceiro-setor
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regiões (HISRICH et al., 2014). Segundo Schumpeter (1911), citado por Scarpin et 

al. (2012), o empreendedorismo está diretamente conectado ao desenvolvimento 

econômico de uma nação, o autor também argumenta que os empreendedores são 

a principal força do desenvolvimento econômico. 

Para Scarpin et al. (2012), capacitar pessoas que possuem interesse em abrir 

um negócio é uma maneira de estimular a prática do empreendedorismo no Brasil. 

Apesar de existirem muitas organizações que trabalham o tema no país, observa-se 

que as informações compartilhadas pelas mesmas são pouco acessíveis para os 

usuários que necessitam. 

Os microempreendedores brasileiros de baixa renda enfrentam uma série de 

problemas que impedem o seu crescimento e desenvolvimento, como a falta de 

conhecimento, falta de acesso e busca por serviços, falta de empoderamento, pouco 

suporte das prefeituras municipais para o microempreendedor e dificuldade de se 

formalizar.  

Para Gohn (2004), há dois sentidos para o termo empoderamento: 

Tanto poderá estar referindo-se ao processo de mobilizações e práticas 
destinadas a promover e impulsionar grupos e comunidades - no sentido de 
seu crescimento, autonomia, melhora gradual e progressiva de suas vidas 
(material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade 
social); como poderá referir-se a ações destinadas a promover 
simplesmente a pura integração dos excluídos, carentes e demandatários 
de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal 
etc., em sistemas precários, que não contribuem para organizá-los. 

Considera-se baixa renda as classes C, D e E, as quais segundo dados2 

levantados pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), a soma 

dessas classes sociais representa mais de 60% da população brasileira. 

Por conta dos fatores comentados neste item, a escolha da organização do 

presente Projeto Gerencial de Marketing surgiu a partir da percepção da relevância 

do terceiro setor e da necessidade de empoderamento social e econômico que 

comtempla o empreendedorismo de baixa renda no Brasil. Assim como a 

essencialidade da administração de marketing em ONGs que atendem essa 

demanda, as quais necessitam de uma gestão de marketing capaz de controlar sua 

_______________  
 
2 Dados publicados originalmente pelo jornal Estadão. Disponível em: 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classes-c-d-e-e-reunem-68-dos-brasileiros-imp-
,1604195>. Acesso em: 23 out. 2016.   

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553338/cfi/25!/4/2@100:0.00
file:///C:/Users/Veronica/Downloads/Scarpin_Roncon_Correia_Hoeltgebaum_2012_Proposta-de-indicadores-para-u_29334.pdf
file:///C:/Users/Veronica/Downloads/Scarpin_Roncon_Correia_Hoeltgebaum_2012_Proposta-de-indicadores-para-u_29334.pdf
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classes-c-d-e-e-reunem-68-dos-brasileiros-imp-,1604195
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,classes-c-d-e-e-reunem-68-dos-brasileiros-imp-,1604195
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relação de troca, avaliar forças e fraquezas, satisfazer stakeholders, traçar metas e 

objetivos, para então embasar a tomada de decisões gerenciais.  

Baseado nesse contexto, foi escolhida a Aliança Empreendedora, 

organização social que apoia empresas, governos e outras ONGs no 

desenvolvimento de projetos voltados a microempreendedores de baixa renda que 

visam o empoderamento das minorias em prol do crescimento econômico dessas 

classes. 
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2 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

As Organizações Não Governamentais (ONGs) visam gerar impacto social, 

bem por isso se faz necessário a mensuração de necessidades e desejos do seu 

público-alvo. 

Uma organização social que presta serviços precisa ser reconhecida no 

mercado em que atua, tendo em vista que a sua relação de troca não é somente 

com seus donativos e beneficiados, e sim, com todos os seus stakeholders internos 

e externos. A troca acontece com parceiros, voluntários, beneficiados, investidores, 

público interno, imprensa e outras organizações, a fim de manter a visibilidade de 

seus valores e posicionamento de mercado. 

 Sarturi et al. (2015), constatam em pesquisa que envolve vasta literatura 

acerca de conceitos sobre stakeholders, que uma das definições mais utilizadas é a 

de Freeman (1984), a qual o autor explica o termo como grupos ou indivíduos que 

podem afetar ou ser afetados por uma organização ao buscar seus objetivos. 

De modo que é preciso alinhar as necessidades dos stakeholders e recursos 

organizacionais existentes para elaborar um planejamento estratégico. A elaboração 

desse planejamento consiste em formular uma estratégia de marketing sustentando 

que a organização em questão atenda às necessidades do mercado em que está.  

Segundo Hooley, Nicolaud e Piercy (2005, p. 24): 

 
A essência do desenvolvimento de uma estratégia de marketing para uma 
empresa é assegurar que as capacidades da empresa correspondam ao 
ambiente do mercado competitivo no qual ela opera, não apenas hoje, mas 
também no futuro próximo. Para uma organização com fins lucrativos, isso 
significa assegurar que seus recursos e capacidades correspondam às 
necessidades e exigências dos mercados nos quais opera. Para uma 
organização sem fins lucrativos, como uma instituição de caridade ou uma 
companhia de energia elétrica, por exemplo, isso significa adequar suas 
habilidades para atender às necessidades do público ou das causas que 
busca servir. 

 

Os autores também explicam que é necessário avaliar os pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças, a partir do ambiente e da situação que a empresa 

se encontra. Tal que se deve questionar: o cenário atual da organização, o ambiente 

como um ponto influenciador, e o que a organização deveria estar fazendo 

(HOOLEY; NICOLAUD; PIERCY, 2005). 

 Além disso, é preciso ter em conta o fator econômico e os stakeholders 

externos que influenciam diretamente a organização. As Microempresas e Empresas 
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de Pequeno Porte (MPE), ao longo dos anos, vêm desempenhando um papel 

relevante para o crescimento socioeconômico do país. Segundo dados analisados 

pelo Sebrae, no período de 2009 a 2011, as MPE, no Setor de Serviços, 

conseguiram gerar 36,3% do total do valor adicionado no setor, no Setor de 

Comércio 53,4%, e no industrial 22,5%. A pesquisa, ainda, conclui que, apesar do 

capitalismo moderno se caracterizar por uma forte tendência de concentração nas 

grandes empresas, as Micro e Pequenas empresas têm forte participação na 

economia brasileira e no desenvolvimento da população (SEBRAE, 2012). 

Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), estima-se que em 2015, 

52 milhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na 

criação ou manutenção de algum negócio como empreendedor. Entre 

empreendedores iniciais, 51% são homens e 49% são mulheres, e entre 

empreendedores estabelecidos, são 56% homens e 44% mulheres (GEM, 2015). 

 Na visão de Stlader et al. (2009), a palavra empreendedorismo não se refere 

somente a pessoa que abre um negócio, e sim, as qualificações de um indivíduo que 

se dedica às atividades de desenvolvimento de um negócio. Para a autora, o 

empreendedor é definido a partir de sua forma de agir e lutar por seus objetivos. 

 No presente projeto, será analisado o cenário atual da organização Aliança 

Empreendedora, a partir da realização de um estudo de caso, o qual envolverá um 

diagnóstico interno e externo. E dessa forma, será criado um plano estratégico 

adequado para suprir e alinhar as necessidades da organização. 

A Aliança Empreendedora é uma organização social sem fins lucrativos que 

atua nacionalmente apoiando empresas, ONGs e governos, a desenhar, testar e 

implantar modelos de negócios inclusivos e projetos de estímulo e apoio ao 

empreendedorismo junto a públicos de baixa renda. Com isso, gera novas 

oportunidades de negócios, de trabalho e de renda, promovendo, assim, o 

desenvolvimento econômico e social.  

A organização se sustenta a partir do desenvolvimento de tais projetos, que 

são financiados (a partir de doações) ou feitos para grandes empresas (como 

prestação de serviço), os quais tem como foco beneficiar o microempreendedor de 

baixa renda.  

Atualmente, a Aliança conta com três escritórios no Brasil (Curitiba, São Paulo 

e Recife), já formou mais de 87 ONGs em 21 estados brasileiros com a replicação 

de suas metodologias, e com isso, já apoiou diretamente mais de 29 mil 
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microempreendedores. Em toda sua trajetória destacaram-se como parceiras as 

empresas: Natura, Gerdau, Santander, HP, Walmart, Danone, Sebrae e Instituto 

Camargo Correa, Artemísia, dentre outras. Com isso, seu trabalho já foi reconhecido 

em matérias de revistas e jornais como Época, Época Negócios, IstoÉ, PEGN, 

EXAME PME e Folha de São Paulo, além de ter sido premiada por organizações 

como Ashoka, AVINA, Clinton Global Initiative e Fórum Econômico Mundial. 

Em 2010, foi reconhecida a “ONG mais confiável do Brasil” na categoria 

Geração de Trabalho e Renda pela Revista Seleções, além de ter sido convidada 

pelo programa “Caldeirão do Huck” da TV Globo a ser parceira no quadro de 

empreendedorismo “Mandando Bem”, com audiência de 18 milhões de pessoas 

nacionalmente.  

Desde 2012, a Aliança tem como principal base metodológica a teoria do 

Effectuacion. Teoria criada pela pesquisadora indiana Saras Sarasvathy, a qual 

define que a oportunidade de empreender parte do resultado de um conjunto de 

ações e interação com o ambiente externo. Além disso, a ONG trabalha com outras 

metodologias próprias e sistematizada por ela mesma, que buscam o 

desenvolvimento do empreendedor e do negócio. Hoje a organização conta com a 

aplicação de suas metodologias em aproximadamente 15 projetos. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Yin (2009) explica que o estudo de caso é um método de pesquisa que 

permite o entendimento da holística e de características significativas de eventos da 

vida real. O estudo de caso leva em consideração diversas variáveis, tanto 

quantitativas, quanto qualitativas, e suas relações entre si. Dessa forma, esse 

importante método é utilizado em diversas áreas de estudo, desde a sociologia, 

antropologia e psicologia até negócios, educação e medicina. Há duas categorias 

distintas de estudo de caso: o estudo de caso único, onde somente um caso é 

estudado; e o estudo de caso múltiplo, onde vários casos são estudados. 

Sobre quando utilizar o referido método, Yin (2009) assevera que quanto mais 

as questões sobre determinado estudo englobarem a explicação de fenômenos 

contemporâneos com perguntas como “por que” ou “como”, mais o método de 

estudo de caso se torna relevante. O estudo de caso se faz de grande utilidade 

quando é necessário se aprofundar na descrição de algum fenômeno social. O 

estudo de caso único é sugerido quando o caso estudado é extremo ou raro, ou 

seja, quando não existem situações semelhantes ou quando essas são escassas, 

isso porque no estudo de caso único não se deve enxergar o tópico em estudo como 

uma “Unidade de amostra”, mas sim, como um novo experimento. A Aliança 

Empreendedora é - se não a única - uma das poucas e a mais bem-sucedida a 

trabalhar com o apoio a empreendedores de baixa renda, caracterizando ela como 

um caso raro. 

Deve-se, então, começar a coleta de dados, para isso é preciso ter um ou 

mais pesquisadores com algumas habilidades e características desejadas, que 

saibam aplicar as perguntas e interpretar suas respectivas respostas, que seja 

imparcial, livre de preconceitos e ideologias e que tenha noções dos tópicos a serem 

estudados. 

Yin (2009) comenta sobre 6 possíveis fontes de evidencias, sendo elas: 

Documentações, Registros em arquivos, Entrevistas, Observação direta, 

Observação participante e Artefatos físicos. Tais fontes podem ser utilizadas em 

maior e menor grau, de acordo com sua relevância para o estudo. Ele também cita 

que para que o estudo de caso seja feito com qualidade, é necessário seguir três 

princípios da coleta de dados, que são: 1) usar várias fontes; 2) criar uma base de 

dados para o estudo de caso e; 3) manter uma corrente de evidencias.  
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 Neste presente estudo é utilizado como método de diagnóstico, 

especificamente na análise do ambiente interno da organização, o estudo de caso, o 

qual é sustentado pela triangulação de dados de entrevistas com os membros da 

organização, relatórios internos e documentos. As Fontes de Evidência que 

sustentam essa triangulação são demonstrados no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Fontes de Evidência 

Informações 

necessárias para o 

diagnóstico 

Fontes de Evidência 

Entrevista Relatórios 

internos 

Documentos 

 

Quais pontos 

podem ser 

melhorados 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

Dados 

secundários 

(internet) 

Como melhorar 

esses pontos 

 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

Relatórios 

internos 

Diferenciais da 

Aliança 

Empreendedora 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

Relatórios 

internos 

Informações sobre 

os projetos 

institucionais e seus 

respectivos 

potenciais 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

- Dados 

secundários 

(internet) 

O que impede esse 

potencial e como 

resolver esses 

impedimentos 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

- - 



 
 

25 

Como a Aliança 

Empreendedora se 

enxerga no futuro 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

- Dados 

secundários 

(internet) 

Feedbacks 

positivos e 

negativos. 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa de 

satisfação de 

parceiros (item 

4.3.2) e pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

Dados 

secundários 

(internet) 

Quem são e como 

são definidos os 

concorrentes. 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

- Dados 

secundários 

(internet) 

O que a Aliança 

Empreendedora 

entrega (serviço e 

valor) 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa de 

satisfação de 

parceiros (item 

4.3.2) e pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

Dados 

secundários 

(internet) 

Como o beneficiado 

entende o valor 

dessa entrega e o 

quanto ele se 

identifica 

Entrevistas com 

diretores, 

coordenadores e 

assessores 

Pesquisa 

quantitativa com 

beneficiados 

(Item 4.3.3) 

- 

Fonte: Autores, 2016. 

 

O roteiro de entrevista é composto de 25 perguntas abertas, respondidas por 

oito agentes internos alocados em diferentes funções, considerando que seis 

cederam tempo de entrevista presencial e dois fizeram seu relato pessoal de próprio 
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punho a partir de um formulário do Google. Com isso, ao todo, a entrevista teve uma 

média de 53m56s de gravação, que totalizou 5h23m35s e 83 páginas de transcrição 

e o questionário do formulário obteve 20 páginas escritas com perguntas e 

respostas.  

O Quadro 2 apresenta correspondência às atribuições do entrevistado e ao 

detalhamento de tempo e transcrição demandados na pesquisa (5h33min): 

 

Quadro 2 - Entrevistados 

Entrevistados  Cargo Tempo que 

trabalha na 

organização 

Tempo e 

transcrição 

ou páginas 

escritas 

pelo entrevistado 

Diretora (1) Diretora Executiva Desde a 

fundação – 2005 

1:20:57 

14 páginas 

Diretora (2) Diretora de 

Desenvolvimento 

Humano 

Desde a 

fundação – 2005 

51:58 

10 páginas 

Diretora (3) Diretora de 

Comunicação 

6 anos 28:24 

9 páginas 

Coordenadora 

(1) 

Coordenadora 

Financeira 

5 anos 46:27 

14 páginas 

Coordenadora 

(2) 

Coordenadora de 

Projetos 

6 anos 58:34 

17 páginas 

Assessor (1) Assessor de Projetos 4 anos 57:15 

17 páginas 

Assessor (2) Assessor de Projetos 4 anos (Formulário do 

Google) 

13 páginas 

Assessor (3) Assessor de Projetos 3 meses (Formulário do 

Google) 

7 páginas 

Fonte: Autores, 2016.  
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4 DIAGNÓSTICO 

O ambiente de marketing de uma organização consiste nas forças exteriores 

ao marketing e nos atores que podem, de alguma forma, afetar a habilidade de 

decisão dos gestores de criar e manter relações positivas com seu público alvo. O 

profissional de marketing deve estar sempre atento às mudanças dos ambientes e 

das tendências, e sempre à procura de novas oportunidades. Há duas ferramentas 

para coletar informações relevantes: Pesquisa de Marketing e Inteligência de 

Marketing (KOTLER; AMSTRONG, 2012). 

Kotler e Keller (2006) entendem Inteligência de Marketing como um sistema 

de fontes e procedimentos que visam fornecer informações sobre eventos 

relacionados ao ambiente de marketing.  

Malhotra (2005) assegura como um dos conceitos mais fascinantes e 

essenciais a Pesquisa de Marketing, citando suas duas formas mais abrangentes: a 

feita para identificar problemas e a feita para soluciona-los. Essas são definidas pela 

estruturação, coleta e análise de relatórios metódicos de informações e descobertas 

pertinentes, que dizem respeito à determinada situação de uma empresa (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

É enfatizada a facilidade de se adquirir e trabalhar com informações internas, 

porém se ater a métricas de dentro da empresa, é deixar seus profissionais cegos 

para as ameaças e oportunidades do mercado, portanto, é preciso estar ciente de 

métricas no âmbito macro e micro (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2008).  

Além disso, diversos autores enfatizam que ambiente de marketing se divide 

entre Macroambiente e Microambiente. Kotler (2005) afirma que o maior desafio dos 

profissionais de marketing é entender as tendências, suas naturezas e suas 

influencias no macro e microambiente. Malhotra (2005) ratifica o quão poderoso é a 

combinação de informações internas e externas armazenadas em um sistema de 

informação, com o intuito de facilitar sua análise pelos gestores.   

Para uma maior compreensão, será realizada, em seguida, a análise SWOT 

que consiste de um modelo simples e efetivo, o qual permite analisar as forças e 

fraquezas do ambiente interno da empresa, e as oportunidades e ameaças do 

ambiente externo (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2008). É importante que a análise 

SWOT seja feita solenemente, e não só de forma burocrática como feito em muitas 

empresas. A Sigla SWOT corresponde, respectivamente, aos termos em inglês: 
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strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats 

(ameaças).3 

Diniz (2014) levanta o fator do confronto que a empresa tem com o ambiente 

interno e externo, que tem, respectivamente, relações com à micro e 

macroeconomia, em busca de suas características positivas e negativas, como 

sendo um dos motivos da análise SWOT ser frequentemente utilizada em 

planejamentos estratégicos. A análise SWOT traz um entendimento mais 

significativo e específico das características que devem ser trabalhadas na empresa 

diante dos ambientes em que se encontra, o que trará uma maior percepção e 

assertividade em futura tomada de decisões. 

 

4.1 MACROAMBIENTE 

 

A Macroeconomia estuda a Economia em grandes escalas e possui três 

principais objetivos: 1) rápido crescimento da população; 2) um nível de emprego 

elevado; 3) e estabilidade do nível de preço (MOCHÓN, 2007). Portanto, os 

fundamentos macroeconômicos têm como objetivo final influenciar o bem-estar da 

sociedade como um todo, e por isso ela é importante para todos. 

 De maneira semelhante, Parkin (2003) define que o estudo Macroeconômico 

é importante para um melhor entendimento de padrões internacionais. O autor leva 

em consideração regulamentações governamentais, impostos sobre os preços, 

quantidade de bens e serviços, e outras variáveis, cujo intuito é facilitar as decisões 

gerenciais e tomadas de decisões. 

Kotler e Armstrong (2012) destacam que as maiores forças macroeconômicas 

que influenciam no ambiente de uma empresa são: Demográfica, Econômica, 

Natural, Tecnológica, Política e Cultural. Cada uma dessas forças tem pesos 

distintos conforme o ramo de atuação de dada organização.   

 

 

_______________  
 
3  MICHAELIS. Moderno dicionário da língua inglesa/portuguesa online. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 05 out. 2016. 
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4.1.1  Ambiente demográfico e econômico 

 

 Ressalta-se que existe interesse na Demografia, uma vez que envolve 

pessoas e são elas que fazem o mercado. Tal que a grande e diversificada 

população em crescimento demográfico rápido significa muitas oportunidades e 

desafios.  

Mudanças no ambiente demográfico alteram, também, as atividades 

organizacionais. Kotler e Armstrong (2012) levantam o exemplo da China, que teve 

um súbito aumento populacional e com isso levou o governo a limitar o número de 

crianças por família. Tal fato criou uma geração de crianças que eram filhos únicos e 

que recebera muita atenção e luxo de seus pais e parentes. Uma geração 

individualista e com uma visão diferente de mundo, que impacta o modelo 

econômico de uma das maiores economias globais. 

 O ambiente econômico influencia os padrões de compra e o poder de 

compra. Cada nação tem sua própria distribuição de renda, algumas sendo 

economias industrializadas, enquanto outras são economias de subsistência.  

Sobre índices de medição econômico Abel et al. (2008, p. 19) define que: “A 

medida mais ampla da atividade econômica agregada, assim como a mais 

conhecida e utilizada com mais frequência, é o Produto Interno Bruto, ou PIB”. 

 Eles, ainda, apontam que as peculiaridades da economia do local onde uma 

empresa está inserida moldam drasticamente as decisões gerenciais. Que a 

escassez de comida, moradia e descuidados com a saúde de países emergentes 

podem impressionar pessoas que vêm de países desenvolvidos, mas essa é uma 

realidade comum aos olhos da população emergente. Além disso, países 

desenvolvidos passaram por um longo prazo de crescimento econômico com poucos 

períodos de recessão econômica, usando como exemplo os Estados Unidos da 

América, conforme se vislumbra na Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Produto Real dos EUA ao longo dos anos 

 

Fonte 1: (ABEL et al., 2008, p. 3) 
 

A Gráfico 1 mostra o PIB do Brasil de 1962 a 2015 (Banco Central do Brasil) 

e serve de comparativo4 com a Gráfico 2: 

 

  Gráfico 2 - PIB5 ao longo dos anos 

 
 

Fonte: Banco Central do Brasil 2014. 

_______________  
 
4 As linhas vermelhas no Gráfico 1 e 2 delineiam o PIB de ambos os países nos anos de 1962 a 2005, 
período em que os mesmos anos são contemplados em ambas as figuras. Porém para efeito 
demonstrativo fora mantido também os anos anteriores no Gráfico 1 e posteriores na Gráfico 2. 
5 Os valores em US$ (dólar) foram ajustados para o valor de R$ 1,77 equivalentes ao dia primeiro de 
janeiro de 2008 (ABEL et al, 2008). 
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 É notável no Gráfico 1 que a economia dos Estados Unidos cresceu de forma 

rápida e constante, com poucos períodos de recessão em comparação à brasileira, 

na Gráfico 2, a qual teve períodos de recessão prolongados. Estar inserido em uma 

economia saudável e em crescimento significa ter influência direta nas 

possibilidades de ascensão de negócios. 

 A InfoMoney (2006) cita 4 fatores que impactam o PIB:  

1) Consumo privado:  aquisição de bens e serviços das famílias, influenciado pela 

renda das pessoas e pela taxa de juros; 2) Investimentos privados; 3) Gastos 

Públicos: Ações de órgãos públicos que acarretem em criação de empregos e 

aquisição de bens e serviços; 4) Balança Comercial: Influenciada pela importação e 

exportação. 

Blanchard (2007, p. 25) comenta sobre as variáveis macroeconômicas e a 

importância do PIB:  

Por ser uma medida de atividade agregada, o PIB é, obviamente a principal 
variável macroeconômica. Duas outras variáveis, porém – desemprego e 
inflação – revelam outros aspectos importantes do desempenho de uma 
economia.  

 Consequentemente, o PIB é um índice que demonstra de forma agregada o 

quão aquecida a economia de dada região está. Esse aquecimento econômico, por 

sua vez, influencia as oportunidades e ameaças que uma empresa irá enfrentar 

estando nela inserida. Cenários econômicos com pouca oferta e demanda criarão 

poucas chances de sucesso para uma nova empreitada. Em proporção inversa, um 

cenário com um PIB mais robusto trará mais chances de sucesso, porém isso não 

significa garantia de sucesso, é preciso, também, visionar outras variáveis. 

Sobre a inflação, Michael Parkin (2003) constata que o problema é a sua 

imprevisibilidade. O valor pago em determinado produto e o valor da moeda na hora 

dessa compra varia com a inflação, quanto maior a inflação em dado período de 

tempo, maior será a discrepância entre os valores. Consequentemente, um alto 

índice de inflação tem influência direta na moeda nacional, que pode perder valor 

diante do dólar, elevando o preço de importados. Assim, aplicações financeiras se 

tornam mais valiosas que investimentos na área de produção, que, por sua vez, 

despencam e prejudicam ainda mais a economia como um todo. Como resultado 

ocorre a elevação nos preços de produtos e serviços, e na taxa de desemprego.  
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Esse efeito dominó causado pela alta da inflação tende a desacelerar a 

economia e dificulta a criação de novos negócios, entretanto, mesmo em períodos 

de crise, é possível empreender. De tal modo, o fracasso é considerado como uma 

importante fonte de conhecimento para os empreendedores, pois reconhecer os 

erros do passado é essencial para que um negócio futuro dê certo (FELD, 2016). 

Em tempos de crise, enquanto algumas portas se fecham, outras se abrem, 

por exemplo, existe mais demanda na compra de produtos usados ou de serviços de 

conserto do que de produtos novos. 

 Do ponto de vista de Blanchard (2007), acerca do desemprego, é necessário 

entender a fórmula que segue na Figura 1: 

 

Figura 1 - Fórmula da força de trabalho 

 

 
Fonte: (BLANCHARD, 2007, p. 25) 

 

 A maneira como a sociedade aproveita o potencial de sua força de trabalho é 

relativo à organização e ao nível de desenvolvimento das forças de produção. A 

força de trabalho é constituída do número de pessoas capacitadas a participar da 

divisão social do trabalho dentro de dada sociedade (SANDRONI, 1999).  

 Blanchard (2007) também aduz sobre a ambiguidade que existe na contagem 

do desemprego. Somente pessoas que estão desempregadas e que fizeram alguma 

ação efetiva para conseguir trabalho dentro do último mês é que são contabilizadas. 

Pessoas que não procuraram emprego dentro do último mês são considerados pelo 

IBGE “População Economicamente Inativa” e não são contabilizadas como 

desempregadas. 

 Ele aponta duas preocupações macroeconômicas sobre o índice de 

desemprego, uma delas é o efeito negativo do desemprego nos indivíduos que 

passam por sofrimentos financeiros e psicológicos. E a outra é a má alocação dos 

recursos humanos, que sugere que a economia estaria então funcionando de 

maneira errônea. 

 Mochón (2007) destaca a retração da demanda, aumento do déficit público e 

a queda da produção real como efeitos econômicos do desemprego. E como efeitos 
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sociais, ele reforça os efeitos psicológicos negativos e a discriminação. Os efeitos 

psicológicos causados na população são proporcionais ao período do desemprego. 

Um período prolongado com altos índices de desemprego pode mudar o 

pensamento de gerações inteiras, que futuramente irão configurar o mercado com 

outras formas de pensar. Consequentemente, isso influenciará o modo como os 

empreendedores deverão atuar. 

 Segundo o IBGE (2016), o Brasil tem 206,1 milhões de habitantes, e é 

estimado que esse número alcance 228 milhões até 2042. Com um crescimento 

demográfico de 0,80% entre 2015 e 2016. O PIB brasileiro em 2015 era de R$ 5.904 

bilhões e o PIB per capita de R$28.876. 

 O Paraná é a 4ª maior economia do país, com o PIB de R$ 332,837 e um PIB 

per capita de 30,264 (IBGE, 2013). Segundo o Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social (IPARDES, 2015), o Paraná tem 

aproximadamente 11,2 milhões de habitantes e é o 15º maior estado do país com 

quase 200 mil quilômetros quadrados.  

 O PIB do Paraná ultrapassou o do Rio Grande do Sul em 2013, e vem 

nadando contra as correntes da crise brasileira. No Gráfico 3, é exposto um 

comparativo do PIB dos 7 estados com maior PIB em 2013. 

 

Gráfico 3 - PIB por Estado 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

 Em uma pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2016 do IBGE, estima-se 

que 11% dos brasileiros estejam desempregados. A região sul do país vem 

apresentando índices mais positivos em relação às outras regiões e apontou o 

menor índice de desemprego, de 7,3%. O Paraná, por sua vez, teve uma taxa de 
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8,1% (IBGE, 2016). Isso demonstra uma vantagem econômica do paraná e da 

região sul em relação à maioria dos outros, tornando-os mais favoráveis às 

atividades empreendedoras.  

 Segundo dados do Cadastro de Empregados e Desempregados (Caged), 

dentre os estados do Brasil que mais geraram empregos nas microempresas, o 

Paraná se encontra em terceiro lugar. O diretor do IPARDES, Julio Suzuki Júnior, 

afirmou que as microempresas apresentam uma resiliência maior perante a crise do 

que empresas de grande porte, logo, elas continuam a gerar empregos (IPARDES, 

2016). No Paraná, segundo a Junta Comercial do Paraná (Jucepar), o número de 

microempreendedores individuais (MEIs) aumentou em 11,5% nos quatro primeiros 

meses de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. Estes dados 

demonstram que empreendimentos pequenos podem significar uma fonte estável de 

renda e emprego e que várias pessoas já estão percebendo e se beneficiando disso. 

Antonio Miguel Espolador, presidente da Associação Comecial do Panará 

(ACP), salienta que o empreendedorismo é uma caracteristica peculiar de individuos, 

mas que pode ser trabalhada por meio de cursos como o do SEBRAE. Caracteristica 

essa que pode, independente do momento em que o país se encontra, passibilitar o 

sucesso em novas empreitadas (NEGÓCIOS RPC, 2015). 

 Uma pesquisa da consultoria Plano CDE em conjunto com a empresa 

Netquest, expõe que 70% das pessoas que começaram um novo negócio, o fizeram 

porque foram afetadas pelo aumento de preços ou pela perda de emprego, seja 

delas mesmas, seja de pessoas da familia. Cerca de 60% dos novos 

empreendedores tiveram uma renda superior a R$ 1.000 e 32,4% deles tiveram uma 

renda que representa até 50% da renda familiar (ESTADÃO, 2015). 

 A referida pesquisa mostra que a necessidade acaba sendo um dos motivos 

cruciais para que os brasileiros empreendam. Uma pesquisa da Endeavor (2014) 

aponta que 60% dos jovens também tem um outro motivo: a vontade de empreender. 

Ela também citou que 34% dos brasileiros, entre 18 e 64 anos, possuem ou estão 

envolvidos com a criação de uma empresa. No entanto, aos aspirantes a 

empreendedores falta preparo e noções de negócios, como interpretar 

demonstrativos financeiros, controlar o fluxo de caixa e avaliar investimentos. Com 

isso, percebe-se que diversos empreendedores, pela necessidade de início imediato, 

acabam empreendendo sem tempo de se preparar, esses se tivessem oportunidade 
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de estudar e se preparar de antemão poderiam ter mais sucesso em seus 

empreendimentos. 

 

4.1.2  Ambiente tecnológico  

 

 O âmbito tecnológico, por sua vez, oferece grandes oportunidades e tem uma 

das mais poderosas forças capazes de mudar o mundo. Tecnologicamente, o Brasil 

conseguiu nas últimas décadas se destacar no cenário mundial, de acordo com a 

TechCrunch (2016), mesmo após sofrer uma queda de 4% no PIB de 2014 para 

2015, a indústria tecnológica teve um crescimento de 20% no país.  

A pesquisa também cita que, ao contrário da sabedoria convencional, 

investimentos de risco no cenário de empresas “startups”, que têm grande potencial 

de crescimento rápido e majoritariamente do ramo tecnológico, e a América Latina 

também se beneficiou de um crescimento, contabilizando U$ 387 milhões em 2012 e 

U$ 594 milhões em 2015, sendo 63% em investimentos no Brasil. Esse crescimento 

na contramão da crise em conjunto com o aquecido investimento estrangeiro nessa 

área demonstra uma abundância em oportunidades. 

Muitas das empresas de tecnologia que estão em ascensão hoje oferecem a 

parceiros e empresas, formas de melhorar a eficácia de processos e 

sustentavelmente diminuir custos (exemplos: Conta Azul, Omie, Gympass e 

GuiaBolso) ou facilitam transações B2B (Intelipost, Loggi, EBanx).  

De acordo com a ABES Software (2015), o Brasil teve em 2014 um 

investimento de US$ 59,9 bilhões na área de Tecnologia da Informação e um 

crescimento de 6,7% na área. Uma projeção da Emarketer (2015), apontou que o 

Brasil tem hoje 41 milhões de tablets e terá cerca de 50 milhões até 2019.  

A 26ª Pesquisa Anual do uso de TI do Centro de Tecnologia de Informação 

Aplicada da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2015) revelou que as empresas 

brasileiras utilizam, em média, 7,6% da receita em TI, revelando um aumento de 

quase 50% dentro da última década. A pesquisa, ainda, mostra que em maio de 

2016 o número de computadores chegará a 160 milhões, enquanto que o de 

smartphones chegará em 168 milhões e espera-se que o número de smartphones 

alcance 236 milhões até 2018. Hoje, somando o número de computadores e 

smartphones, existem 1,6 aparelhos para cada habitante no país, a projeção é de 

que até 2018 esse número seja de 2 aparelhos por habitante. 
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Em 2014, pela primeira vez no Brasil, mais da metade (54,9%) dos domicílios 

tinham internet e também mais da metade (54,4%) das pessoas com mais de 10 

anos acessavam a internet (IBGE, 2014). 

Apesar desses marcos positivos, em sua pesquisa Mattos et al. (2007) 

demonstra que o país ainda sofre com sua desigualdade socioeconômica histórica 

que influencia a educação e consequentemente a inclusão digital. Em contraste com 

as revoluções industriais, a revolução tecnológica opera no âmbito do conhecimento, 

o que requer das pessoas um esforço cognitivo maior. Aquino (2008) constata que a 

aprendizagem é uma aquisição cognitiva, emocional e física e está relacionada com 

a habilidade de compreender e aplicar o conhecimento que é aprendido. Dessa 

forma, o brasileiro que não teve educação formal ou de qualidade quando jovem, ou 

vivera em um ambiente não propício aos estudos, terá mais dificuldades em 

aprender novas tecnologias, e por consequência, terá menos oportunidades. O IBGE 

considera um indivíduo incluído digitalmente aquele que teve contato com a internet 

nos últimos 3 meses, Mattos et al. (2007) é contra esse parâmetro e releva a 

importância de métodos qualitativos que expressem o quanto essas pessoas 

realmente estão inseridas digitalmente. 

 A pesquisa da GEM (2014) apresenta que somente 15,5% dos 

empreendedores já estabelecidos, que estão a mais de 3 anos no mercado, utilizam 

a internet para a venda de produtos e serviços. Esse número sobe para 25,7% 

quando falamos de empreendedores que estão a menos de 3 anos no mercado. A 

pesquisa relaciona isso com o baixo potencial de inovação demonstrado pelos 

empreendedores brasileiros. A pesquisa evidenciou, ainda, que especialistas em 

empreendedorismo veem a transferência de tecnologia como um dos fatores que 

mais afetam negativamente os empreendedores brasileiros. O que significa dizer 

que há dificuldade no processo de disponibilidade de conhecimento, tecnologias, 

pesquisas e outras facilidades que possam servir de ajuda ou incentivo para os 

empreendedores.  

Tudo isso evidencia o quanto a tecnologia tende a crescer e influenciar cada 

vez mais os empreendimentos, além de que há oportunidades para o 

empreendedorismo inovador por meio da tecnologia, porém a falta de educação 

formal não provê os empreendedores com as pericias necessárias para inovar. Anos 

atrás, era uma vantagem competitiva estar tecnologicamente inserido, entretanto, 

atualmente, passou a ser uma exigência, de modo que, tanto as empresas, quanto 
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as pessoas que conseguem se destacar tecnologicamente, terão uma vantagem 

competitiva. 

 

4.1.3  Ambiente Político e Cultural 

 

Formando o ambiente político estão as leis, agências do governo e grupos de 

pressão, os quais influenciam ou limitam organizações e indivíduos, essas têm 

grande efeito sobre decisões de marketing e constituem as políticas a serem levadas 

em conta. 

Mochón (2007) diz que a política macroeconômica é o conjunto de medidas 

que os governos criam para influenciar o desenvolvimento econômico no país, essas 

por sua vez, possuem como objetivo-chave a produção, o emprego e a estabilidade 

dos preços.  

Ele explica que as agências do governo, ou agências reguladoras, regulam e 

fiscalizam serviços ou atividades de âmbito público, que são exercidos por empresas 

privadas. Tais agencias são criadas por leis e são autárquicas, ou seja, tem poder 

sobre si mesmas e não dependendo de terceiros. Existem três tipos de agências 

reguladoras: federal, estadual e municipal. Elas garantem que o beneficiado tenha 

sua parcela de participação nas decisões importantes de determinado setor. Com 

informações de parceiros e dados levantados pelas próprias agências, são criadas 

normas disciplinadoras que moldam a forma como as organizações devem agir 

dentro de seus respectivos setores. 

Bonavides (2003) clarifica que os grupos de pressão são formados por grupos 

de pessoas, com um ou mais interesses em comum, que para satisfazê-los atuam 

saindo de sua esfera social e adentrando e influenciando a política. A pressão visa 

uma mudança da conduta social, e ela é feita de modo aberto ou oculto. A pressão 

aberta procura de alguma forma persuadir o público para que ele também lute pelo 

mesmo interesse, aumentando, assim, a pressão. E a oculta por meio de relações 

privadas e corrupção. Esses grupos, informalmente, fazem parte do sistema político, 

uma vez que seu objetivo é influir nas decisões políticas. 

 O governo brasileiro está a abrir portas para os empreendedores com a 

criação de iniciativas como a criação da Lei do Microempreendedor Individual (MEI), 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, do regime tributário Simples Nacional e do 

Startup Brasil.  
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A Lei do MEI surgiu com o intuito de facilitar o processo burocrático e 

tributário na criação de empresas. Pela Lei do MEI, o empresário só precisa fazer 

anualmente uma declaração do seu faturamento, sem a necessidade da contratação 

de um contador. A taxa mensal da cobertura previdenciária a ser paga é de 5% do 

salário mínimo, ela garante diversas vantagens para o empreendedor e sua família, 

como: salário-maternidade, pensões, auxilio reclusão, auxílio-doença, etc. Pode-se 

registrar um empregado de baixo custo, salário mínimo ou piso da categoria, 

pagando cerca de 11% para previdência e FGTS. O MEI tem todas as vantagens 

que uma pessoa jurídica tem, quais sejam: abertura de contas empresariais em 

bancos, financiamentos, proteção jurídica, etc. Além de contar com serviços 

gratuitos de assessoria da SEBRAE e de empresas contábeis optantes do Simples 

Nacional. 

O Simples Nacional, por sua vez, é um regime de fiscalização, arrecadação e 

cobrança de tributos. Foi criado pela Lei Geral e simplifica a vida de 

empreendedores de Microempresas e de Médio Porte (MPE). Esse regime facilita a 

tributação com a unificação de 8 tributos em uma alíquota. O CNPJ da empresa se 

torna o único identificador necessário, tonando desnecessário cadastros federais, 

estaduais e municipais. Outras facilidades do Simples Nacional são: desoneração do 

INSS Patronal e da tributação de renda de exportação; facilitação nos processos de 

abertura, alteração e fechamento de empresas; estimulo governamental de 

preferência às MPEs para compras públicas. 

Já o ambiente Cultural é constituído por instituições e outras forças capazes 

de afetar os valores, percepções, comportamentos e preferencias da sociedade. 

Sendo assim, isso modela as pessoas que crescem em determinada área, mudando 

ou influenciando suas crenças e valores.  

A pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2014, p. 141) cita: 

 
O fator “políticas governamentais” refere-se às políticas públicas que 
interferem na atividade empreendedora e leva em consideração questões 
relacionadas a impostos, burocracia, regulamentação, registro de empresas, 
agências reguladoras e funcionalismo público envolvido no atendimento das 
demandas dos empreendedores. 

  

 A pesquisa entrevistou especialistas em empreendedorismo e os perguntou 

de que maneira as “políticas governamentais” influenciavam o empreendedorismo 
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no Brasil. Dos respondentes, 24,8% disseram que o fator aparece como favorável e 

62,9% como limitante.  

 Na referida pesquisa, realizada de forma padrão em mais de 100 países, 

cada especialista também deveria citar 3 aspectos positivos ao empreendedorismo 

em seu respectivo país. 24,8% disseram que “programas” era um fator positivo no 

Brasil, enquanto nos EUA e na Alemanha, respectivamente, 41,7% e 41,4% 

disseram o mesmo. Onde por “programas” entende-se pela GEM (2014, p. 141), 

“ações regionais e iniciativas focadas em atores específicos do ecossistema 

empreendedor (mulheres, jovens, incubadores e outros) “. 

 Programas como os da SEBRAE, ajudam a micro e pequenas empresas, 

como citado anteriormente por Espolador, presidente da ACP. Outros exemplos no 

Paraná são: O Google Business Group Curitiba (GBG Curitiba), que trás diversos 

projetos, workshops e palestras que fomentam o empreendedorismo e o 

crescimento sustentavel; o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBQP), 

o qual realiza programas como a incubadora social Libria, que fomenta negócios 

sociais; e a própria Aliança Empreendedora com seus projetos sociais. Surgiram, 

ainda, em meio a essa tendência, empreendimentos com o intuito de ajudar 

empreendedores, como é o caso do “MeuSucesso.com”, o qual disponibiliza aulas 

online com estudos de casos de empreendedores de sucesso, além de contar com 

uma rede social de network entre seus alunos.  

 O artigo de Stal (2016) ressalta a importancia das incubadoras dentro de 

universidades, o artigo informa que elas conseguem alcançar seus objetivos, mas 

deixa claro, também, que existe muito espaço para crescimento e melhoria desses 

programas. A pesquisa sugere que as universidades ofereçam mais cursos e 

disciplinas com enfoque em empreededorismo, o que reforça a atual falta de preparo 

dos empreendedores. Outra sugestão é a expansão da capacidade das incubadoras 

que, em sua maioria, atendem cerca de 10 empresas anualmente, um numero que 

poderia ser elevado.  

 A pesquisa constatou que as incubadoras estudadas colocam mais esforço 

na propagação do empreendedorismo e de seus resultados como encubadoras do 

que no compartilhamento de resultados de pesquisas acadêmicas para as empresas 

que são encubadas. Tais empresas têm potencial para entrar no mercado de 

trabalho, mas acabam somente ficando na universidade. 
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 Dos especialistas da Alemanha e dos EUA entrevistados pela GEM (2014), 

respectivamente, 24,1% e 13,9% disseram que “políticas governamentais” é um fator 

favorável e, respectivamente, 40% e 43,6% deles disseram que era um fator 

desfavorável. 

 Segundo o ranking da “Usnews.com”, conduzido pela BAV Consulting e pela 

Wharton School of the University of Pennsylvania, a Alemanha é considerada o 

melhor país do mundo para se empreender e os EUA é o terceiro no ranking. O 

Brasil é o 29º da lista. Essa disparidade expressa que as ações e iniciativas 

semelhantes a da Aliança Empreendedora tem um maior impacto sobre a qualidade 

do empreendedorismo do que políticas governamentais, não excluindo sua 

importância. 

 A população brasileira, segundo pesquisa da GEM (2014), tem uma visão 

positiva sobre o empreendedorismo. Influenciada pelos meios de comunicação e 

pelas ações em prol do empreendedorismo, que são realizadas por várias 

organizações em conjunto com o poder público e a sociedade civil. 55% dos 

brasileiros diz perceber boas oportunidades na região em que vive. Metade da 

população brasileira também afirma possuir habilidade e experiência necessária 

para ser um empreendedor.  

Uma pesquisa sobre Empreendedorismo na Universidade (Endeavor Brasil, 

2015) indicou que 60% dos universitários têm vontade de empreender, mas poucos 

pensam em ter muitos funcionários e inovar. A quarta edição do estudo Estatísticas 

de Empreendedorismo (ENDEAVOR BRASIL; IBGE, 2014) apontou que apenas 

1,5% das 4,5 milhões de empresas no Brasil, em 2012, eram responsáveis por 60% 

do total de empregos criados entre 2010 e 2012. Empresas ativas com 10 ou mais 

funcionários assalariados geraram 1,686 bilhões em valor adicional bruto, 15% deste 

valor fora gerado por empresas de alto crescimento. Essas pesquisas deixam claro 

que os brasileiros querem empreender, se veem capazes de empreender, e que o 

empreendedorismo gera vantagens econômicas visíveis. 

Embora ainda não utópico ao empreendedorismo, no âmbito político houve 

um aumento na valorização do empreendedorismo, que acarretou na facilitação dos 

processos de formalização legal das empresas e tributações em especial com a 

criação do MEI para os empreendedores de baixa renda. O acesso à informação 

também fora facilitado por instituições e organizações que visam melhorias 
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socioeconômicas. E programas de incentivo à inovação aparentam ser cada vez 

mais frequentes.  

A população vê o empreendedorismo de maneira positiva e muitas pessoas 

tem vontade de empreender, o cenário econômico propicia dificuldades, mas ao 

mesmo tempo, também oportunidades. Junto com essa realidade está também a 

falta de preparo. É compreensível que o cidadão se precipite e empreenda sem se 

preparar, o fracasso também é importante para o amadurecimento, mas existem, 

cada vez mais, formas de se adquirir informação e se preparar antes de empreender 

é fundamental. 
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4.2 MICROAMBIENTE 

 

Segundo Kotler (2011), o gerente de marketing de uma organização não 

trabalha sem a contribuição dos outros departamentos da empresa, pois a 

construção de relacionamento entre seus beneficiados, a satisfação das partes 

envolvidas, assim como a criação de valor da instituição, é o resultado do conjunto 

de tarefas realizado pelo todo. 

De tal modo, a análise microambiente de marketing é constituída pela 

capacidade de relacionamento com departamentos da organização, 

clientes/parceiros, público-alvo, concorrência, intermediários de marketing e outros 

públicos que contribuem ou afetam de alguma maneira a organização (KOTLER, 

2016).  
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4.2.1 A Organização 

 

A Aliança Empreendedora (Figura 2) é uma organização sem fins lucrativos, 

intitulada OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), fundada em 

2005, na cidade de Curitiba-PR. Desde a sua criação, seu principal objetivo é apoiar 

microempreendedores de baixa renda e grupos produtivos comunitários, buscando 

atender necessidades que impossibilitem o desenvolvimento de um negócio. 

 

Figura 2 - Logotipo Aliança Empreendedora 

 

Fonte: Aliança Empreendedora, 2016. 
 

A organização tem como visão, fazer da economia um lugar para todos, e 

como missão, unir forças e viabilizar acessos para que as pessoas e comunidades 

de baixa renda possam ser empreendedoras promovendo a inclusão e o 

desenvolvimento econômico e social (ALIANÇA EMPREENDEDORA, 2016). 

Basicamente, a organização presta três tipos de serviços de impacto social: 1) 

Inclusão Empreendedora, que é a construção de projetos que tem como objetivo 

desenvolver competências e capacitar microempreendedores através de 

metodologias eficientes; 2) Negócios Inclusivos, o qual se trata um tipo de serviço 

que envolve consultoria e execução de modelos de negócios justos e lucrativos, por 

meio da inclusão de microempreendedores de baixa renda; 3) Disseminação da 

Causa, que se refere ao desenvolvimento de prêmios nacionais e regionais que 

incentivam microempreendedores a compartilhar experiências e disseminar 

exemplos de sucesso para microempreendedores brasileiros. Outro modo de 

disseminação são os conteúdos inspiracionais e informativos para programas de 

televisão e produtoras de vídeo.  
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O canal de distribuição até o beneficiado, se sustenta a partir de projetos 

personalizados feitos para parceiros – por meio de prestação de serviços - e projetos 

institucionais financiados também por parceiros – por meio de doações – e do 

Recurso Livre. Tal processo é demonstrado na Figura 3: 

 

Figura 3 – Processo de apoio ao beneficiado  

 
Fonte: Autores, 2016. 

 

A estrutura organizacional, atualmente, conta com 29 funcionários que se 

dividem em três filiais: Curitiba-PR, São Paulo-SP e Recife-PE. Além disso, são 

distribuídos por funções ou por projetos. Os integrantes podem desempenhar mais 

de uma função e estar alocado em mais de um projeto. Os funcionários da 

organização são considerados jovens, com idade entre 19 a 35 anos, todos estão 

cursando ou possuem ensino superior completo em áreas como: Administração, 

Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Jornalismo, Ciências Contábeis, 

Marketing, Psicologia, Assistência Social, Engenharia, dentre outros. De modo que, 

boa parte da demanda de comunicação é absorvida de forma interna. 
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Figura 4 - Organograma de funcionários

Fonte: Autores, 2016. 

 

Além de profissionais qualificados em diferentes áreas para executar as 

atividades internas, a organização conta com recursos externos que são, consultoria 

de Desenvolvimento Humano (DH) e software de marketing digital. 

A consultoria de DH oferece o auxílio necessário para a administração de 

funcionários e estagiários como, recrutamento e seleção, contratos, checagem de 

pagamentos, identificação e mapeamento por competências, estabelecimento de 

política salarial, respeito a legislação trabalhistas, definição de normas de ascensão 

salarial, treinamentos personalizados (desenvolvimento de equipes e lideranças, 

gestão de mudanças, gestão de conflitos, dinâmicas, gestão de 

desempenho/feedback) e outros temas sob necessidade. 

Para fazer gestão de marketing digital é utilizada a ferramenta RdStation, as 

principais funcionalidades têm como objetivo atrair visitantes para as plataformas 

online pertencentes a organização e torna-los frequentes. Desta forma, foi permitido 

o acesso ao software para análise de métricas de site e para conhecimento de como 

é executada demandas de comunicação específicas.  
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4.2.1.1 Serviços  

 

Neste estudo é utilizado o termo “parceiro” (referente ao item 4.2.2) para fazer 

referência aos clientes e às instituições que apoiam financeiramente a organização. 

Assim como é utilizado, também, o termo “beneficiado” (referente ao item 4.2.3), que 

se refere ao público-alvo e consumidores que recebem o serviço da Aliança 

Empreendedora.  

 Kotler (2012) inclui no setor de serviços, as organizações sem fins lucrativos, 

como instituições de caridade e fundações, as quais desempenham qualquer ato 

intangível como troca que uma parte pode oferecer a outra.  

De um ponto de vista parecido, Sarquis (2009, p. 2) entende serviço como:  

(...) um ato, atividade, ação, esforço, atuação, desempenho ou processo, de 
natureza predominantemente intangível, que é oferecido à venda, na forma 
de um pacote de benefícios, sem resultar na propriedade de algo, com o 
propósito de satisfazer necessidades, e que envolve geralmente algum tipo 
de interação entre o prestador de serviço e o cliente. 

 Soma-se a isso a definição de Samuelson (1966 Apud CONTADOR, 2014), 

que corresponde serviços a “bens públicos ou coletivos”, isto é, tais serviços não são 

divisíveis e o consumo de uma pessoa não altera no consumo dos demais. Ou seja, 

a percepção de consumo é diferente para cada pessoa. No caso da organização 

estudada, assim como há diferença na percepção de valor no consumo de cada 

beneficiado, a qualidade do serviço prestado para o parceiro que o contrata pode ser 

medida de forma distinta.  

 Kotler (2012) confere a Excelência de Marketing de Serviços, como a 

otimização de 3 áreas: marketing interno, externo e interativo. A abrangência do 

marketing externo inclui o processo normal do serviço prestado (preço, distribuição e 

promoção). Já o marketing externo é estabelecido a partir do processo de 

capacitação e motivação dos funcionários, espera-se que os mesmos executem o 

serviço da melhor maneira possível para maior percepção de qualidade entre 

parceiros e beneficiados. E por fim, determina-se marketing interativo, como boa 

relação de confiança entre as partes envolvidas. Conclui-se, então, que o ótimo 

desempenho dessas três áreas demonstra excelência na realização dos serviços 

prestados. 



 
 

47 

A Aliança Empreendedora busca destacar seu diferencial, nas metodologias 

que são, principalmente, aplicadas nos serviços titulados como Inclusão 

Empreendedora, que têm como objetivo estimular e desenvolver competências do 

microempreendedor, e dessa forma, gerar impacto direto sobre a vida dele e das 

pessoas que estão a sua volta. A ideia é que, além do autorreconhecimento e 

autorrealização, o empreendedor possa contribuir para o crescimento econômico e 

social da comunidade em que vive. Dentro dessa ótica econômica, os autores Baron 

e Shane (2007), citado por Scarpin et al. (2012), afirmam que o empreendedorismo 

é o alimento para a economia de um país, pois auxilia na abertura de novas 

empresas e com isso cria novas oportunidades de emprego. 

A metodologia de capacitação que sustenta tanto os serviços de Inclusão 

Empreendedora, quanto os demais, é baseada na dinâmica de grupos, na 

andragogia (educação para adultos) e na teoria do Effectuation. Andragogia, termo 

que contrapõe a pedagogia (educação voltada a crianças), é a ciência que estuda a 

melhor forma de orientar adultos a aprender, a partir de experiências motivacionais e 

aplicação imediata daquilo que se aprende, o termo vem do grego, andra (adulto) e 

agogus (líder de), e significa “a arte de liderar adultos”, o qual diferencia do termo 

pedagogia, que significa “a arte de liderar crianças” (AQUINO, 2007).  

A teoria do Effectuation é orientada a partir de um conjunto de habilidades 

que formam o empreendedor, essas habilidades nascem de experiências e práticas 

desenvolvidas durante a vida. A lógica do Effectuation se inicia pelo processo de 

criação de um negócio utilizando os recursos que o empreendedor já tem, como o 

seu conhecimento, experiências adquiridas durante a vida e quem ele conhece. Em 

decorrência disso, o desenvolvimento do empreendimento é moldado a medida que 

seus stakeholders se engajam, fazendo surgir novos recursos e objetivos. Essa 

lógica segue o pressuposto de que: “à medida que podemos controlar o futuro, não 

precisamos prevê-lo” (SALUSSE; ANDREASSI, 2015, p. 310 Apud SARASVATHY, 

2001a, p. 251). 

Segundo uma análise feita por Salusse e Andreassi (2015), as pessoas que 

passam pela capacitação do Effectuation ficam mais abertas a tentar empreender, 

pois a teoria demonstra que não é necessário ficar horas montando um plano de 

negócio, e sim, utilizar o que ele já tem: pequenas experiências, conhecimento e 

rede de contatos. 

file:///C:/Users/Veronica/Downloads/Scarpin_Roncon_Correia_Hoeltgebaum_2012_Proposta-de-indicadores-para-u_29334.pdff
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Como fruto da Teoria do Effectuation, nasceu Índice de Inclusão 

Empreendedora (IEE). O índice visa avaliar o desenvolvimento do empreendedor, 

não somente pelo êxito de seu negócio, e sim, pelo conhecimento adquirido, 

crescimento pessoal, rede de contatos e geração de renda. De tal modo, o IEE é 

composto por três partes que medem as habilidades e características necessárias 

que um empreendedor deve ter: Assim como a teoria do Effectuation, aborda QUEM 

EU SOU, O QUE EU SEI e QUEM EU CONHEÇO. Até o primeiro semestre do ano 

de 2016 era avaliado O QUE EU GANHO, que buscava demonstrar a renda e o 

crescimento com o empreendimento. Na entrevista interna, foi comentado entre a 

coordenadora (2) e diretoras (2) e (3), uma recente decisão da organização, a qual 

se refere à mudança de nome do IEE para “Bússola do Empreendedor”, a ideia com 

essa mudança é que a aplicação do índice se torne mais atrativa para o beneficiado. 

No entanto, tal decisão ainda faz parte de um plano que não foi desenvolvido e 

aplicado.  

A Figura 5 é uma ilustração do que é avaliado no Índice de Inclusão 

Empreendedora: 
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Figura 5 - Temas abordados no Índice de Inclusão Empreendedora (IEE) 

 

Fonte: Arquivo interno – Aliança Empreendedora. 

 

Com a andragogia e a base do Effectuation, a organização dispõe de outras 

metodologias também sistematizadas por eles, entre elas: 1) Jornada 

Empreendedora para Empreendedores Individuais, voltada a microempreendedores 

atuantes ou iniciantes, a metodologia é sustentada por um ciclo de encontros que 

permite o empreendedor a fazer um autodiagnostico, avaliar seus conhecimentos, 

sua rede de contatos, características e recursos. A ideia é que no final do processo, 
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os empreendedores estejam aptos a buscar soluções dos seus problemas e 

poderem prosseguir. 2) Escalada Empreendedora para Grupos Produtivos 

Comunitários, é uma metodologia voltada a grupos produtivos comunitários e tem 

certificação pela Fundação Banco do Brasil. São promovidos encontros com os 

integrantes do grupo, os quais se desenvolve o comportamento empreendedor, 

incentiva-se o trabalho coletivo e fornece acesso a conhecimento, por meio de 

elaboração de planos de ação e capacitação em gestão de negócios. 3) Escalada 

Empreendedora para Negócios Sociais Comunitários, metodologia voltada a 

empreendedores que querem desenvolver negócios sociais em suas comunidades, 

empreendimentos que além de lucro, possam gerar impacto social e ambiental. A 

capacitação ocorre a partir de encontros presenciais, os quais são abordados 

diversos temas de gestão de negócios. 4) Reciclagem Inclusiva para Organizações 

de Catadores, é uma metodologia que tem como objetivo melhorar os processos de 

produção e comercialização de materiais recicláveis, oferece capacitação aos 

catadores com uma linguagem acessível, de forma simples e prática. 5) Criative 

Ferramentas de Design, metodologia desenvolvida a partir de ciclos nivelados, os 

quais são feitos por meio de encontros presenciais. A capacitação envolve acesso a 

técnicas e ferramentas criativas de design, com o objetivo de ampliar oportunidades 

de mercado aos empreendedores. Tais metodologias são ilustradas na Figura 6: 
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Figura 6 - Metodologias sistematizadas pela Aliança Empreendedora 

 

Fonte: Arquivo interno da Aliança Empreendedora. 

 

Além das metodologias mencionadas acima, as quais são comunicadas e 

ofertadas em seu portfólio, a organização conta com outros métodos de capacitação 

e desenvolvimento, que são personalizadas e desenhadas para projetos específicos. 

Outro tipo de serviço são os Negócios Inclusivos (Figura 7), os quais visam 

transformar cadeias de valor tradicionais em cadeias mais justas e lucrativas, 

através da inclusão de empreendedores de baixa renda. Ou seja, é a criação de 

modelos e oportunidades de negócio para empresas que desejam gerar lucro e 

impacto social positivo, simultaneamente. O serviço inclui a identificação da 

oportunidade para início da criação do projeto, construção, planejamento, 

implantação, avaliação e relatório de resultados. 
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Figura 7 - Modelo de Negócios Inclusivos 

 

Fonte: Imagem adaptada de portfólio interno de metodologias. 

 

Já os serviços que consistem em Disseminação da Causa buscam a 

mudança do paradigma que empreendedorismo é um dom. Para propagar a ideia de 

que “todos podem empreender” são desenvolvidos prêmios nacionais que estimulam 

o empreendedorismo e a troca de experiência, além de conteúdos para diversos 

meios de comunicação em, disseminando exemplos de sucesso, os quais os 

brasileiros se identifiquem. 

Para Mezaro e Pereira (2013), a qualidade do serviço pode ser medida por ter 

dimensões, relacionadas a desempenho (disponibilidade, rapidez, precisão, respeito 

às normas da organização, solução de problema e confiabilidade), relacionadas ao 

atendimento (disposição para servir, ser humanitário, dar segurança e ser 

personalizado) e relacionadas ao custo (acessível, competitivo, viável e justo). 

Para entender o valor da metodologia como um todo, foi questionado à 

organização se na percepção deles, é entendido o valor da metodologia pelos os 

parceiros (item 4.2.2) e beneficiados (item 4.2.3). 
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A diretora (1) fala que o empreendedor talvez não entenda a metodologia, 

mas ele sente o impacto, e esse é o objetivo. As organizações aliadas 

entendem a metodologia e sentem o impacto (grifo nosso). E o parceiro entende, 

porque é explicada a metodologia com detalhes, e depois ele vê o impacto. 

O assessor (1) comenta, também, que para o parceiro a metodologia é 

entendida quando bem exposta na proposta, e relata a seguinte história:  

 
No começo os beneficiados não entendem o valor da metodologia. Para o 
público que eu trabalhava mais forte, que eram artesãs e costureiras, no 
começo era muito difícil para elas entenderem o quão seria importante para 
elas. Eu percebi isso na resistência para marcar a assessoria, elas sempre 
davam desculpas e prioridades à outras coisas. Mas depois de toda a 
capacitação, que ele percebe que se tornou uma pessoa melhor, eu acho que 
o beneficiado entende sim esse valor. 
 

O assessor (2) explana que a compreensão do beneficiado acontece quando 

eles vivem o processo por inteiro, antes eles entendem pouco do que vai acontecer 

na capacitação. E sobre os parceiros, o valor é percebido quando acompanham de 

perto o momento que é feita a capacitação. 

A assessora (3) explica: “Não. Acho que eles não percebem a metodologia, 

na verdade. Eles simplesmente aprendem coisas que aplicam em seus negócios e 

acaba dando certo. Como isso acontece em si não é algo que importa para ele”. 

E quanto aos parceiros, a assessora diz que eles entendem o valor da 

metodologia e isso é o que resulta na quantidade de parceiros satisfeitos 

atualmente, e complementa que a AE realmente entrega um serviço pautado em 

valores humanistas, com ensino para adultos, que faz com que o empreendedor 

absorva o conteúdo de uma forma dinâmica e interativa.  

Em resumo, a organização em estudo oferece três tipos de serviços já 

explicados: Inclusão Empreendedora, Negócios Inclusivos e Disseminação da 

Causa. 

 

4.2.1.2 Portfólio de projetos 

 

Já no seu primeiro ano de vida, foram fechadas importantes parcerias com a 

FIEP – Federação de Indústrias do Paraná, o SESI – Serviço Social da Indústria e a 

Fundação Alphaville, a partir dessas parcerias foram iniciados trabalhos de 
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atendimentos a microempreendedores e, também, uma cooperativa de materiais 

recicláveis na região metropolitana de Curitiba – Projeto Coopzumbi (Figura 8). 

 

Figura 8 - Projeto Coopzumbi: Cooperativa de Catadores Zumbi dos Palmares 

 

Fonte: Arquivo interno - Aliança Empreendedora. 

 

 Como fruto dessas parcerias, foram abertos os escritórios de São Paulo e 

Recife. Em paralelo com os projetos que fluíam bem, logo após a empresa 

completar um ano, nasceu uma de suas iniciativas de maior êxito, o que levou a 

organização a ganhar seu primeiro prêmio nacional: o Visionaris UBS (Figura 9). Era 

uma plataforma de auxílio a inclusão e desenvolvimento do empreendedor, a 

Solidarium, a qual surgiu em parceria com o Instituto Walmart e era sustentada por 

três pilares: Conhecimento, Crédito e Comercialização. Com ela, pretendia-se 

facilitar a obtenção de microcrédito e aumentar a rede de contatos do empreendedor 

com grandes varejistas. Basicamente, a Solidarium (Figura 10) era uma plataforma 

de vendas, que visava o Comércio Justo de produtos desenvolvidos por pequenos 

núcleos produtivos comunitários. Tinha-se como Comércio Justo proporcionar 

melhores condições de troca, e a garantia dos direitos para produtores e 

trabalhadores que viviam em comunidades e regiões de baixa renda. 
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Figura 9 - Logo Prêmio Visionaris UBS 

 

Fonte: Relatório Aliança Empreendedora, 2016. 

 

Figura 10 - Logo Solidarium 

 

Fonte: Arquivo interno - Aliança Empreendedora. 

 

 Em 2008, foi criada área de Desenvolvimento de Metodologias para 

pesquisar, desenvolver, organizar e replicar metodologias de capacitação e apoio ao 

microempreendedor de baixa renda. No mesmo ano, foram convidados para 

implementar uma iniciativa que tinha o objetivo de apoiar 25 organizações de 

catadores de material reciclável durante cinco anos na cidade de Curitiba. O projeto 

EcoCidadão (Figura 11) era apoiado pela Fundação AVINA, pelo Movimento 

Nacional dos Catadores de Material Reciclável e pela Prefeitura de Curitiba. 
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Figura 11 – Foto: Participantes do Projeto EcoCidadão 

 

Fonte: Foto salva em 01/11/2016, disponível em matéria publicada pela Gazeta do Povo em 2008. 

 

 Em 2009, foi aplicada na organização uma nova estratégia de ampliação de 

impacto, que é utilizada até hoje e consiste em replicar sua metodologia através de 

organizações sociais aliadas (Figura 12). Com isso, em parceria com o Santander, 

nasceu o projeto “Parceiros em Ação”, o qual são selecionadas ONGs de diversas 

partes do Brasil para receber a metodologia da Aliança Empreendedora e ganhar 

suporte em seu desenvolvimento. 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parque-eleva-renda-mas-atende-poucos-catadores-b7g9o4iecuy3iwnen6fujhc9a
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Figura 12 - Organizações Aliadas  

 
Fonte: Relatório Aliança Empreendedora, 2016. 

 

Então, no ano de 2010, com a organização ainda mais estruturada, devido 

aos cases de sucesso, a ONG continuou seu processo de expansão através de 

organizações aliadas, e pôde construir o primeiro site de crowdfunding de 

microcrédito para microempreendedores de baixa renda, o qual permitia que 

qualquer pessoa pudesse investir em microempreendedores através da internet. O 

projeto foi chamado de Portal Impulso (Figura 13) e resultou em grandes 

reconhecimentos para a organização, entre eles, a ONG foi eleita como mais 

confiável do Brasil na categoria Geração de Renda pela revista Reader’s Digest. 

 
Figura 13 - Site de Crownfunding – Impulso 

 

 
Fonte: Imagem salva em 01/10/2016,  

disponível no Blog da Aliança Empreendedora em matéria publicada no ano de 2011. 

http://aliancaempreendedora.org.br/crowdfunding-uma-alternativa-para-os-microempreendedores-no-brasil/
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 Por conta do aumento de sua visibilidade através de prêmios e parcerias com 

grandes empresas, em 2011 foram convidados para ser co-realizadores do quadro 

chamado “Mandando bem”, que passava na TV aberta brasileira em um programa 

de grande audiência. O quadro, resultado entre uma parceria da Aliança 

Empreendedora e o Caldeirão do Huck, consistia no auxílio de desenvolvimento de 

ideias e negócios de pessoas que não tinham condições financeiras de progredir 

com isso. A Figura 14 mostra algumas matérias relacionadas ao programa: 

 

Figura 14 - Quadro Mandando Bem – Luciano Huck 

Fonte: Imagem salva em 26/09/2016, retirada do site Globo.com  

 

 Em 2012, foi implementada uma nova metodologia de trabalho na 

organização. Como já explicado em item anterior, a metodologia é usada até o 

momento e baseia-se a partir da teoria criada pela pesquisadora indiana, Saras 

Sarasvathy. A teoria enxerga o empreendedorismo como um conjunto de 

características e habilidades, desmistificando a teoria popular de que 

empreendedorismo é um dom. O Effectuation defende o empreendedorismo partindo 

mantido por três pontos: 1) quem são (identidade, sonho e autoimagem); 2) o que 

sabem (conhecimentos e experiências); e 3) quem conhecem (rede de contatos). O 

resultado da aplicação dessa metodologia foi o surgimento de uma nova forma de 

avaliação de crescimento e desenvolvimento do empreendedor, avaliação que se 
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transformou em uma métrica chamada Índice de Inclusão Empreendedora (IEE), 

além de se difundir e ser apresentada em diversos países, o que consolidou ainda 

mais o portfólio da Aliança Empreendedora. 

 Em 2013, em parceria com a Youth Business International, foi iniciado o 

Programa Geração Empreendedora, projeto voltado a jovens empreendedores 

brasileiros que vivem em comunidades de baixa renda e têm de 18 a 35 anos, a 

proposta do programa é incentivar jovens a começar ou desenvolver seus negócios, 

a partir de treinamentos presenciais de gestão de negócio, suporte mensais de um 

mentor especializado por até três anos, e depois de toda essa capacitação, ganham 

uma maior facilidade de acesso a Microcrédito por bancos parceiros.  

No ano de 2014, foi inaugurado um de seus maiores projetos em execução e 

ascensão atualmente, é o portal Tamo Junto, primeiro site voltado a 

microempreendedores de baixa renda no Brasil. A proposta do projeto é oferecer 

informações ao microempreendedor com uma linguagem acessível, de forma 

simples, com videoaulas de curta duração e a possibilidade de expandir sua rede de 

contatos com organizações e empresas, as quais também podem se cadastrar para 

apoiá-los. A plataforma tem patrocínios da Corporação Andina de Fomento (CAF) e 

da Itaipu Binacional, e apoio do Serasa Experian.  

Em 2015, foram implementados modelos de Negócios Inclusivos em 

empresas como Natura, Danone, Coca-Cola, Gerdau, entre outras. Atualmente, a 

Aliança Empreendedora conta com um número aproximado de mais de 29 mil 

empreendedores apoiados, atuação em 21 estados brasileiros, 87 organizações 

aliadas formadas, mais de 109 projetos realizados, mais de 70 parceiros e mais de 

300 mil matérias em mídia impressa, TV e internet. Os trabalhos divulgados estão 

ilustrados na Figura 15: 
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Figura 15 – Trabalhos divulgados em mídia impressa, TV e internet 

Fonte: Relatório Aliança Empreendedora, 2015. 

 

A Aliança Empreendedora mostra uma trajetória consolidada a partir de 

projetos desenvolvidos para grandes empresas. Como mostra o resumo desse 

portfólio no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Linha do Tempo 

Ano Linha do Tempo - Aliança Empreendedora 

2005/2006 – Fundação em 2005 
– Primeiras parcerias importantes (FIEP, SESI e Fundação Alphaville) 

2007 – Primeiro prêmio nacional: Visionaris UBS 
– Projeto Solidarium, plataforma de Comércio Justo 

2008 – Projeto EcoCidadão 

2009 – Início de capacitação das organizações aliadas 

2010 
– Primeira plataforma de crownfunding para microempreendedores de 
baixa-renda 
– Eleita como mais confiável do Brasil na categoria Geração de Renda 

2011 – Quadro Mandando Bem em TV aberta brasileira 

2012 – Criação do Índice de Inclusão Empreendedora 

2013 – Início do Programa Geração Empreendedora 

2014 – Inauguração do portal Tamo Junto 

2015 – Implementação de modelos de Negócios Inclusivos em grandes 
empresas 

2016 Em andamento 

Fonte: Autores, 2016. 
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Atualmente a Aliança Empreendedora conta com aproximadamente 15 

projetos em execução, sendo três institucionais, que são financiados por parceiros e 

por fundos própria organização. Os demais estão sendo realizados em conjunto 

com: Instituto Volkswagen, Serasa, Kibon, Danone, Unilever, Renner, Telefônica, Citi 

e Fomin. 

 

4.2.1.3 Projetos Institucionais 

 

São classificados como projetos institucionais aqueles que são iniciativas 

próprias da organização, ou seja, não é feito a pedido de parceiros. Foi solicitado na 

entrevista que os membros comentassem sobre esses projetos, a fim de 

compreender a real funcionalidade dele para a Aliança e para o beneficiado, e 

identificar o potencial de contribuição para o crescimento da ONG como um todo. 

Segundo a diretora (1), esses projetos têm financiamentos de terceiros, mas 

não se desenvolvem integralmente a partir da demanda de um parceiro. Além disso, 

as iniciativas institucionais nasceram como estratégia da organização, para que haja 

um envolvimento independente com o empreendedor. 

 Atualmente, a Aliança Empreendedora desenvolve três projetos que são 

exclusivamente da organização e patrocinados por parceiros: o Geração 

Empreendedora, Tecendo Sonhos e o portal Tamo Junto. 

O Geração Empreendedora (GE) é um programa da Aliança Empreendedora 

em parceria com a Youth Business International (YBI), rede global para apoiar 

jovens empreendedores cujo presidente é o Príncipe de Gales Charles Philip Arthur 

George, com o patrocínio das empresas: J.P. Morgan, Accenture, ICAP e Bank of 

America. A iniciativa teve início no segundo semestre de 2012, e tem como principal 

objetivo promover e incentivar o empreendedorismo entre jovens brasileiros de baixa 

renda, proporcionando apoio prático no que eles necessitem para começar ou 

desenvolver um negócio.  

Hoje, os principais financiadores do projeto são o Fundo Multilateral de 

Investimentos (FOMIN), a Fundação Volkswagen e Citi Bank. O GE é sustentado por 

um valor alto de investimento, e com isso, é o projeto que dispõe de mais recurso 

aberto da Aliança Empreendedora, o que permite uma melhor estruturação da ONG 

e a criação de grandes metas de beneficiados presenciais e online.  
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O programa que faz parte dos projetos intitulados como Inclusão 

Empreendedora, se sustenta por treinamentos e capacitações técnicas, que buscam 

desenvolver habilidades empreendedoras, dar apoio no planejamento e 

administração do negócio. As organizações selecionadas são treinadas para o uso 

da metodologia “Jornada Empreendedora”, a qual é focada no atendimento de 

microempreendedores individuais que já possuem ou querem começar um negócio, 

e principalmente, no apoio de jovens empreendedores que têm entre 18 a 35 anos. 

Além disso, o GE conta com voluntários que trabalham como mentor do negócio um 

período determinado, visando dar assessoria a possíveis dúvidas decorrentes do dia 

a dia. 

Como extensão do GE, em setembro de 2016, foi lançado o Desafio Paraná, 

cujo objetivo é capacitar o maior número de jovens pela internet, e como incentivo 

oferecer reconhecimento financeiro aos quais tenham ideias ou negócios 

inovadores.  

No questionário qualitativo, a diretora (1) ressalta que o Geração 

Empreendedora ainda não é estratégico para a organização, e sim, uma 

oportunidade. Algo que também é afirmado pela diretora (2), pois ela agrega que a 

oportunidade foi uma oportunidade dada pela participação da rede da YBI, selo que 

dá credibilidade para a organização e é importante para a capitação de recursos. O 

fato da rede ser focada no público jovem, fez com que a organização precisasse ter 

um projeto que comtemplasse esse público e também fosse uma porta de entrada 

para investidores.  

Nas palavras da diretora (2): 

 
Nós empacotamos o Geração como um programa institucional para 
conseguir vender para outros parceiros, e isso fez com que a gente 
repensasse: ao invés de sempre adaptarmos a proposta para nossos 
parceiros, a gente já ter algum projeto o qual nossos parceiros pudessem 
entrar com a gente. 

 

Outro programa institucional é o Tecendo Sonhos, que tem o objetivo de 

apoiar imigrantes que atuam na cadeia têxtil, de forma que o empreendedor 

imigrante se sinta empoderado e possa tornar a cadeia da moda mais justa. A 

iniciativa teve início em 2013, através da aprovação da Aliança Empreendedora em 

um edital com a Rockfeller Foundation. Após o término dessa parceria, foram 
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aprovados no Edital da BrazilFoundation e a partir disso foi fechada uma parceria 

com a C&A, a qual, segundo dados da organização, prevê uma nova etapa para o 

projeto. 

Além disso, outro programa institucional existente é o portal Tamo Junto 

(Figura 16), o qual busca dar suporte ao empreendedor de forma online, caso a 

Aliança não consiga estar presencialmente para aplicar uma capacitação. O 

programa, que nasceu em 2014, faz parte do tipo de serviço intitulado como Inclusão 

Empreendedora, e é fruto de uma parceria com a Corporação Andina de Fomento 

(CAF), Itaipu Binacional e Serasa Experian. O referido portal visa uma abordagem 

completa de apoio ao microempreendedor de baixa-renda que não possui acesso ao 

conhecimento e aos serviços necessários para que o seu negócio se desenvolva, 

além do fato de que o beneficiado é conectado a conteúdos, serviços e eventos, os 

quais o ajudarão no seu desenvolvimento pessoal e do negócio. 

 

Figura 16 - Site do portal Tamo Junto 

 

Fonte: Portal Tamo Junto, acessado em 06/11/2016. 

 

 O Tamo Junto nasceu pela alta demanda de empreendedores e trata-se de 

uma estratégia da organização para atingir o maior número de beneficiados 

possíveis, independente de localização, disponibilidade de espaço e equipe.  
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4.2.1.4 Recursos 

 

A Aliança Empreendedora é uma organização que não visa o lucro, de modo 

que o preço quantificado é baseado no custo real dos recursos tangíveis e 

intangíveis, utilizados a partir da necessidade da empresa que a contrata ou que faz 

a doação. Sendo assim, na maioria dos casos, a prestação de contas deve ser exata 

e integralmente passada para os parceiros que solicitam ou investem em projetos. 

 Padoveze et al. (2013, p. 23) define custos como: 

 
(...) a mensuração econômica dos recursos utilizados para as operações da 
empresa. O resultado das operações é a geração de produtos e serviços. 
Assim, podemos definir que receita é a mensuração econômica dos 
produtos e serviços obtidos pelas operações da empresa. A palavra custos 
é utilizada para um sem-número de colocações, tanto em âmbito 
empresarial quanto em âmbito social. Assim, é importante saber que, para 
determinados objetivos, as palavras custos, despesas, gastos, dispêndios, 
consumo etc. são aplicadas muitas vezes para a mesma coisa. 

 

Cabral (2015) salienta a importância do estabelecimento de controles sobre 

recursos e atividades que a organização executa. Tendo em vista que o controle 

facilita o planejamento de medidas preventivas e corretivas. Essas medidas de 

controle garantem a realização da missão, o atendimento da demanda, a efetivação 

das metas estipuladas, a qualidade percebida e a satisfação do beneficiado. 

Como já dito, a precificação de cada projeto está relacionada ao tipo de 

serviço e a necessidade da empresa que solicita. No questionário interno, todos 

integrantes entrevistados reconhecem como funciona a sustentabilidade da ONG. 

No entanto, a diretora (1) e coordenadora (1) demonstram mais conexão com 

orçamentos, contratos e propostas, que acontece devido a função que estão 

alocadas. 

 Sobre o atual momento da organização, a diretora (2) explica: 

 

É fácil falar de sustentabilidade em época de vacas gordas, mas a Aliança 
tem o histórico de que sempre vai quebrar em algum momento. A gente 
teve alguns momentos críticos em relação a projetos específicos que deram 
grande impacto no nosso caixa. Este ano estamos em um momento 
especial, houve uma grande virada no nosso fluxo de caixa, temos uma 
projeção positiva que há muito tempo não tínhamos e isso é um resultado 
da captação, da gestão dos recursos, da forma de pensar e desenhar os 
orçamentos, reestruturar os custos e dividir as pessoas nos projetos. Essa 
projeção positiva que temos hoje é resultado de todo esse trabalho. 
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A diretora (1) esclarece que a organização se sustenta a partir da margem 

de superávite gerada pelos projetos e salienta que “se a ONG não tem superávit, ela 

morre”. A administração financeira adota o regime de caixa para planejar e controlar 

as necessidades e sobras de caixa, além de apurar o resultado financeiro, isto é, o 

superávit ou déficit de caixa (MASAKAZU, 2014). 

 A diretora (1) expõe: 

 
A precificação em via de regra, é feita como qualquer empresa faz, a gente 
tem custo direto do projeto, que é quanto ele custa de fato como: salário da 
equipe, encargos, deslocamento, material, comunicação, etc. E dentro do 
custo do projeto é embutido a hora da consultoria, ou dependendo do 
parceiro, é esclarecido como coordenação e gestão da AE, esses valores se 
referem a margem da Aliança. E um terceiro bloco, é o rateio do custo fixo. 
Ou seja, a precificação é separada em três blocos, custo direto, custo fixo e 
margem. 

 

Quando é perguntado acerca de qual tipo de serviço é mais rentável, a 

coordenadora (2) explica que existem dois tipos que contratos: contrato de doação e 

contrato de prestação de serviços. E complementa: 

 

A doação de recursos vem em um contrato que se chama contrato de 
doação com encargo, o que acontece, a gente emite um recibo de doação e 
o parceiro faz a doação de recursos, e quem manda naquele orçamento é o 
parceiro, ou seja, tudo que a gente for fazer vai depender da aprovação do 
parceiro. Já no contrato de prestação de serviço, o uso do recurso é de 
forma livre. 

 

4.2.1.5 Distribuição 

 

Para Kotler e Keller (2012, p. 9), “as empresas usam canais de distribuição 

para apresentar, vender ou entregar bens ou serviços ao comprador ou usuário”. No 

caso da Aliança Empreendedora, esses canais servem para apresentar ou entregar 

serviços para beneficiados, parceiros e intermediários de marketing. 

 A organização em estudo dispõe de dois canais de distribuição, internet e 

espaço físico, tais espaços são direcionados para capacitações presenciais, as 

quais podem ocorrer no próprio escritório, em organizações aliadas ou espaços 

locados. Tais canais são considerados estratégicos. 

Segundo análise feita entre a equipe, a capacitação presencial é eleita como 

mais eficaz, por permitir maior envolvimento com o beneficiado e pela clara 

demonstração de resultados. Enquanto que a capacitação on-line deve existir como 
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suporte aos beneficiados, os quais a ONG não consegue chegar presencialmente. 

Além de apresentar maior custo benefício, a internet pode atender empreendedores 

de modo simultâneo a qualquer hora do dia. 

 

4.2.2 Parceiros 

 

É necessário levar em consideração a missão e visão propostas pela ONG, 

que é, respectivamente, “fazer da economia um lugar para todos” e “unir forças e 

viabilizar acessos para que as pessoas e comunidades de baixa renda possam ser 

empreendedoras promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico e social”. 

A missão determina o que a organização se propõe a fazer e a visão é o que 

a organização deseja ser no futuro, de modo que possa orientar a tomada de 

decisão entre os colaboradores internos (MOREIRA, 2006). 

Para atingir tais objetivos, é necessário captar parceiros e investidores que se 

interessem pela causa e gerem recursos para a realização de projetos. Então, 

dentre as estratégias válidas para a organização, está a criação de valor para o 

parceiro, que inclui oferecer uma solução melhor para o mesmo, ou seja, apresentar 

uma relação que apresente custo-benefício. Tal que essa relação de troca tenha um 

comprometimento de sucesso, com metas e previsão de resultados. Além disso, a 

marca deve apresentar um senso de confiabilidade, a partir de conhecimentos 

fundamentados, no caso da Aliança Empreendedora, a confiança se dá pela 

experiência da própria organização e pelas metodologias bem fundamentadas 

(MEZARO; PEREIRA, 2013). 

 A lealdade do parceiro é o resultado de uma relação emocional e comercial 

entre a empresa e a organização prestadora de serviços (BATESSON; HOFFMAN, 

2016). E também, resultado da satisfação relacionada à qualidade do serviço. Para 

fazer a mensuração, é utilizado o Net Promoter Score (NPS)6, que é um indicador 

que mede a satisfação do parceiro a partir de duas perguntas quantitativas e 

qualitativas, respectivamente: O quanto (de 0 a 10) você nos recomendaria (ou 

recomendaria algum produto) para um amigo? E por que você deu esta nota? 

(ENDEAVOR, 2016). 

_______________  
 
6 “Metodologia criada em 2003 pela Bain & Company, para mensurar o quão bem as empresas estão 
lidando com seus clientes ou pessoas com as quais interagem”. Disponível em: 
<https://endeavor.org.br/nps/>. Acesso em: 10 out. 2016. 
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Com isso, os parceiros são divididos em categoricamente em Promotores, 

Neutros e Detratores. De modo que, aquele que dá nota 9 e 10, é chamado de 

Promotor, porque pela boa experiência, buscam continuar a relação de troca e são 

potenciais colabores de promoção de marca (indicações); 7 e 8 são os Neutros, que 

não promovem a marca e também não falam mal; e por último os insatisfeitos, o 

Detratores, que se referem às notas de 0 a 6 e demonstram perigo para a reputação 

da organização. Ou seja, “enquanto um Promotor traz novos parceiros, um Detrator 

os espanta” (ENDEAVOR, 2016). 

Desde que o método é aplicado na organização (2015), dois parceiros 

responderam o NPS e as notas foram 10. Historicamente, há poucos feedbacks 

negativos e fracassos perante os parceiros. No entanto, um que foi marcante, 

segundo os membros entrevistados, foi quando um grande parceiro rescindiu o 

contrato por falta de segurança demonstrada por eles mesmos. A insegurança se 

deu pela frequente troca de coordenadores durante um período pequeno de tempo. 

A partir desse feedback, houve uma reestruturação de equipe, a qual permite que 

mais pessoas estejam envolvidas no projeto, além do coordenador. Além disso, a 

organização evita em contratar novos coordenadores, ou seja, a seleção para o 

cargo é feita internamente. 
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A Figura 17 ilustra as empresas que são ou já foram clientes, parceiros e 

apoiadores: 

Figura 17 – Clientes, parceiros e apoiadores 

Fonte: Relatório Aliança Empreendedora, 2015. 

 

4.2.3 Beneficiado 

 

Em essência, serviço é um desempenho no qual os beneficiados são, muitas 

vezes, participantes fisicamente presentes e ativos. Um conjunto específico de 

tarefas é atribuído aos beneficiados pela organização de serviços, e tais tarefas têm 

de ser por eles realizadas (BATESSON; HOFFMAN, 2016, p. 276). 

No caso da Aliança Empreendedora, os beneficiados devem se sentir 

identificados e estimulados com a proposta de apoio da organização. Em vista que o 

serviço executado depende do interesse e participação dos mesmos. 

Segundos dados fornecidos pela organização, especificamente do Relatório 

de Cadastro de Beneficiados de 2015, o qual se trata de um levantamento realizado 

a partir do cadastro de beneficiados obtidos no ano, a Aliança Empreendedora teve 

um total de 10165 beneficiados, sendo 77% beneficiados online, 12% beneficiados 

diretos e 11% por organizações aliadas. 

Ainda nesse mesmo relatório, foi traçado o perfil dos beneficiados como 73% 

feminino e 27% masculino, o número alto de beneficiadas mulheres se dá por conta 
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de projetos que são 100% voltados para o público feminino. A maioria dos 

beneficiados são microempreendedores entre 18 a 35 anos. 

Já em outro relatório, denominado como “10 anos de Impacto”, que se refere 

ao resultado de impacto da organização nos anos de 2005 a 2015, foram feitas 

pesquisas quantitativas sustentadas por um questionário com 9 perguntas abertas 

para levantar a situação do empreendedor. Então, foram realizadas, no período de 

seis meses, ligações telefônicas para 600 empreendedores, os quais 191 

empreendedores apoiados em diferentes anos responderam às perguntas. O perfil 

dos entrevistados foi de 87% mulheres e 13% homens, a média de idade de quando 

começaram a capacitação era de 38 anos, e mais da metade dos entrevistados 

eram dos estados de São Paulo e do Paraná. 

O resultado do relatório de impacto foi positivo, pois até o momento da 

pesquisa, 71% dos beneficiados responderam que ainda empreendem, sendo a 

grande maioria deles, com o mesmo negócio. Contudo, dos 29% dos entrevistados 

que não empreendem, 85% deles têm vontade de começar ou voltar a empreender. 

Das pessoas que ainda empreendem, 66% faturam mais de R$ 3.000,00 mensais, 

com a parcela relevante de 10% de empreendedores com faturamento superior a 10 

mil reais por mês. 

Ainda na mesma pesquisa, os entrevistados que estão empreendendo 

contam com uma média de 1,2 empregados, no entanto, 80% dos cargos criados 

são informais e 35% desses empreendimentos ainda não são formalizados. 

Em relação aos beneficiados que não empreenderam ou pararam de 

empreender, 35% nunca começaram um negócio por falta de recursos, 23% por 

perda de motivação e 19% por falta de tempo. E os motivos das pessoas que tinham 

um negócio e fecharam, 31% eram familiares, 18% perda de motivação e 18% por 

oportunidade de emprego. 

Como feedback dos entrevistados, 97% deles acreditam que a sua 

participação na Aliança Empreendedora, os ajudou a ser um empreendedor melhor, 

mesmo se não chegaram a empreender depois. Dos conteúdos abordados e da 

forma como são abordados, 32% assinalaram que aprender a separar as finanças 

pessoais das finanças do negócio, e controlar entradas e saídas foi que mais 

contribuiu, 14% disseram que o ensino da gestão do negócio como um todo, foi o 

que contribuiu para sua formação como empreendedor, 13% gostaram da 

oportunidade de poder trocar experiência com outros empreendedores, 10% deles 
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acharam que o que mais contribuiu foi a metodologia da Aliança e outros 10% 

gostaram dos conteúdos de precificação de produtos. 

Por fim, os entrevistados listaram o que poderia ter atrapalhado no momento 

da capacitação, os quais 12% consideraram que o conteúdo não agregou valor ou 

os encontros não estavam adequados às suas necessidades, 26% se sentiram 

atrapalhados por fatores externos como, problemas pessoais ou de saúde, 12% pelo 

horário das capacitações, 7% por conflitos internos dentro do grupo de treinamento, 

e 7% listaram que a falta de confiança e coragem foi o que atrapalhou.  

Além do empreendedor, considera-se como beneficiado as organizações 

aliadas que recebem a metodologia para a replicação. E também, tais organizações 

entram na teoria que Kotler (2007) define como intermediários de marketing, aqueles 

que ajudam na promoção, venda e distribuição de seus serviços, no caso da Aliança 

Empreendedora, são os elementos que contribuem para disseminação da causa e 

replicação da metodologia. 

A satisfação do beneficiado reflete no desempenho percebido do serviço em 

relação as suas expectativas, ou seja, se a expectativa é alcançada, o índice de 

satisfação pode ser alto (KOTLER; KELLER, 2012). 

 

4.2.4  Públicos 

 

Segundo Kotler (2015, p. 74), “um público consiste em qualquer grupo que 

tenha interesse real ou potencial na capacidade da organização em atingir seus 

objetivos ou que possa causar impacto nessa capacidade”. 

Kotler (2015) divide o público em sete categorias: a) Público financeiro, como 

aqueles que contribuem com a capacidade de recebimento de fundos da 

organização, por exemplo, bancos e analistas; b) Públicos ligados à mídia como, 

jornais, revistas, televisão, mídias sociais, blogs, etc; c) Públicos governamentais, 

que se refere as partes que cuidam das medidas que envolvem legislação; d) 

Públicos voltados para a ação cidadã, que são os públicos de âmbito social e 

ambiental; e) Públicos locais, que é a comunidade local; f) Público geral que 

influência a imagem popular da organização; g) Públicos internos, que são os 

membros da organização e voluntários, os quais sua atitude satisfatória reflete ao 

público externo. 
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Drucker (1995) aduz sobre a importância das relações com o governo, com 

instituições na comunidade, com pessoas que vivem na comunidade e voluntários. O 

autor explica que a organização necessita realmente viver sua causa e treinar seus 

voluntários para que sejam representados na comunidade. 

Foi perguntado aos integrantes da organização sobre os demais públicos que 

cercam a organização, exemplificado pelo público que “compra a causa”, voluntários 

(mentores), imprensa e comunidade baixa renda. Com intenção de saber a 

relevância de cada público e quais as estratégias usadas para o alcance desses 

públicos. 

É percebida a importância dos públicos pelos integrantes da organização, que 

destacam como ponto fundamental para fortalecer a disseminação da causa.  

A diretora (1) considera os simpatizantes da organização como grandes 

conectores de parceiros, e exemplifica o quão é importante a atenção dada a esse 

público com uma história que aconteceu no último semestre de 2016: por meio da 

página do facebook, uma grande empresa de comoveu com a causa e doou o valor 

de 25 mil libras para a Aliança Empreendedora. 

A diretora (3) refere-se ao público “que compra a causa”, como extremamente 

importante, pois ajuda a desmistificar o entendimento popular que para ser um 

empreendedor tem que ser rico. Porém, ela afirma que o principal foco de 

comunicação não é com os públicos de marketing e dá relevância ao 

microempreendedor de baixa renda, no sentido que, a organização deve se 

preocupar mais com o empreendedor do que com tais públicos. 

A diretora (2) define como mais relevante o público voluntário e faz um 

adendo: 

Eu acho que a gente consegue ter mais abrangência de causa se a gente 
conseguir envolver mais voluntários, a gente consegue chegar no ouvido 
de mais gente, se a gente tiver mais voluntários (grifo nosso), é porque 
eles são as pessoas que estão no boca-a-boca, estão dentro das empresas, 
estão dentro da própria comunidade, estão dentro das Universidades e que 
podem falar em nome da Aliança, até eu acho que se fosse pra escolher eu 
escolheria como o mais importante, que a gente tem que investir mais 
energia. 
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Sobre a imprensa, é considerada como um stakeholder 7 disseminador da 

causa e compreendida como um público que merece atenção, e a comunidade baixa 

renda é essencial, pois é um público que entende o beneficiado da organização. 

 

4.2.5  Concorrência 

 

Kotler (2006) comenta que a identificação de concorrentes parece ser algo 

simples, porém ele alerta que a muitos potenciais concorrentes passam 

despercebido pelos gestores. Ele sugere que seja traçado o perfil de dois tipos de 

concorrência: a direta, que consiste em empresas que oferecem o mesmo serviço 

para o mesmo público alvo e; a indireta, que são aqueles que não oferecem o 

mesmo serviço mas acabam impactando ou influenciando negativamente a oferta ou 

entrega de serviço. 

É considerado como concorrência, empresas ou ONGs do mesmo segmento 

e ramo de atividade. No caso da organização em estudo, é preciso levar em 

consideração os atuantes do setor, que são as entidades sem fins lucrativos que 

apoiam o empreendedorismo em geral, as organizações voltadas ao empreendedor 

de baixa renda, e empresas que prestam serviços de consultoria e comunicação 

para negócios de impacto social. 

Na entrevista, foi questionado como é definido um concorrente da Aliança 

Empreendedora, de que maneira eles podem afetar a organização, quais os 

principais e porquê. 

A diretora (1), apresenta uma visão voltada a captação de recurso e 

demonstra maior percepção sobre a concorrência. Ela separa a concorrência em 

três tipos: Concorrentes de tema, que são as organizações que apoiam o 

empreendedorismo de modo geral, segundo a diretora “um potencial financiador que 

ainda não tenha definido o seu público, ele vai sempre cair nos grandes nomes 

antes de chegar na Aliança”; Outra concorrência, é a local, que é definida por 

organizações em determinadas localidades que oferecem um serviço sem estrutura 

e mais barato; E um terceiro tipo de concorrência definida por competência, que são 

_______________  
 
7 Stakeholder é um termo que refere-se a uma pessoa ou grupo que possui participação, investimento 
ou ações e que possui interesse em uma determinada empresa ou negócio. O inglês stake significa 
interesse, participação, risco. Enquanto holder significa aquele que possui. (MICHAELIS. Moderno 
dicionário da língua inglesa/portuguesa online. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso 
em: 05 out. 2016). 
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as consultorias que trabalham comunicação e construção de modelos de negócios, 

nessa divisão entram as agências de comunicação, consultorias propriamente ditas, 

incubadoras e aceleradoras. 

A diretora (2) define como concorrência, empresas ou organizações sociais, 

que trabalhem com empreendedores de modo geral e cita como principais 

concorrentes, o Sebrae, a Endeavor e a Artemisia. A diretora (3), fala dos mesmos 

concorrentes, mas não considera que eles afetem diretamente a organização, pois 

atuam com um posicionamento diferente. No entanto, comenta que há projetos 

realizados por concorrentes que se encaixariam melhor com o público-alvo da 

Aliança e isso acontece porque o nome da marca dessas organizações é fortemente 

trabalhado, ao contrário da Aliança Empreendedora, em que o nome dos projetos 

são mais conhecidos do que o da própria organização. 

A ideia sobre concorrência das coordenadoras e assessores entrevistados é 

divergente comparado a diretoria, porém, deve ser levado em consideração a visão 

de cada um a partir da função em que está alocado dentro da ONG.  

A coordenadora (1) define como concorrência aqueles que trabalham de 

forma parecida, e cita empresas ou organizações que trabalham ou já trabalharam 

em conjunto com a AE para parceiros, como por exemplo, a Escola de Você, que 

trabalha com conteúdo e capacitação de empreendedores de forma on-line. A 

empresa atualmente também é contratada por um dos parceiros que a Aliança 

presta serviço. 

A coordenadora (2) define um concorrente aquele que também trabalha com 

o público baixa-renda e com foco no empreendedor, e enfatiza que a Aliança 

Empreendedora não tem concorrência direta, no entanto, cita as instituições que 

trabalham com o empreendedor, como organização sociais locais e o Sebrae. 

O assessor (2) considera difícil apontar um concorrente direto e cita as outras 

organizações sociais que realizam projetos de apoio ao microempreendedor de 

baixa renda, os quais podem concorrer em um mesmo edital para obter 

financiamento, como por exemplo o Instituto de Socioeconômica Solidária (ISES). O 

assessor também fala do Sebrae, e ainda faz um adendo que tais organizações 

concorrentes são ou já foram parceiras em alguns projetos. 

Já a assessora (3), considera a concorrência como um parceiro de setor que 

oferece um serviço parecido com o da Aliança, em vista que os mesmos defendem a 
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causa do empreendedorismo. Além disso, compreende o concorrente como 

oportunidade de união para fortalecer o apoio aos beneficiados. 

Em análise interna, é perceptível que quando questionado sobre concorrência 

com os membros da organização, não fica claro quem são e de que modo afetam a 

organização. Entre os nomes escutados, os que mais aparecem são Sebrae e 

Endeavor, que são organizações abrangentes e conhecidas que tratam do tema 

empreendedorismo.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) - 

Figura 18 - é uma entidade privada sem fins lucrativos, que assim como a Aliança, 

trabalha no desenvolvimento de projetos de apoio ao empreendedor a partir de 

capacitação, orientação e facilitação para adquirir microcrédito. Entre os 

beneficiados dos serviços prestados pelo Sebrae, estão as pessoas que desejam 

começar um negócio, os empreendedores que desejam de formalizar como 

Microempreendedor Individual (MEI), empreendedores já atuantes e negócios já 

consolidados no mercado. No entanto, o Sebrae tem como foco apoiar 

empreendimentos de micro e pequeno porte, ou seja, aqueles com faturamento 

bruto anual de até R$ 3,6 milhões, além disso, a entidade também atua em todo o 

Brasil e ainda conta com pontos de atendimento em 27 estados do território nacional 

(SEBRAE, 2016). 

 

Figura 18 - Marca Sebrae 

 

Fonte: SEBRAE, 2016. 

 

Há histórico de projetos desenvolvidos junto com o Sebrae, no entanto, o 

Sebrae tem um posicionamento de maior abrangência, ou seja, não é totalmente 
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voltado ao público baixa-renda, o que faz com que um parceiro bem posicionado 

procure a Aliança Empreendedora. 

O maior ponto negativo é que, o concorrente é mais acessível 

presencialmente, como mostra a Figura 19, e está em muitos lugares em que a 

Aliança não está, o que faz com que, o parceiro ou beneficiado o procure pela 

acessibilidade ou pela falta de conhecimento da AE. 

 

Figura 19 - Pontos de atendimento do Sebrae. 

 

Fonte: SEBRAE, 2016. 

 

Por conta da acessibilidade e do brand8 marcado pela parceria com o setor 

público, o Sebrae apresenta grande visibilidade na mídia. Em busca feita no site da 

Folha de São Paulo, o nome do Sebrae apareceu 8042 vezes. E nas redes sociais, 

1296779 pessoas seguem o perfil no facebook, 3562 seguidores no Instagram do 

Sebrae Nacional e 237 mil seguidores no twitter e mais de 60 mil inscritos no canal 

TV Sebrae no youtube. 9 

O segundo concorrente mais listado entre os membros da AE é a Endeavor 

(Figura 20), organização privada sem fins lucrativos que apoia o empreendedorismo 

de alto impacto, a qual está presente em mais de 20 países e conta com 8 

escritórios no Brasil. A concorrência tem um posicionamento voltado a pessoas que 

_______________  
 
8  Brand é um termo comum utilizado nos estudos de marketing e significa marca em inglês. 
(MICHAELIS. Moderno dicionário da língua inglesa/portuguesa online. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em: 05 out. 2016). 
9 TV SEBRAE. Youtube, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/tvsebrae>. Acesso em: 
25 out. 2016.  
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desejam empreender para criar negócios de larga escala e que demandam 

conhecimentos avançados sobre gestão de negócios. 

 

Figura 20 - Marca Endeavor 

 

Fonte: ENDEAVOR, 2016. 

 

A endeavor apresenta uma forte comunicação institucional, que se dá 

principalmente pelo marketing de conteúdo do site e pela boa distribuição com a 

replicação desses conteúdos nas redes sociais. O site oferece conteúdo interativo 

para o beneficiado como, matérias com casos de empreendedores de sucesso, 

download de ferramentas práticas que auxiliam no desenvolvimento do negócio, 

pesquisas e resultados de impacto, cursos gratuitos com temas específicos, e-books 

gratuitos, linguagem fácil, acesso de usuário, etc. 

A falta de clareza entre os membros da Aliança Empreendedora sobre a 

concorrência, demonstram uma fraqueza da organização (grifo nosso). Além dos 

concorrentes listados por eles, foram encontradas 10  outras organizações que 

também apoiam o empreendedorismo como: 10.000 Women - Programa de 

capacitação para mulheres empreendedoras promovido pela FGV-EASP e o IE 

Business School; ABVCAP - Associação Brasileira de Private Equity & Venture 

Capital; ABStartups - Associação Brasileira de Startups; ASTIA - Organização 

internacional de apoio ao empreendedorismo feminino; Innovators - Entidade que 

promove o empreendedorismo. Finep - Empresa Financiadora de Estudos e Projetos 

do Governo Federal, promove o desenvolvimento e a inovação; GVcepe e GVcenn 

da FGV - Centros que efetivam importantes estudos e excelentes eventos para o 

empreendedorismo; Rede Mulher Empreendedora - Rede Colaborativa para 

_______________  
 
10  Referências da organização Anjo do Brasil. Disponível em: 
<http://www.anjosdobrasil.net/entidades-de-promoccedilatildeo-e-apoio.html>. Acesso em: 29 nov. 
2016.  
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Mulheres Empreendedores; Santander Empreendedor - Programa criado pelo Banco 

Santander para orientação a empreendedores; e SENAI.  

 

4.2.6  Triangulação de dados 

 

Além dos dados já triangulados em itens da análise do microambiente, foram 

identificados outros elementos considerados importantes para o diagnóstico da 

organização. Tal triangulação é feita com base em dados primários e secundários. 

Entre os dados secundários, considera-se importante analisar o modo que é 

utilizado o meio digital. Foi encontrado em funcionamento o site institucional e redes 

sociais como facebook e twitter. 

O site institucional é orientado no formato longpage, que faz com que seja 

simples e de fácil entendimento. O conteúdo que compõe a página é institucional, 

apresenta o que a organização faz, histórico, portfólio de projetos, metodologias, 

serviços, blog atualizado, fotos, demonstrativo de transparências contábeis, contato 

e também está disponível em inglês. No entanto, o site (Figura 21) não apresenta 

linguagem e recursos que facilitem e guiem o empreendedor de baixa renda. 

 

Figura 21 - Site Aliança Empreendedora (Home) 

Fonte: Site da Aliança Empreendedora, acessado em 06/11/2016. 

 

 Além disso, foi verificado que na parte que compõe os meios de contato – 

Figura 22 – é apresentado o endereço das sedes da Aliança Empreendedora nas 
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cidades de Curitiba e São Paulo, no entanto, não são constatados planejamento e 

estrutura para pronto atendimento ou direcionamento do beneficiado. 

 

Figura 22 - Aliança Empreendedora (Aba de Contato) 

Fonte: Site da Aliança Empreendedora, acessado em 06/11/2016. 

 

No roteiro qualitativo, foram feitas perguntas estratégicas que direcionavam 

aos problemas percebidos pelos entrevistados. Entre os oito funcionários, foram 

identificadas percepções em comum já extraídas pela primeira pergunta, que 

buscava refletir qual é o real problema da organização enfrentado atualmente. 

 A diretora (1) destaca como um dos problemas, a falta de indicadores de 

impacto: “Temos indicadores para medir nossa performance, mas faltam indicadores 

para medir nosso impacto no Brasil, principalmente em relação a geração de 

emprego e de renda”. 

 Tal necessidade também é identificada pelo assessor (2), 

Ainda não temos muitos dados sobre o real impacto que geramos a longo 
prazo. Iniciamos ações neste sentido, mas ainda temos de trabalhar mais 
nisso, para posteriormente conseguir comunicar de forma embasada qual o 
nosso real impacto e em uma linguagem que parceiros, empreendedores e 
sociedade em geral entendam porque existimos. 

 Com isso nota-se a falta de noções sobre o real impacto que a Aliança 

Empreendedora tem na vida dos beneficiados, demonstrando que apesar dos 

esforços para impacta-los, existe pouco esforço para entender como ele realmente 
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se beneficia em métricas simples e diretas para que isso possa servir de base para 

futuros projetos e para atrair parceiros. 

 Nessa primeira pergunta, também foram identificados problemas na área de 

recursos humanos e comunicação interna. Sobre isso, a diretora (1) fala da curva de 

maturidade dos assessores de empreendimento que trabalham com a capacitação 

do empreendedor de forma direta, a qual é desenvolvida por um processo demorado 

o qual demanda que o assessor passe por fases de amadurecimento para virar um 

treinador. Esse é um fato que impossibilita a expansão da organização, 

principalmente quando se trata de internacionalização.  

 A diretora (2) também identifica problemas internos e complementa que: 

 
O processo de seleção, integração e treinamento das pessoas é uma coisa 
que pode ser melhorada. A Aliança está passando por um momento 
estratégico de pensar na área internacional, pois temos muito potencial para 
poder levar a metodologia para outros países, principalmente a América 
Latina e países da África, de preferência países que falam português e que 
a gente tem identificação, pois o nome Aliança Empreendedora é um nome 
difícil de comunicar em inglês. 

 

A coordenadora (1) diz que a comunicação interna entre as equipes é algo 

que deve ser melhorado, a mesma afirma sentir necessidade de integração entre as 

áreas. A coordenadora (2) também cita a comunicação interna como um ponto de 

melhora e comenta que as vezes não sabe o que as outras equipes estão fazendo, o 

que dificulta o processo de desempenho da organização como um todo. 

Já o assessor (1), percebe uma falha na comunicação pós capacitação com 

os beneficiados, ele comenta que há cobrança dos beneficiados quanto a isso e que 

ainda não há nenhum planejamento de comunicação pós capacitação para o 

empreendedor e organizações aliadas. 

A diretora (3) identifica problemas tanto internos quanto externos: 

 

Acho que hoje a gente precisa melhorar nossa comunicação como 
organização para o empreendedor. Hoje o empreendedor dispõe do canal 
do Tamo Junto para se desenvolver, mas nossos outros canais são 
bastante institucionais. Para gente ganhar novas escalas, precisamos 
melhorar nossa comunicação com o empreendedor, como que o 
empreendedor na nossa comunicação já possa ser apoiado. Atualmente 
não temos tempo para o marketing institucional, ele é muito ligado a área de 
captação de recursos, e nisso também acho que podemos melhorar, para 
conseguir atrair novas empresas para fazer parceria com a gente. 
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Sobre internos, a diretora (3) complementa que a ONG tem um grande 

desafio de conseguir empoderar membros para se tornarem líderes. Pois existe 

grande demanda de projetos e o maior desafio é organizar a equipe de modo que 

todos tenham conhecimento sobre o que acontece dentro da organização e possa 

trabalhar de maneira eficiente a partir disso. 

A assessora (3) não observa muitos problemas na organização, mas comenta 

exemplos cotidianos referentes a problemas de comunicação: 

 

Sinto uma questão na comunicação externa, porém está mais ligada aos 
parceiros. Por exemplo, o projeto X terá sua primeira turma em novembro e 
não temos material de divulgação, porque o parceiro Y não aprovou os 
materiais ainda. No projeto Z tivemos bastante dificuldade em manter os 
prazos para a entrega do site, pois quem desenvolve é bem enrolado. 

 

Percebe-se então problemas de comunicação com o público interno: onde os 

colaboradores não têm conhecimento do que outros colaboradores estão fazendo, 

tornando processos menos dinâmicos e podendo influir na qualidade e até na 

relevância das atividades; e com o público externo, que sofre da falta de 

acompanhamento após participar dos projetos, o que acarreta na falta de feedbacks 

que poderiam agregar qualidade nos projetos futuros. 

Na entrevista, as respostas mais consistentes a solução de melhorias perante 

aos problemas externos foram: fortalecer a marca com o público-alvo, realizar 

pesquisas de avaliação de impacto periodicamente e fortalecer a marca Aliança 

Empreendedora em eventos vinculados a empreendedorismo no Brasil. 

Já a solução dos problemas internos foi identificada como: treinar a equipe 

para apresentar a Aliança de forma eficaz e de fácil entendimento, criar um sistema 

de interação da equipe, fortalecer o entendimento da equipe quanto ao 

posicionamento, auxiliar os colaboradores a definirem um plano de carreira dentro 

da organização e o que precisam para chegar a determinadas funções, ter 

coordenadores mais experientes para co-coordenar projetos com menos experientes 

da equipe e criar um planejamento de acompanhamento pós capacitação dos 

beneficiados. 

Foi questionado sobre o diferencial da organização, e como resposta foi 

obtido que o profissionalismo dos funcionários como um todo, é um dos pontos 

positivos mais destacados como diferencial percebido pela organização e por 

parceiros. Segundo a diretora (1), esse profissionalismo refere-se a qualidade e 
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organização do processo que envolve a prestação de serviço e que infelizmente 

poucas organizações do setor conseguem isso. A coordenadora (1) destaca tal 

profissionalismo como cuidado adicional entre a organização, parceiros e 

beneficiados.  

A coordenadora (2) comenta que, além de profissionalismo, acha que a união 

da equipe sempre foi essencial para que os projetos prosperassem e dá destaque à 

qualidade do conteúdo e da linguagem empregada na metodologia. Algo que 

também foi apontado pelo assessor (1), que diz que a metodologia é um diferencial 

por ser personalizada, inclusiva e adequada para o empreendedor de baixa renda. 

As diretoras (2) e (3) comentam como diferencial, o posicionamento bem 

definido, que acontece devido a linguagem adequada com foco ao empreendedor de 

baixa renda. A diretora (3) complementa que isso é um grande diferencial perante a 

concorrência. 

 Entende-se, portanto, que a Aliança Empreendedora tem como diferencial o 

profissionalismo: na qualidade e na maneira que os serviços são prestados pelos 

colaboradores; e o posicionamento – de atender ao empreendedor de baixa renda – 

bem definido. 

4.3 ANÁLISE DE SWOT  

Após a análise do macro e microambiente será realizado a analise SWOT, 

pois essas têm relações diretas entre si. Essa análise propõe um direcionamento 

para o futuro através da compreensão da vigente situação da empresa (GUINDANI 

et al.,2012). 

Um primeiro passo dessa análise é entender as oportunidades e ameaças do 

ambiente externo, relacionado com o macroambiente. Das oportunidades de 

mercado, três fontes principais se destacam, são essas: A oferta de algo que é 

escasso; a oferta de algo existente, mas de qualidade superior ou de modo inovador 

e; a oferta de algo completamente novo (KOTLER; KELLER, 2006). 

 Outro passo é a percepção das forças e fraquezas do ambiente interno, 

relativos à estrutura da empresa e ao microambiente. O entendimento desses itens 

não se delimita a melhoria das fraquezas e enaltecimento das forças, mas sim a 

compreensão de como a organização utiliza seus recursos e de que forma essa 

utilização poderia ser reposicionada para o alcance de melhorias. Assim que existir 



 
 

82 

uma compreensão das relações entre as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças é possível projetar metas e objetivos específicos e detalhados (GUINDANI 

et al.,2012). 

 O Quadro 4 representa a matriz SWOT, que contêm as características 

analisadas das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da Aliança 

Empreendedora. 

 

Quadro 4 - Análise SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

- Posicionamento bem definido 

- Bom momento financeiro 

- Preparo profissional dos integrantes 

da organização 

- Serviço de qualidade (metodologia) 

- Inovação 

- Concorrência direta fraca 

- Projeto institucionais 

estratégicos – portal Tamo Junto 

- Comunicação interna 

- Comunicação externa como 

marca 

- Falta de alinhamento de 

comunicação entre projetos 

institucionais e institucional 

- Beneficiados e parceiros não 

percebem integralmente o valor da 

Aliança Empreendedora  

- Pouco valor percebido do 

beneficiado quanto ao serviço 

- Falta de índices de impacto 

- Falta de organização interna 

- Falta de conhecimento sobre a 

concorrência 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMEAÇAS 

 

- Crescimento do empreendedorismo 

no Brasil 

- Crise econômica e alta de 

desemprego propicia 

empreendimento por necessidade 

- Necessidade de 

 

- Concorrência indireta 

- Posicionamento bem definido 

- Economia desacelerada e 

inflacionária 

- Preparação para empreender não 

é vista com importância 
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preparação/educação do 

empreendedor  

- Empreendedorismo Inovador 

(tecnológico) promissor e em estado 

inicial 

- Aumento dos incentivos 

governamentais e organizacionais ao 

empreendedorismo 

 

- Empreendedores por 

necessidade não procuram 

ajuda/preparo 

- Burocracia e onerosidade para 

legalização de empresa 

- Falta de compreensão de “o que 

é um empreendedor/ 

empreendimento” e suas 

vantagens/desvantagens 

Fonte: Autores, 2016. 
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5 AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Em relação à análise situacional da organização social Aliança 

Empreendedora, foi possível compreender os principais problemas enfrentados 

atualmente. Sendo assim, cabe ao administrador de marketing definir quais 

apresentam maior grau de oportunidade no momento, tal como a identificação de 

oportunidades e ameaças. Então, é de responsabilidade do profissional dar a devida 

atenção às tarefas de decisão imediata e quais devem ser revisadas futuramente 

(KOTLER; KELLER, 2013). 

As ações estratégicas devem seguir uma linha de pensamento com o 

propósito de alcançar determinado objetivo, o qual facilite a segmentação das ações 

para diferentes públicos e que evite que os esforços sejam em vão (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2012). 

 

5.1 PROBLEMA DE MARKETING 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2012), a organização deve analisar o ambiente 

de marketing e o mercado para então encontrar informações relevantes para facilitar 

as tomadas de decisão. O pesquisador responsável pela análise utiliza-se dos meios 

e ferramentas mais eficazes que ele tem em mãos, de acordo com seu estudo.  

Com base no resultado da triangulação de dados e na análise de SWOT, 

foram identificados diversos problemas relacionados à comunicação interna e 

externa. Constatou-se, portanto, a partir de dados primários e secundários, que a 

organização vive uma boa fase em relação à captação de recursos (item 4.2.1.4) e 

ao relacionamento e satisfação do parceiro quanto aos serviços (item 4.2.2). 

Na entrevista qualitativa com os gestores e com a apuração da pesquisa 

quantitativa fornecida pela organização no item (4.2.3), foi definida como 

oportunidade focar e melhorar a comunicação com o beneficiado, de modo que ele 

entenda, sinta-se motivado e apresente um bom nível satisfatório pós comunicação, 

e como consequência, perceba o impacto e empoderamento como empreendedor. 

Além disso, com a análise de documentos e pela entrevista com os 

integrantes, verificou-se que há problemas entre o alinhamento da comunicação de 

marca com os projetos. A confirmação disso aparece no diagnóstico da 

concorrência, os quais se tornam mais conhecidos por terem o nome de marca 
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fortemente ligada aos seus trabalhos. No entanto, para a Aliança Empreendedora 

são limitadas as alternativas de visibilidade de marca na maioria dos projetos, 

porque os mesmos se sustentam por exigências contratuais de parceiros e 

investidores. Contudo, é identificada a oportunidade de alcançar visibilidade 

institucional em projetos feitos pela própria organização, principalmente acerca de 

qual é considerado estratégico para organização e apresenta maior abrangência de 

atendimento e localização, que seria o portal Tamo Junto. 

Em relação aos problemas internos, é constatada pelos documentos e 

estrutura já comentada, a falta de integração de equipe perante os projetos. É 

entendido que muitos dos pontos diagnosticados dependem da união do 

departamento de Desenvolvimento Humano e do departamento de marketing para 

buscar soluções adequadas. No presente estudo, não serão propostas resoluções 

focadas em tais problemas, no entanto, as sugestões de ação serão alinhadas com 

a equipe, de forma que haja conhecimento, participação e interação entre as 

propostas e os membros da organização. 

Em resumo, de todos os problemas e oportunidades identificados neste 

trabalho de marketing, serão orientadas ações de resolução para a comunicação e 

visibilidade de marca ao beneficiado, assim como, organização e alinhamento da 

equipe quanto às propostas do planejamento. 

 

5.2 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Os objetivos são aquilo que a empresa quer alcançar, e descrevem um 

destino ou um resultado (MALHOTRA, 2009, p. 62). Para a elaboração de objetivos 

de marketing devem-se determinar estratégias e tarefas essenciais, tais como as de 

fácil alcance, as desejáveis e as otimistas (MCDONALD, 2002 apud MALHOTRA, 

2009). 

Segundo Jain (2000), citado por Malhotra (2009), a orientação de objetivos de 

marketing deve: 

 
Fornecer um guia tangível para a ação; fornecer ações específicas a serem 
seguidas; sugerir ferramentas para medir e controlar a eficácia; ser 
ambiciosos o suficiente para serem desafiadores; levar em conta os pontos 
fortes e os pontos fracos da empresa, capitalizar as oportunidades e evitar 
ou minimizar as ameaças em potencial; estar de acordo com os objetivos 
corporativos e com os objetivos das linhas de produto individuais. (JAIN, 
2000 apud MALHOTRA, 2009) 
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Kotler & Keller (2006) especificam que, após as análises, passa-se para o 

processo de estabelecimento de metas, objetivos com detalhamento de planos e 

prazos. 

Ressalta-se que foi eleito como principal objeto de ação tangível os projetos 

institucionais, mais especificamente o portal online de apoio ao microempreendedor, 

Tamo Junto (Figura 23), pelo custo benefício da distribuição (internet), pela 

abrangência territorial ilimitada, por ser capaz de comportar e apresentar diversos 

tipos de serviços, tal como demonstrar a qualidade, e por incentivar o 

desenvolvimento do uso de tecnologia para o público baixa renda.   

 

Figura 23 - Logotipo do portal Tamo Junto 

 

Fonte: Aliança Empreendedora, 2016. 

 

Com isso, os objetivos que guiam as estratégias de marketing propostas 

neste trabalho são: 

a) Fortalecer a marca Aliança Empreendedora para o beneficiado a partir do 

projeto institucional Tamo Junto (objetivo A). 

b) Otimizar os pontos de atendimento para beneficiado a partir do projeto 

institucional Tamo Junto (objetivo B). 

c) Alinhar a equipe da AE com as ações propostas. (objetivo C - 

conhecimento, participação e interação entre as propostas e os membros da 

organização). 
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5.3 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

Kotler & Keller (2013) definem estratégias de marketing como um plano de 

ações para alcançar as metas. Esse plano deve especificar quais públicos e 

necessidades estarão em enfoque. Para implementar essas estratégias, a empresa 

deve alinhar todas as áreas da organização que sejam relacionadas às ações.  

Segundo Hooley et al. (2005, p.28), “Uma vez definido o propósito da organização, a 

estratégia de marketing pode ser elaborada para ajudar a realizar esse propósito”. 

Com o propósito de apoiar o empreendedor de baixa renda, só resta a Aliança 

Empreendedora estruturar a sua estratégia de marketing. 

Kotler & Keller (2013) comentam sobre a importância de agregar valor para o 

parceiro diante de suas necessidades, pois somente pensar em satisfazê-las não é 

suficiente a longo prazo, logo, para que isso ocorra, é necessário: ter um feedback 

constante, estar sempre perguntando e ouvindo o beneficiado sobre possíveis 

problemas ou soluções que podem ser melhorados ou implementados; rapidez nos 

processos de melhoria, o que se aprende nos feedbacks deve ser implementado em 

um curto espaço de tempo, do contrário, futuramente essa melhoria pode já ser 

obsoleta; rapidez nos serviços, a Aliança deve estar sempre pronta para atender um 

de seus beneficiados assim que ele necessitar de ajuda e; alta qualidade nas 

prestações de serviços. 

Outras expressões que Kotler & Keller (2013) destacam importantes são as 

capacidades distintivas e as competências centrais. As competências centrais 

definem aquilo que uma empresa tem ou faz de mais eficaz, em termos de recursos 

e atividades, elas têm como características ser benéfica para os parceiros, trazendo, 

assim, uma vantagem competitiva e ser de difícil imitação. E as capacidades 

distintivas são relacionadas às características percebidas que facilmente distinguem 

uma organização de outra, seja por sua qualidade, seja por sua inovação. Dessa 

forma, a Aliança Empreendedora deve procurar em suas ações manter um 

alinhamento entre suas competências centrais e suas capacidades distintivas.          

Com a avaliação do diagnóstico, os autores deste estudo definiram ações de 

alinhamento institucional e serviços com o propósito de vencer o problema, 

identificados e guiados pelos objetivos listados no item 5.2. 

 



 
 

88 

5.3.1 Público-alvo 

 

Com os objetivos definidos, o público-alvo das ações estratégicas são os 

beneficiados, classificados por empreendedores iniciantes e empreendedores 

atuantes (Quadro 5). No caso das organizações aliadas, que também são 

beneficiados, mas são intermediários de marketing como explicado no item 4.2.3, o 

público-alvo são empreendedores beneficiados pela replicação da metodologia feita 

pelas aliadas. 

 

Quadro 5 - Empreendedores Iniciantes x Empreendedores Atuantes 

EMPREENDEDORES 

INCIANTES 

Beginners: Não são 

atuantes e não se sentem 

empoderados. Os 

mesmos, muitas vezes, 

não identificam a 

importância do 

empreendedorismo. 

Experts: Não são 

atuantes e sabem pouco 

sobre o que é 

empreender, mas estão 

motivados a aprender e 

tem vontade de abrir um 

negócio. 

EMPREENDEDORES 

ATUANTES 

Beginners: Tem um 

empreendimento, mas 

sabem pouco ou nada 

sobre gestão de 

negócios. 

Experts: Tem um 

negócio, sabem pouco 

sobre gestão de negócios 

e estão motivados a se 

desenvolver ainda mais. 

Fonte: Autores, 2016. 

 

É necessário entender as diferenças entre os beneficiados, bem como o 

público-alvo a ser servido, além de se levar em consideração as diversas variáveis, 

dentre elas os objetivos de marketing e recursos da organização, atratividade 

estrutural, tamanho e crescimento do segmento (KOTLER; ARMSTRONG, 2013). 

A partir do diagnóstico, foi considerado o perfil e a expectativa do beneficiado, 

como mostrado no Quadro 6: 
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Quadro 6 – Público-alvo 

PERFIL DO PÚBLICO-ALVO 
Beneficiados (empreendedores) 

O QUE O PÚBLICO-ALVO ESPERA 
DA ALIANÇA EMPREENDEDORA 

 18 a 35 anos 
 50% mulher e 50% homem 
 Já tem conhecimento básico 

sobre tecnologia 
 Tem acesso a tecnologia por 

meio de smartphone e às vezes 
computador 

 Microempreendedores de baixa 
renda que não se identificam com 
os serviços oferecidos 
atualmente e não se sentem 
representados 

 Tem diferentes níveis de 
educação 

 Espera que a Aliança tire suas 
dúvidas 

 Espera ser motivado a 
empreender 

 Metodologia com conteúdos 
práticos 

 Querem ser entendidos e saber 
como conseguir apoio 

 Querem ser compreendidos 
 Esperam aprender coisas novas 

Fonte: Autores, 2016. 

 

É importante salientar que o número de mulheres beneficiadas constatadas 

no diagnóstico, mais especificamente na pesquisa quantitativa demonstrada no item 

4.2.3, foi alto pelos projetos existentes direcionados apenas para o público feminino. 

Porém, para seguir de acordo com os objetivos do presente estudo, será 

considerado público-alvo a mesma proporção de homens e mulheres. 
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5.3.2  Posicionamento 

 

Em conjunto com “qual público será servido?”, deve-se, também, ser 

questionado em “como servi-lo?”. A maneira que o beneficiado pensa em 

determinado serviço é a posição que o produto tem dentro da mente dele, 

profissionais de marketing tem a tarefa de pensar e projetar posicionamentos que 

possam alcançar a maior vantagem dentro de seus objetivos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2012). 

Sendo assim, a organização tem como propósito levantar a causa de que 

todos podem empreender, empoderar minorias e beneficiar o empreendedor 

de baixa renda (grifo nosso). De modo que todos os conteúdos, tanto de 

comunicação, quanto de serviços, devem ser simples e de fácil entendimento para 

esse público. 
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6 PLANO DE AÇÃO 

 

Kotler & Keller (2013) afirmam que deve estar indicado com detalhes como a 

organização planeja chegar às suas metas, para isso o plano de ação deve conter 

diretrizes táticas que definam as alocações de recursos ao longo de um cronograma. 

Sua importância é vital pois ele dá um rumo pela qual a organização deve seguir por 

meio das táticas e estratégias que foram traçadas. 

Das classificações e estruturações de modelos de compostos de marketing, a 

forma mais adepta pelos administradores e estudiosos de marketing é a composição 

dos 4Ps criado por McCarthy, que se refere a produto, preço, praça e promoção. 

Essa divisão busca classificar as variáveis de marketing, de modo que haja divisão 

de tarefas, sobre decisões e ações que envolve as operações necessária em cada 

tarefa. As decisões e ações de marketing devem estar conectadas em todas as 

variáveis, de modo que resulte evolução. (MAGALHÃES; SAMPAIO, 2007) 

Para propor o plano de ação deste trabalho, será feita uma adaptação do 

composto de marketing (4Ps) focado no mix de comunicação (item 6.1.2) em vista 

do problema gerencial e dos objetivos estruturados no item 5.1 e 5.2. Kotler e 

Armstrong (2012) definem preço como o valor que o consumidor tem de abrir mão 

para receber os benefícios de determinado produto ou serviço. Porém, não será 

desenvolvido o composto de preço, pois o serviço da aliança não tem nenhum custo 

para o empreendedor beneficiado, então não foi identificado como um elemento de 

relevância neste estudo. 

O plano de ação contempla ações para cada objetivo de marketing e são 

focados para determinados públicos-alvo: 

a) Fortalecer a marca Aliança Empreendedora para o beneficiado a partir do 

projeto institucional Tamo Junto (objetivo A). 

Foco: Serviço (item 6.1.1) e Comunicação (item 6.1.2) 

Identificação: Ação 1; Ação 2; Ação 3; Ação 5; Ação 6; Ação 7; e Ação 8. 

Público-alvo: Empreendedores iniciantes (Beginners e Experts) e 

Empreendedores atuantes (Beginners e Experts). 

b) Otimizar os pontos de atendimento para beneficiado a partir do projeto 

institucional Tamo Junto (objetivo B). 

Foco: Distribuição (item 6.1.3) 

Identificação: Ação 5; Ação 6; Ação 7 e; Ação 8. 
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Público-alvo: Empreendedores iniciantes (Beginners e Experts) e 

Empreendedores atuantes (Beginners e Experts). 

c) Alinhar equipes da AE com as ações propostas. (objetivo C - 

conhecimento, participação e interação entre as propostas e os membros da 

organização). 

Foco: Serviço (6.1.1) e Comunicação (6.1.2)  

Identificação: Ação 1 e; Ação 4. 

Público-alvo: Empreendedores iniciantes (Beginners e Experts) e 

Empreendedores atuantes (Beginners e Experts). 

6.1.1 Serviço 

A AE dispõe dos serviços de Inclusão Empreendedora, Negócios Inclusivos e 

Disseminação da Causa. O portal Tamo Junto se encaixa nos serviços intitulados 

como Inclusão Empreendedora. É um serviço que oferece capacitação ao 

beneficiado, o qual a metodologia é sustentada por conteúdos interativos através de 

videoaulas rápidas e interativas, ferramentas simples de gestão, acesso a rede de 

contatos e disponibilidade de oferecer seus serviços a outros empreendedores.  

Além disso, o Tamo Junto (Figura 24 e 25) oferece uma avaliação do que o 

empreendedor deseja e precisa aprender, a partir da seleção dos temas, são 

passadas perguntas rápidas e simples que visam compreender sua necessidade. 
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Figura 24 - Portal Tamo Junto (bem-vindo) 

Fonte: Tamo Junto, 2016. 

 

  Figura 25- Portal Tamo Junto (Home – beneficiado cadastrado) 

 

Fonte: Tamo Junto, 2016 

 

No diagnóstico deste estudo, é demonstrado como um dos principais 

diferenciais da AE a metodologia baseada na pesquisa da Saras Sarasvathy, que é 

a base de conteúdo do portal Tamo Junto, se refere a uma autoavaliação que 

procura identificar quais características tornam a pessoa empreendedora naquele 
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momento. Hoje essa metodologia é chamada de Índice de Inclusão Empreendedora, 

apesar de muito importante, demonstra pouca atratividade para o beneficiado. Foi 

possível levantar isso na pesquisa quantitativa (item 4.2.3) fornecida pela 

organização, em que apenas 10% dos beneficiados compreendem a importância da 

metodologia. Também, foi constatado no item 4.2.1.2, na triangulação de dados 

entre os assessores e coordenadores, que a aplicação do IEE – Figura 26 – é 

essencial, porém nem todos os empreendedores entendem. 

 

Figura 26 - Logo índice de Inclusão Empreendedora 

 

Fonte: Site da Aliança Empreendedora, 2016. 

 

Ainda na análise de microambiente, foi esclarecido que vai haver uma 

mudança no nome do Índice de Inclusão Empreendedora, o qual passará a se 

chamar Bússola do Empreendedor (BDE), o novo nome visa se tornar mais atrativo 

para o beneficiado. No entanto, essa mudança ainda não foi concretizada pela 

organização. 

Ainda que a prioridade do empreendedor seja o impacto, a mudança por uma 

identidade mais atrativa pode ser motivacional para o beneficiado. O nome mostra-

se mais adequado se comparado com o anterior, a bússola é um instrumento de 

orientação usado geralmente para navegação, se modificado o sentido de uso para 

o empreendedorismo, passa a ser uma ferramenta de orientação para o 
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empreendedor iniciante ou atuante, que é realmente o propósito do índice, aplicar o 

autoconhecimento sobre quem ele é, o que ele sabe e quem ele conhece, e a partir 

disso, orientar os próximos passos para o desenvolvimento desse empreendedor. 

 

Ação 1 (Quadro 7) – Mudança na identidade de serviço (Índice de 

Inclusão Empreendedora para Bússola do Empreendedor): É proposto o 

desenvolvimento para aplicação adequada dessa mudança. Essa aplicação 

apresenta a necessidade de uma identidade nova, simples e atrativa para o público 

de baixa renda, que se aplicará no design e apresentação de conteúdo do serviço. 

Como mostra o briefing a seguir: 

 

Quadro 7 - Briefing Bússola do Empreendedor 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome do projeto: Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Equipe de Projetos 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 (o valor vai sair do Recurso Livre, ou seja, 

quanto menos gasto, melhor) 

5. Nome da campanha/material: Bússola do Empreendedor 

6. Prazo de entrega: Fevereiro de 2017 

7. Data de realização da campanha: Março de 2017 

8. Objetivo da campanha/material: Fazer com que o empreendedor se sinta 

motivado a conhecer e aplicar o BDE. 

9. Expectativas da campanha/material: Impacto sobre a vida do empreendedor 

a partir da aplicação da BDE (O que sei, Quem sou e Quem conheço), de modo 

que o Empreendedor Iniciante abra o seu negócio e o Empreendedor Atuante 

desenvolva melhor o negócio que ele já tem.  

10. Meta de Ação/Comunicação: A ideia é ter o maior alcance possível de 

pessoas motivadas a conhecer e fazer a aplicação da Bússola do Empreendedor. 

Sabe-se que nos 15 anos de existência da Aliança, mais de 29 mil 

microempreendedores foram impactados com a metodologia, com isso tem-se a 

média de aproximadamente 1933 beneficiados por ano. De forma que, a meta 

estipulada é 30% a mais que média de impactados nos outros anos, que daria em 
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torno de 2513.  

11. Público-alvo: Empreendedores iniciantes (beginners e experts) e atuantes 

(beginners e experts) 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Criação de identidade visual da Bússola do Empreendedor – 

SOLICITAÇÃO DESIGNER 

o Vídeo conteúdo para o portal Tamo Junto - apresentação da Bússola 

do Empreendedor (antigo Índice de Inclusão Empreendedora), o qual 

o conteúdo será baseado na explicação já existente do antigo IEE, 

só que de forma simples e interativa que combine com a mudança de 

nome – VÍDEO PRODUZIDO INTERNAMENTE PELA EQUIPE DE 

COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS DEMAIS ÁREAS 

(CAPACITADORES) 

 Para comunicação (produção interna): 

o E-mail marketing para mailing de pessoas cadastradas no portal 

Tamo Junto com anúncio do vídeo de conteúdo de explicação da 

BDE. 

o Postagens no Facebook incentivando o empreendedor a conhecer e 

aplicar a BDE a partir do portal Tamo Junto. 

 Post com Call-to-Action11, exemplo: “Acesse o portal Tamo 

Junto”, “cadastre-se e descubra seus super-poderes!”. 

 Post Teaser do vídeo de conteúdo sobre a BDE. 

o Matéria no blog do Tamo Junto e no blog institucional da AE. 

13. Solicitação de material (externo): Criação de identidade visual Bússola do 

Empreendedor. 

14. Duração de campanha:  

- Bússola do Empreendedor e vídeo conteúdo é permanente, pois estarão 

alocados no portal Tamo Junto. 

- 4 meses de campanha de divulgação. 

Fonte: Autores, 2016. 

Para fazer o orçamento dessa ação, contatamos a empresa Grif Design para 

a criação do logotipo da Bússola do Empreendedor. O valor da proposta foi de R$ 

600 (anexo 8).  

Como demonstrado no briefing (Quadro 7), o desenvolvimento dessa 

mudança contará com o apoio do composto de comunicação, que serão explicados 

_______________  
 
11 Termo em inglês para um botão que leva o usuário a executar uma ação, como trocar de página 

sendo redirecionado por um link. 
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e desenvolvidos melhor no  item 6.1.2. Além disso, para alinhamento da 

equipe é proposto que haja mais de uma área responsável pelo desenvolvimento e 

acompanhamento da mudança do IEE. 

Dos três objetivos listados neste estudo (item 5.2), nesta ação serão sanados 

os objetivos A e C, que fazem referência respectivamente, ao fortalecimento da 

marca Aliança Empreendedora a partir do projeto institucional Tamo Junto e ao 

alinhamento de equipe com a ação. O fator do fortalecimento de marca está 

evidenciado na busca de atratividade de uma metologia que é utilizada em diversos 

projetos da organização, tal metologia estará disponível no Tamo Junto, que é um 

ponto de fácil acesso para o público-alvo conhecer e ser beneficiado pelo serviço.  

6.1.2 Comunicação 

 A comunicação de marketing não é somente um meio de informar o 

beneficiado sobre os serviços e marcas oferecidos, mas é também de convence-los 

e lembra-los. E ainda, é considerada como a voz da organização, pois contribui com 

o estabelecimento de diálogo e construção de relacionamento com o beneficiado. 

(KOTLER, 2007) 

 Segundo Pinheiro (2014), para praticar Comunicação Integrada em 

Marketing, é preciso integrar as mídias, ferramentas, uniformizar a informação a ser 

passada, pois dessa forma há uma melhor compreensão do público-alvo.  

 O autor ainda explica que a sinergia da comunicação depende da formulação 

da mensagem, que é feita a partir da definição do que falar, para quem falar 

(público-alvo), como e de que forma falar. As ferramentas usadas compreendem de 

que forma a ação pode ser divulgada, como, propaganda, que se trata de uma 

apresentação interpessoal, relações públicas, que cuida da assessoria de imprensa, 

releases e eventos institucionais, Ponto de Venda (PDV), que inclui amostragem, 

concursos e eventos promocionais, e Mershandising, que é a exposição e exibição 

do serviço. (PINHEIRO, 2014). 

 Em consideração com os problemas diagnosticados, objetivos e público-alvo, 

serão propostas as seguintes ações de comunicação: 

Ação 2 - Marketing Digital: Os profissionais de marketing não necessitam 

desenvolver as tecnologias, porém é preciso conhecer e fazer uso das que mais lhe 

forem convenientes (STRAUSS; FROST, 2012). A necessidade do beneficiado na 
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internet não parte somente de serviços customizados e sim de relacionamentos 

especiais. (CHRISTODOULIDES, 2009 apud SOARES; MONTEIRO). A partir das 

análises deste estudo, foi levantada a importância da tecnologia e da internet como 

um potencial inovador no empreendedorismo. Além disso a internet é um dos 

principais canais de comunicação de marca da Aliança Empreendedora e 

componente de distribuição do portal Tamo Junto. 

a) E-mail Marketing: O e-mail é uma das ferramentas mais baratas e que 

mais conseguem fazer conversões a curto prazo. Por mais que as redes 

sociais estejam em alta no momento, a ferramenta maior meio de 

comunicação online entre a organização e o beneficiado, pois de segmentado, 

é um contato próximo. De forma que, quando o destinatário recebe o e-mail, a 

probabilidade de ele dar atenção é maior do que no facebook por exemplo, 

que tem outras publicações e conteúdos que competem a atenção do usuário. 

Há dois tipos comuns de e-mail marketing: newsletter e e-mails promocionais. 

A newsletter é geralmente um apanhado de conteúdos e notícias da própria 

organização, com o objetivo de atualizar o público interno e externo sobre as 

novidades que se passam nela. Já o e-mail promocional, tem o objetivo de 

promover algo, como projetos ou serviços (RESULTADOS DIGITAIS; 

ENDEAVOR, 2013). A ferramenta apresenta baixo custo para a organização, 

pois o mailing é constituído a partir da base de dados das pessoas que 

assinaram a newsletter do site institucional e dos beneficiados que se 

cadastraram no portal Tamo Junto.  
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O software utilizado para o envio desses e-mails é o RdStation (Figura 27), o 

mesmo apresenta a concentração da base de dados dos sites da Aliança 

Empreendedora, a possibilidade de segmentação e automação de e-mails, moldelos 

de design abertos para serem customizados sem a ajuda de um programador, taxa 

de entrega e e-mails lidos. Tal estratégia é utilizada como apoio nas ações 1, 3, 4 e 

9 (referente aos itens (6.1.1 e 6.1.3). 

 

Figura 27 - RdStation – Email Marketing 

Fonte: RdStation, 2016. 

 

b) SEM (Search Engine Marketing): O Search Engine Marketing são as 

operações de Marketing Digital focadas em trazer resultados por meio de sites 

de busca como Google e Yahoo. Esses buscadores são importantes pois tudo 

é procurado na internet está lá, de modo que, quando o usuário busca uma 

palavra já demonstra uma prévia demonstração de interesse sobre o 

conteúdo. Basicamente, essas ações são: 

1- SEO (Search Engine Optimization): As ações de SEO são voltadas para 

a otimização do site de modo com que ele seja facilmente encontrado por sites de 

busca. Essas ações são fundamentadas na segmentação do público e na sua 

utilização de termos, imagens, expressões e outras características de linguagem 

adaptadas ao público-alvo. As ações de SEO são implementadas depois de uma 

análise do site, algumas dessas ações são mudanças ou conselhos no(a): 
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 Estrutura do site (plataforma, metatags, linguagem informática, 

redirecionamentos, etc) 

 Conteúdo do site (imagens, termos, expressões, títulos, link, etc) 

 Especificação do público-alvo  

 Palavras chave 

 Criação de conteúdo 

 Entre outros 

O objetivo de uma ação de SEO é alocar o site em uma posição atrativa nas 

buscas orgânicas (gratuitas) – por exemplo: do Google como na Figura 28 – assim 

aumentando o número de pessoas que chegam ao website (GOOGLE, 2016).  

 

Figura 28 - Busca orgânica do Google 

 

Fonte: Google, 2016. 

 

2- ADWORDS: O adwords do Google funciona por um sistema de leilão que 

compara os sites registrados à palavra chave procurada pelo usuário, estes sites 

são então posicionados de acordo com o preço máximo que cada site ofereceu. O 

adwords também se beneficia do SEO, uma vez que o Google tem diversos 

algoritmos que procuram por sites com alta relevância para cada pesquisa. Quando 

posicionado pelo Adwords, o site se torna visível acima das buscas orgânicas, com 
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algumas características que o diferencia das buscas orgânicas, como mostra na 

Figura 29 (GOOGLE, 2016). 

Não existe regra ou padrão sobre quanto investir de começo, é recomendado 

que se coloque um colaborador como responsável e esse estude o comportamento 

dos empreendedores de baixa renda quanto ao uso de palavras em buscas. Por 

meio da mensuração dos resultados é possível refinar a prática do adwords para 

maximizar resultados. É sugerido que seja colocado um limite diário de 50 reais – 

valor que irá aumentar gradativamente ao longo da mensuração dos resultados – e 

sejam utilizadas palavras chave como: “como começar a empreender”, “como abro 

meu negócio” e “como empreender”. 

 

Figura 28 - Demonstração de anúncio no Google - Adwords 

 

Fonte: Google, 2016. 

 

c) Marketing de conteúdo: “Se em marketing digital o conteúdo é rei, é muito 

recomendado que ele receba todas as honras necessárias” 12  (SIQUEIRA, 

2013). Siqueira (2013) também diz que para obter maior harmonia de 

conteúdos, deve haver um padrão do estilo de texto, tom e tipo de conteúdo. 

Além dos conteúdos solicitados e pautados nos outros compostos de 

marketing (item 6.1.1 e item 6.1.3), será proposto um melhor engajamento por 

_______________  
 
12SIQUEIRA, André. 9 super dicas para criar um manual de produção de conteúdo para o blog de sua 
empresa. Ago. /2013. Disponível em: <http://resultadosdigitais.com.br/blog/9-super-dicas-para-criar-
um-manual-de-producao-de-conteudo-para-o-blog-de-sua-empresa/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
 

http://resultadosdigitais.com.br/blog/9-super-dicas-para-criar-um-manual-de-producao-de-conteudo-para-o-blog-de-sua-empresa/
http://resultadosdigitais.com.br/blog/9-super-dicas-para-criar-um-manual-de-producao-de-conteudo-para-o-blog-de-sua-empresa/
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meio de falas e temáticas interativas nas mídias digitais, como blog, redes 

sociais e youtube. O Quadro 8 demonstra os conteúdos a serem abordados: 

 
Quadro 8 – Marketing de conteúdo 

1- IDEIAS de FALA COM O BENEFICIADO 
INICIANTE ATUANTE 

Beginner Expert Beginner Expert 

"TMJ" 

Explorar mais a sigla TMJ, 
pois é uma sigla popular 
entre os jovens na 
internet, como "OMG". 

X X X X 

"Eaí gente, beleza?" 
Abordagem simples e 
popular. 

X X X X 

2- IDEIAS de CONTEÚDO PARA BLOG - PAUTA, COLUNA 

    Tamo Junto na comunidade / 
Brazucas empreendedores – 

COLUNA 

Cases de 
empreendedorismo em 
comunidades brasileiras. 

X X X X 

Quarteto Empreendedor - COLUNA 
Produção de conteúdo 
semanal por quarteto de 
especialistas da Aliança. 

X X X X 

Curtindo a vida como 
empreendedor – COLUNA 

Histórias criadas que 
simulem o cotidiano de 
um empreendedor. 

X X X X 

Quanto mais quente melhor - 
COLUNA OU PAUTA 

Dicas de como criar e 
manter redes. 

 

X X X 

Empreendedores do mês - COLUNA 

"Mande um e-mail para 
tamojunto@ contando 
sobre seu negócio e seja 
destaque na coluna 
empreendedores do 
mês." 

  

X X 

3- IDEIAS de PROGRAMAS CANAL AE & TAMO JUNTO 

    FORMALIZA AE! Dicas de formalização. 

 

X X X 

Que parada é essa? 
Ferramentas que facilitam 
a gestão de negócios, 
exemplo: Canvas 

  

X X 

Quem quer ser um empreendedor? 

Lives com especialistas 
respondendo dúvidas de 
internautas que estão 
começando um negócio. 

 

X X X 

4- IDEIAS de ALINHAMENTO DE REDES SOCIAIS DA AE  
COM O TAMO JUNTO 

    

Posts com call-to-action que levem 
ao portal Tamo Junto 

Exemplo: "Acesse o portal 
TMJ e aprenda a se 
organizar melhor" 
"Conheça outros 
empreendedores" "Saiba 

X X X X 
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organizar suas finanças" e 
etc. 

CAPA FACEBOOK 

Com arte e frase de 
impacto que remeta ao 
Tamo Junto mas sem 
deixar a identidade da AE 
esquecida. 

X X X X 

Posts “a la Tamo Junto” – 
Snapchats 

Conteúdos interativos 
publicados na rede social 
Snapchat e replicados no 
Facebook da Aliança 
Empreendedora. 

X X X X 

Fonte: Autores, 2016. 

 

1- Propostas de fala com o beneficiado: É preciso que a fala com o 

beneficiado através dos conteúdos seja simples e amigável, para que o 

empreendedor se sinta acolhido e compreendido. A proposta é que sejam 

exploradas expressões populares na internet e que a linguagem seja informar como 

se o portal Tamo Junto e a Aliança Empreendedora fossem grandes amigos do 

beneficiado. 

2- Propostas de conteúdo para Blog: Damin (2015) fala do papel do editor 

de blog em uma organização, ele explica que o editor não precisa necessariamente 

ser um profissional de comunicação, e sim ter afinidade com a função e domínio 

sobre o conteúdo em pauta. De modo que, sugere-se que as colunas e pautas 

sejam divididas entre a equipe de comunicação e especialistas da Aliança 

(capacitadores). A ideia é que os temas propostos passem por um editor, que seria 

um especialista, e um revisor, que seja obrigatoriamente um profissional de 

comunicação, para que haja padrão e harmonia no conjunto de todo o blog. Além 

disso, é importante lembrar que existe o blog institucional13 e os conteúdos que são 

publicados dentro da plataforma 14  Tamo Junto. A princípio, essa proposta de 

conteúdo vale para o Tamo Junto, por causa do foco no empreendedor. No entanto, 

é válido replicar as temáticas que envolvem cases de empreendedorismo, 

principalmente aqueles que são de empreendedores apoiados da Aliança. 

_______________  
 
13Disponível em: <http://aliancaempreendedora.org.br/blog>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
14Disponível em: <http://www.tamojunto.org.br>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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3- Propostas de programas para youtube: Youtube é um site gratuito e 

popular de compartilhamento de vídeos. A Aliança Empreendedora dispõe 

atualmente de dois canais na plataforma: canal do Tamo Junto15 - Figura 31 - (com 

12.783 inscritos) e canal institucional16 - Figura 30 - (com 2.029 inscritos). Além das 

temáticas de programa já expostas no quadro com conteúdo de apoio e nomes 

interativos, é proposto que ao longo do tempo passe a existir apenas o canal 

institucional e que os vídeos do Tamo Junto sejam migrados para ele, de modo que 

exista apenas uma organização de separação dentro do mesmo canal. 

Figura 30 - Canal AliancaVideos 

 

Fonte: Youtube, 2016. 

 

_______________  
 
15Disponível em: <https://www.youtube.com/user/tmjunto>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
16Disponível em: <https://www.youtube.com/user/AliancaVideos>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
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Figura 31 - Canal Tamo Junto 

 

Fonte: Youtube, 2016.  

 

4- Propostas para as redes sociais: É proposto que a marca Aliança 

Empreendedora e o projeto Tamo Junto se comuniquem em sintonia nas redes 

sociais, de forma que hajam posts na fanpage da AE direcionados ao portal Tamo 

Junto com call-to-action que levem o empreendedor a acessa-lo e também que o 

layout apresente as duas identificações de marca. Além disso, é sugerido que haja 

uma ênfase maior na ferramenta Snapchat (Figura 32).  

  Sobre o Snapchat: 

Snapchat é um dos aplicativos mais populares entre os internautas 
brasileiros. Entre os usuários de Android, ele se localiza no oitavo lugar na 
lista de aplicativos mais baixados; juntando os donos de gadgets com iOS, 
ele fica em décimo terceiro no ranking, acima até mesmo do serviço de 
streaming de músicas Spotify. Lá fora, a rede social já é encarada como 
uma ferramenta de marketing digital, devido a quantidade de pessoas que 
ela reúne (SOUZA 2016). 
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Figura 32 - Snapchat 

 

Fonte: Itunes, 2016. 

 

 Como dito pelo autor, é uma ferramenta popular e além disso, não tem custo 

nenhum. O Snapchat pode trazer interatividade para o público-alvo, de modo que o 

conteúdo sobre empreendedorismo se torne simples, fácil e criativo. 

A organização já utiliza o recurso, como demonstrado na Figura 33, no 

entanto a frequência em que é utilizada é pequena em vista da praticidade e 

instantaneidade que a ferramenta oferece. A sugestão é que a rede social faça parte 

do cotidiano das equipes, tendo em vista que não há limite de pessoas logadas na 

ferramenta. Além disso, com ela é possível a maior interação e proximidade 

principalmente com o público jovem, que por ser um recurso recente, ainda é pouco 

explorada por pessoas de maior idade. 
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Figura 33: Post Snapchat 

 

Fonte: Página Aliança Empreendedora (FACEBOOK, 2016). 

 

  

 A ação 2 é composta por práticas que levam ao fortalecimento da marca e por 

isso cumprem o objetivo A, e no geral buscam englobar todo o público-alvo. 

 

Ação 3 (Quadro 9) – Alinhamento de marca (endosso dos projetos 

institucionais): Para Keller e Machado (2003) o branding de serviço, pelas suas 

características intangíveis, é influenciado em maior escala pelas atitudes das 

pessoas que os prestam e pelas experiências que os beneficiados têm. Os autores 

explicam a importância do marketing de experiência que não tem foco em vendas, 

mas sim na demonstração de como a marca pode mudar a vida do beneficiado. Para 

pôr isso em ação e aumentar o valor percebido será proposta uma mudança no 

posicionamento da Aliança Empreendedora em relação aos projetos institucionais, 

com ênfase no Tamo Junto. A mudança será a associação de seus projetos 

institucionais com a marca. Keller & Machado (2003, p.190) explicam sobre a 

associação de marca: 

 

O mecanismo básico envolvido nesses efeitos indiretos de alavancagem de 
associações secundárias de marca acontece do seguinte modo. Os 
consumidores têm um certo conhecimento de uma entidade (por exemplo, 
pensamentos, sentimentos, percepções, opiniões). Quando uma marca é 
identificada com essa entidade, eles podem inferir que algumas das 
associações ou sentimentos que caracterizem a entidade podem também 
caracterizar a marca.  
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No diagnóstico foi constatado que haviam beneficiados que passaram por 

mentorias de determinado projeto institucional e não sabiam que o mesmo era da 

Aliança Empreendedora. Como também foi percebido que várias pessoas conhecem 

a Aliança Empreendedora mas desconhecem a existência de seus projetos 

institucionais. De modo que, serão propostas ações que envolvam associação entre 

as marcas (AE e Tamo Junto) que servirá para resolver tal problema nas duas 

pontas. Porém, essa prática, como explicam os autores, também tem seus riscos 

pela possibilidade da perda de controle da marca, por isso todos os profissionais 

atuantes, principalmente os que atuam diretamente com o beneficiado, devem estar 

cientes, treinados e bem alinhados com as estratégias da organização.  

É proposto que a Aliança empreendedora a partir da implementação dessa 

ação, utilize sua marca para endossar os projetos institucionais, começando pelo 

Tamo Junto, em websites, vídeos, materiais gráficos como folders e cartazes, 

materiais tangíveis como canetas e bonés, entre outros. Esse endosso terá o intuito 

de aumentar o Brand Equity da organização e de seus projetos, de modo com que o 

público associe as qualidades de ambos. 

 

Quadro 9 - Briefing Endosso da Marca 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Aliança Empreendedora e Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Equipe Administrativa 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 (a diagramação e divulgação vai ter que sair 

do Recurso Livre, ou seja, quanto menos gasto, melhor) 

5. Nome da campanha/material: Endosso dos Projetos Institucionais 

6. Prazo de entrega: Janeiro de 2017 

7. Data de realização da campanha: Campanha contínua (mindset) 

8. Objetivo da campanha/material: Conscientizar os beneficiados de que os 

projetos institucionais (começando pelo Tamo Junto) são pertencentes à marca 

AE.  

9. Expectativas da campanha/material: Os beneficiados quando impactados 

pelos projetos institucionais criarão uma visão positiva perante a eles, espera-se 

que por meio dessa campanha haja também uma simultaneidade desse valor 
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percebido a marca Aliança Empreendedora. De mesmo modo, as pessoas que 

conhecem a Aliança se sentirão atraídos para conhecer o Tamo Junto.. 

10. Meta de Ação/Comunicação: Espera-se que pelo menos metade dos 

empreendedores que já foram beneficiados pelos projetos realizados pela 

organização sintam-se acolhidos e identificados com a Aliança Empreendedora, o 

que em números resulta em 14500 beneficiados. E que os próximos beneficiados 

a partir do início dessa ação consigam fazer a associação de marca de forma 

natural. 

11. Público-alvo: Empreendedores iniciantes (beginners e experts) e atuantes 

(beginners e experts) 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Mudanças em materiais existentes (como imagens do website, das 

mídias sociais, de e-mail marketing, etc.) – EXECUTADA PELA 

PRÓPRIA EQUIPE DA ALIANÇA  

 Para comunicação (produção interna): 

o Criação de peças para postagem em mídias sociais e envio de e-mail 

marketing para a comunicação da campanha.  

 Postagem para a página do Tamo Junto no Facebook. 

Exemplo: “Você sabia que o Tamo Junto é um projeto da 

Aliança Empreendedora?” , “Conheça os projetos da 

Aliança, e seja um empreendedor apoiado!” 

 Post no facebook AE: “Você sabia que a Aliança 

Empreendedora tem projetos institucionais de apoio ao 

microempreendedor? Conheça o portal Tamo Junto” 

 E-mail marketing para os beneficiados do Tamo Junto 

sobre a Aliança Empreendedora. 

 Criação de materiais impressos dos projetos institucionais com 

endosso da AE – Essa ação deve ser um mindset para que a partir 

de sua implementação, os materiais solicitados sejam endossados. 

13. Solicitação de material (externo): Não há. 

Fonte: Autores, 2016. 
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Essa ação tem fundamentação no objetivo A listado neste estudo (item 5.2). 

O fortalecimento da marca ocorre com a associação positiva transferida dos projetos 

institucionais para a AE e vice-versa. Para isso, o alinhamento da equipe é 

fundamental para que a comunicação com o beneficiado seja feita de forma 

homogênea e direcionada. De modo que a ação 4 será um complemento para esta. 

 

Ação 4 – Endomarketing: A essência do Endomarketing é a de que pessoas 

felizes produzem mais e melhor. Para isso é preciso que cada pessoa se sinta 

importante e necessária para a organização. Um bom processo de informação é um 

dos caminhos para o alinhamento das áreas da organização, quando elas são 

abordadas de uma mesma forma, recebendo informações e vivendo processos e 

programas internos semelhantes ou iguais, a integração se torna mais natural. A 

ação 4 tem uma natureza especial pois ela será um potencializador para todas as 

outras ações. Se o público interno (colaboradores) está alinhado e feliz, existirá 

motivação e isso refletirá diretamente nos processos e resultados (BRUM, 2010). 

Por exemplo: A ação 3 demanda que exista um alto nível de alinhamento de 

toda a organização, em especial nas áreas que tem contato direto com o 

beneficiado, do contrario toda a comunicação poderá ser prejudicada pelo erro de 

alinhamento de um colaborador.  

É proposto que sejam feitas Newsletters17 – a cada duas semanas – que 

serão encaminhadas por e-mail para todos os colaboradores. Elas deverão conter 

mudanças que ocorreram durante as ultimas 2 semanas ou que acontecerão num 

curto período de tempo (sem necessidade de repetição) que são relevantes para os 

colaboradores. Por exemplo: 

a) Ações. 

b) Campanhas. 

c) Mudanças. 

d) Notícias da Aliança Empreendedora e projetos institucionais. 

e) Notícias de parceiros. 

f) Comentários dos coordenadores ou diretoria sobre acontecimentos. 

g) Feedbacks. 

_______________  
 
17 Termo do inglês que significa uma publicação de dado tema, distribuída regularmente a um público. 
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Os responsáveis pelas informações da Newsletter serão os coordenadores, 

que além de criar conteúdo, também poderão nomear, a critério deles, sub-

responsáveis dentro de suas áreas para a criação de tais conteúdos produzidos para 

o público interno. Os coordenadores serão responsáveis pela aprovação do 

conteúdo e o repassará para os diretores que irão dar um aval final para a 

publicação. A pirâmide hierárquica será respectivamente:  

1- Diretores: Irão revisar o conteúdo final e autorizar a publicação. 

2- Coordenadores (responsáveis): irão criar e revisar o conteúdo dos sub-

responsáveis e repassar para as diretoras. 

3- Colaboradores (sub-responsáveis): irão criar conteúdo e repassar para os 

coordenadores. 

Esta ação se fundamenta no objetivo C pois visa, por meio de processos de 

informação, alinhar e integrar o público interno com o intuito de melhorar a 

motivação e os resultados. A campanha se iniciará em março de 2017. 

 

6.1.3 Distribuição 

 

O termo “praça” do mix de Marketing é importante pois se refere aos canais e 

maneiras que a organização disponibiliza seu serviço aos seus consumidores. 

Porém esse ponto de vista é descrito por meio do prestador de serviço, quando 

enxergamos pela ótica do beneficiado entende-se que a forma como ele usufrui dos 

serviços torna-se a sua conveniência (KOTLER; ARMSTRONG, 2012). Isto posto e 

pensando no modelo de negócio da Aliança Empreendedora fora escolhido o termo 

“distribuição” para se referir à “praça” do mix de marketing.  

 

Ação 5 (Quadro 10) – Hotsite de segmentação: Kotler e Armstrong (2012) 

afirmam o valor de se posicionar perante um público, entende-lo e adaptar a 

comunicação da empresa para servi-lo melhor. A Aliança Empreendedora tem 

diversos stakeholders além do público-alvo deferido neste plano de ação, portanto 

foi compreendido que cada um deles necessita de uma maneira especifica de 

comunicação. Pela triangulação de dados confirma-se que os mentores, assim como 

os beneficiados, são de grande importância para a organização. Portanto, sem 



 
 

112 

esquecer da importância dos outros públicos, mas com o foco de atingir o público-

alvo em questão neste planejamento, que é o empreendedor de baixa renda, o qual 

no diagnóstico foi verificado que em sua maioria não apresentam aproximação com 

a internet. Fato que mostra o cuidado que se deve tomar com uma comunicação 

simples e direcionada. Com isso em mente é proposto a criação de um hotsite que 

terá o fluxograma da Figura 34.  

  

Figura 34 - Fluxograma do Hotsite 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

O hotsite terá o intuito de segmentar os diferentes públicos que acessam o 

site da organização. Isso ocorrerá por meio de botões call-to-action que irão de 

maneira simples redirecionar o usuário para a página que mais lhe é conveniente. 

Os públicos serão redirecionados da seguinte forma: 

a) Beneficiado: pela opção “se você é um empreendedor clique aqui”, os 

mesmos serão direcionados ao site do Tamo Junto. 

b) Demais públicos (público em geral e possíveis parceiros): pela opção 

“deseja conhecer nossa causa? Clique aqui! ”, serão redirecionados ao site 

institucional da Aliança Empreendedora (já existente). 

c) Mentores ou voluntários: pela opção “deseja fazer parte da história de um 

empreendedor? Clique aqui“, serão redirecionados para a página ou edital de 

recrutamento de mentores. 
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Quadro 10 - Briefing Hotsite 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Aliança Empreendedora, Tamo Junto e projetos que incluem mentores. 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Equipe de Desenvolvimento Humano 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 (a diagramação e divulgação vai ter que sair 

do Recurso Livre, ou seja, quanto menos gasto, melhor) 

5. Nome da campanha/material: Hotsite de Segmentação  

6. Prazo de entrega: Março de 2017 

7. Data de realização da campanha: Abril de 2017 

8. Objetivo da campanha/material: Segmentação dos públicos no primeiro 

contato deles com a AE.  

9. Expectativas da campanha/material: Que a comunicação com os públicos 

alvos sejam mais especificas e direcionadas, maximizando suas experiências no 

site. 

10. Meta de Ação/Comunicação: Em análise feita de out/2015 a out/2016 

(Figura 35), foi verificado que o número mais alto de visitas no portal Tamo foi de 

aproximadamente 4.500 beneficiados (Figura 34). Com a segmentação do hotsite 

e as demais ações propostas neste plano, a meta é que o número seja 

quadruplicado e que até dezembro de 2017 o número de visitas já tenha chegado 

aos 18.000 

11. Público-alvo: Empreendedor iniciante e atuante, mentores, publico geral e 

possíveis parceiros. 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Criação do Hotsite – DESIGN E PROGRAMAÇÃO DO HOTSITE: 

SOLICITAR PROFISSIONAL.  

o Mudança de domínio do site do Tamo Junto 

13. Solicitação de material (externo): Criação do hotsite. 

Fonte: Autores, 2016. 
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Figura 35 - Gráfico de Visitas do portal Tamo Junto out/2015 – out/2016 

 

Fonte: Plataforma RdStation, 2016. 

 

Para fazer o orçamento dessa ação contatamos a empresa Grif Design para a 

criação do hotsite e das áreas de comunicação. O valor da proposta foi de R$ 300 

para o hotsite e de R$ 200 por criação de página de comunicação (anexo 8).  

Como demonstrado no briefing (Quadro 10), o desenvolvimento dessa 

mudança contará com o apoio e treinamento do composto de comunicação e de 

todos os envolvidos diretamente com o beneficiado.  

Esta ação tem fundamentação nos objetivos A e B listados. O fortalecimento 

da marca ocorre com a agregação de valor decorrente da comunicação direcionada 

pela segmentação, haverá criação de pontos de contato para atendimento com a 

criação das áreas de comunicação nos sites.  

Mudança de domínio do Tamo Junto: A partir desse mesmo raciocínio, 

também será proposto que o site do portal Tamo Junto esteja no mesmo domínio 

que o da Aliança Empreendedora – Figuta 36 – e não em um domínio separado, 

como é hoje. O domínio atual é www.tamojunto.org.br e a sugestão é seja 

www.aliancaempreendedora.org.br/tamojunto. 

http://www.tamojunto.org.br/
http://www.aliancaempreendedora.org.br/tamojunto
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Figura 35 - Novo domínio do portal Tamo Junto 

 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Para fazer o orçamento dessa ação, também foi solicitado o valor para a 

empresa Grif Design. O valor da proposta foi R$ 100 e está no anexo 8. É proposto 

que a mudança ocorra em conjunto com o hotsite de segmentação. 

Esta ação tem fundamentação nos objetivos A e B listados. O fortalecimento 

da marca ocorre com a agregação de valor decorrente da comunicação direcionada 

pela segmentação, haverá criação de pontos de contato para atendimento com a 

criação das áreas de comunicação nos sites. E a mudança de domínio promove a 

associaciação da marca AE com o Tamo Junto e otimizam o canal de distribuição. 

 

Ação 6 (Quadro 11) – Caderneta do Empreendedor: É proposta a criação 

de um pequeno folder que se chamará “caderneta do empreendedor” para facilitar a 

comunicação, a caderneta fornecerá informações sobre a Aliança Empreendedora, 

do projeto Tamo Junto e de como entrar em contato com a organização, essa 

caderneta terá sua comunicação adaptada para o beneficiado e potenciais 

beneficiados. Ela poderá ser entregue em diversas ocasiões, por exemplo quando: é 

o primeiro contato dele com a Aliança; no escritório, na rua, durante um projeto; 

através de uma aliada, de um mentor, um simpatizante, um colaborador, etc. 

 

Quadro 11 – Briefing Caderneta do Empreendedor 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Equipe de Captação de Recursos 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 

5. Nome da campanha/material: Caderneta do empreendedor 

6. Prazo de entrega: Abril de 2017 

7. Data de realização da campanha: Fevereiro de 2017 Maio de 2017 (criação da 

caderneta, impressões serão de acordo com a demanda) 

8. Objetivo da campanha/material: Aumentar o número de pessoas que 
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conhecem, participam e se engajam no projeto Tamo Junto. 

9. Expectativas da campanha/material: Que a carderneta facilite o processo de 

comunicação entre o público-alvo e a AE. Além de também informar sobre a AE, 

seus projetos e das oportunidades para o público-alvo. 

10. Meta de Ação/Comunicação: Idem Briefing do Hotsite (Quadro 10) 

11. Público-alvo: Empreendedores iniciantes (beginners e experts) e atuantes 

(beginners e experts) 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Criação e diagramação da caderneta – PRODUZIDO 

INTERNAMENTE 

 Para comunicação (produção interna): 

 O folder deve conter informações de cunho importante para o 

beneficiado, com linguagem simples e escrita sucinta.  

 É proposto que a caderneta seja feita em uma lamina de papel 

couché fosco 90gr e dimensões 99mm x 210mm), com duas dobras 

(formato sanfona), criando 6 páginas de 99mm x 70mm, impressa 

em frente e verso. Sugestões para as páginas: 

 Capa: no topo “logo da Aliança empreendedora e do Tamo 

Junto”, no meio “apresenta: Caderneta do empreendedor”. 

 Página 1: informações sobre a AE. Link para o site. 

 Página 2: informações sobre o Tamo Junto. Link para o site. 

 Página 3: um case de sucesso da AE ou do Tamo Junto. 

 Página 4: 2 ou 3 relatos de beneficiados. 

 Página 5: uma postagem do blog do Tamo Junto (resumida 

se necessário). Link para o blog. 

 Contracapa: formas de entrar em contato com o Tamo Junto 

e a AE (e-mail, telefone, celular, whatsapp, via site, fax, etc). 

13. Solicitação de material (externo): Impressão do folder 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Pelo website 360imprimir.com.br, 8.000 unidades do folder foram orçados em 

R$ 463,98 (anexo 1).  

Esta ação se fundamenta nos objetivos A e B listados neste estudo (item 5.2). 

O fortalecimento da marca acontecerá por meio da tangibilidade das informações e 
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possibilidades que a caderneta trará ao beneficiado e os canais de contato que ela 

disponibilizará acarretará numa aproximação do beneficiado com a AE. 

 

Ação 7 (Quadro 12) – Pontos de distribuição Offline: É proposto que sejam 

estabelecidos pontos de venda (PDVs) que irão fornecer gratuitamente materiais de 

estudo dos cursos do Tamo Junto e cadernetas informativas. Esses PDVs serão 

localizados em ruas movimentadas de grandes capitais para alcançar potenciais 

empreendedores que não conhecem a Aliança e aumentar a consciência da marca. 

Escolhemos os 5 estados com maior PIB para maximizar o impacto em números, 

respectivamente a cidade, estado e rua ou local especifico: São Paulo-SP, Avenida 

Paulista; Rio de Janeiro-RJ, Praça da Cinelândia; Belo Horizonte-MG, Praça Sete de 

Setembro; Curitiba-PR, Rua XV de Novembro e; Porto Alegre-RS, Rua das 

Andradas.  

Serão ao menos dois responsáveis por PDV que deverão estar no local, 

uniformizados de maneira que sejam facilmente reconhecidos. Nas ruas e praças 

serão colocados os banners onde ficarão também os responsáveis. O banner deve 

ter uma linguagem autoexplicativa e simples, de modo a chamar a atenção de 

potenciais beneficiados a conversar com os responsáveis do PDV e querer pegar 

uma caderneta. 

 

Quadro 12 - Briefing Pontos de distribuição Off-line 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Equipe de projetos 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 (a diagramação e divulgação vai ter que sair 

do Recurso Livre, ou seja, quanto menos gasto, melhor) 

5. Nome da campanha/material: Pontos de Distribuição Off-line 

6. Prazo de entrega: Maio de 2017. 

7. Data de realização da campanha: Inicio em Junho de 2017 (realização de 2 

vezes ao mês). 

8. Objetivo da campanha/material: Promover a causa e o brand equity da 

Aliança Empreendedora e do Tamo Junto. 
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9. Expectativas da campanha/material: Espera-se alcançar e estimular 

potenciais empreendedores de baixa renda a conhecer e se envolver com a 

Aliança Empreendedora e o Tamo Junto. E que os transeuntes conheçam a causa 

e a organização. 

10. Meta de Ação/Comunicação: Idem Briefing do Hotsite (Quadro 10) 

11. Público-alvo: Empreendedores iniciantes (beginners e experts) e atuantes 

(beginners e experts) 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Mobilização da equipe que estabelecerá os PDVs – EQUIPE 

INTERNA OU MENTORES 

o Impressão de banners promocionais para promover os PDVs – 

ARTE EXECUTADA PELA EQUIPE – IMPRESSÃO: SOLICITAR DE 

GRÁFICA  

 5 Banners de 120cm x 80cm e 5 porta-banners (um para cada PDV) 

o Impressão do material dos cursos do Tamo Junto 

 Para comunicação (produção interna): 

 Impressão de cadernetas do Empreendedor (ação 6, Quadro 11) 

 Materiais do Materializando a causa (ação 8, Quadro 13) 

13. Solicitação de material (externo): Criação dos banners e porta-banners 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Individualmente cada porta-banner no website 3gportabanners.com.br fora 

orçado por R$ 59,90. Cada banner (120cm x 80cm) fora orçado no website 

casadosbanners.com.br por R$ 65 (respectivamente anexo 2 e 3).  

A promoção das marcas e da causa se relaciona com o objetivo A (Item 5.2), 

enquanto que os PDVs são pontos de contato direto com o público que se baseiam 

no objetivo B (Item 5.2). 

 

Ação 8 (Quadro 13) – Materialização da causa: Keller e Machado (2006) 

ressalvam que na criação de brand equity o conhecimento da marca é determinante. 

Eles também explicam que quando se trata da rede de memória qualquer tipo de 

informação é capaz de influenciar na capacidade de lembrança, dentre elas 
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encontra-se a informação visual. Com o propósito de trazer um toque de 

tangibilidade para a causa, é proposta a criação e distribuição de materiais de 

estudo como lápis, canetas e cadernos com a logo da Aliança Empreendedora e do 

Tamo, para os beneficiados e mentores em eventos e projetos. Esse material poderá 

ser entregue em conjunto com as Cadernetas do Empreendedor (ação 6) e os 

materiais de estudo nos PDVs (ação 7).  

 

Quadro 13 - Briefing Materialização da Causa 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Coordenador de projetos 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 

5. Nome da campanha/material: Materialização da Causa 

6. Prazo de entrega: Março de 2017 

7. Data de realização da campanha: Início em abril de 2017 (confecção contínua 

visando suprir demanda) 

8. Objetivo da campanha/material: Promover a marca do Tamo Junto e da 

Aliança Empreendedora e reforçar sua memória da marca. 

9. Expectativas da campanha/material: Espera-se um aumento do brand equity 

por meio da tangibilidade dos materiais. 

10. Meta de Ação/Comunicação: Idem Briefing do Hotsite (Quadro 10) 

11. Público-alvo: Empreendedor iniciante (beginner e expert), atuante (beginner e 

expert), mentores e público geral. 

12. Formato do material: 

 Principal:  

o Confecção dos materiais  

 Sugestões: lápis, canetas e cadernos. 

o Distribuição – EXECUTADO POR EQUIPE INTERNA E MENTORES 

 Em eventos (como no Desafio Paraná), campanhas (como 

PDVs) e projetos específicos (como Inclusão Empreendedora 

e Negócios Inclusivos). 

13. Solicitação de material (externo): Confecção dos materiais 

Fonte: Autores, 2016. 
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Foi feito um orçamento dos itens sugeridos no quadro X pela empresa IB 

Soluções e os valores foram os seguintes para uma cotação de 5000 unidades: 

preço unitário do lápis R$ 0,88; preço unitário da caneta R$ 1,23 e; preço unitário do 

caderno (acompanha caneta) R$ 8,20. Respectivamente anexo 4, 5 e 6. 

A Materialização da Causa visa cumprir o objetivo A (item 5.2) promovendo 

um aumento na lembrança da marca e fortalecimento do brand equity. 

 

Ação 9 (Quadro 14) - Juntos na Internet: De acordo com as análises nota-

se que o empreendedor de baixa renda tem pouco acesso à internet. E a internet por 

sua vez oferece diversas oportunidades, além de ter também o potencial de ser um 

catalisador de mudanças na vida dos empreendedores. Por isso é proposto a 

criação de parcerias com empresas que fornecem internet para que sejam criadas 

zonas de wifi livre em periferias e centros comerciais populares que permitam o 

acesso à internet com o objetivo de criar um habito de uso da internet. A página 

inicial seria uma página pertencente ao Blog do Tamo Junto, de maneira com que o 

usuário do wifi possa navegar pelo blog com facilidade, sendo também impactado 

pelo marketing de conteúdo da ação 2 (item 6.1.2). Será também criada no site do 

Tamo Junto, um curso básico de utilização da internet com direções e dicas de como 

o beneficiado pode se virar sozinho na internet e esse curso será citado na página 

inicial das zonas de wifi. Inicialmente isso seria implantado em 3 locais na cidade de 

Curitiba: Rua da cidadania ao lado do terminal do Fazendinha; Centro Comercial Rui 

Barbosa na Praça Rui Barbosa e: na rua XV de Novembro.  

 

 

Quadro 14 - Briefing Juntos na Internet 

BRIEFING – Guia para a equipe de comunicação e orçamento de material 

1. Nome: Tamo Junto 

2. Responsável 1: Equipe de Comunicação 

3. Responsável 2: Coordenador de projetos 

4. Orçamento disponível: R$ 0,00 

5. Nome da campanha/material: Juntos na Internet 

6. Prazo de entrega: Junho de 2017 

7. Data de realização da campanha: Julho de 2017. 

8. Objetivo da campanha/material: Promover a utilização da internet para os 



 
 

121 

empreendedores de baixa renda, impactar potenciais empreendedores a se 

motivarem a começar um empreendimento e criar um habito de uso da internet. 

Aumentar a capacidade inovadora dos empreendedores. 

9. Expectativas da campanha/material: Espera-se que o beneficiado se 

interesse pela internet como uma ferramenta e desenvolva habilidades que o 

guiem para o sucesso.  

10. Referências: Não há referencias 

11. Meta de Comunicação: Não foi estipulada 

12. Público-alvo: Empreendedor iniciante e atuante. 

13. Formato do material: 

 Principal:  

o Mobilização para permissão da campanha. – EQUIPE INTERNA 

o Parceria com empresa que fornece internet (vivo, copel, net, sky, 

etc).  

 Criação de banners para promoção das áreas de wifi nas premissas 

das áreas. Banner deve conter informações de contato – CUSTEADO 

PELA PARCEIRA 

 Criação de promoção atrativa para a parceira (ex: fortalecimento da 

marca pela causa, associação). 

o Criação da página inicial do wifi no blog do tamo junto. – 

POSTAGEM COMUM COM FORMATAMENTO ESPECIAL 

EXECUTADO PELA EQUIPE 

o Criação do curso básico de internet. – EQUIPE INTERNA 

 Para comunicação (produção interna): 

o Postagem em mídias sociais sobre os pontos de acesso do wifi. 

o Envio de e-mail marketing para os beneficiados sobre a campanha.  

14. Solicitação de material (externo): Inexistente (caso não seja possível 

parcerias: contração de internet e criação de banners). 

Fonte: Autores, 2016. 

 

Caso não seja possível a parceria, será necessário a contratação do serviço, 

para isso fora orçado na empresa Vivo, internet de 15MB à R$ 34,90/mês com wifi 

gratuito (anexo 7). É necessário pagar a franquia mensal para cada local, totalizando 

3 franquias caso seja feito nas 3 localidades citadas. Caso não seja fechada 

parceria, há orçamento de banners na ação 7 (Quadro 12). 
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A ação Juntos na Internet tem embasamento nos objetivos A, B e C (item 

5.2). Ela fortalece a marca por meio do fornecimento do wifi e apoio ao beneficiado, 

viabiliza formas de contato com a AE e o Tamo Junto, e gera o alinhamento da 

equipe para ações conjunta do blog e do Facebook. 

6.2 CRONOGRAMA DE AÇÕES 

As organizações enxergam o mercado a partir da ótica do seu portfólio de 

serviços e marcas. Por isso são definidos os objetivos e planejados as estratégia e 

ações para cada um, assim como os investimentos em marketing e comunicação, e 

então é possível criar um cronograma que inclui o todo (PINHEIRO, 2014). 

Todas as ações propostas neste trabalho necessitarão de um planejamento 

prévio de responsabilidade da área de comunicação e alinhada às demais áreas da 

empresa. Por isso, é sugerido que haja um brainstorming com o maior número 

possível de colabores pelo menos uma vez a cada dois meses, o que totalizará em 6 

reuniões gerais no ano 

 

Quadro 15 – Cronograma 

 

Fonte: Autores, 2016. 

Ação Ações/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Serviço

1

1 Criação da identidade visual

1 Video de apresentação

1 Divulgação da BDE X X X X

Comunicação

2 Marketing Digital

2 Email Marketing X X X X X X X X X X X

2 Search Engine Marketing X X X X X X X X X X X

2 Marketing de conteúdo X X X X X X X X X X X

Distribuição

3 Endosso dos Projetos X X X X X X X X X X X

4 Endomarketing X X X X X X X X X

5 Hotsite de Segmentação

5 Mudança do dominio do TJ

6 Caderneta do Empreendedor

7 Pontos de Distribuição Offline X X X X X X

8 Materialização da Causa X X X X X X X X

9 Juntos na Internet X X X X X

X

X

Bussola do Empreendedor

Continuidade da campanha e entrega de novo material

Duração de campanha

Entrega/início da campanha/material
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6.3 ORÇAMENTO 

Segundo Guindani et al (2012, p. 58) “O orçamento é uma forma de 

expressão do planejamento estratégico em números, ou seja, é uma expressão 

quantitativa e formal dos planos da organização”.  

O orçamento é uma utilidade prática e deve focar em mudanças futuras. No 

entanto deve-se considerar a presente realidade financeira da organização para a 

elaboração de modelo estratégico palpável que defina rumos e influencie no alcance 

de resultados positivos (MORAIS; SÁ, 2005 apud GUINDANI (2012). 

Por ser tratar de ações institucionais todos os recursos para custear este 

projeto vão sair do RL (Recurso Livre). No entanto, é recomendado que a equipe de 

captação de recursos coloque em evidência o projeto Tamo Junto em propostas de 

doação perante a parceiros. 

Além disso, o plano de ação foi pensado de forma que o custo de cada ação 

seja o mais barato possível, visando aproveitar um dos pontos mais destacados na 

triangulação de dados como diferencial positivo da Aliança Empreendedora, que são 

os profissionais bem preparados e qualificados. Então, as ações foram planejadas 

em consideração com a possibilidade de demandas internas. 



 
 

124 

Quadro 16 – Orçamento do Plano de Ação 

 

Fonte: Autores, 2016. 

A
çã

o
So

lic
it

aç
ão

U
n

id
ad

es
V

al
o

r
V

al
o

r 

u
n

it
ár

io
A

n
ex

o

1
C

ri
aç

ão
 d

a 
im

ag
e

m
 v

is
u

al
 d

a 
B

ú
ss

o
la

 d
o

 E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

r
1

R
$ 

60
0

8

1
C

ri
aç

ão
 d

o
 v

id
e

o
 a

p
re

se
n

ta
çã

o
 d

a 
B

u
ss

o
la

 d
o

 E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

r
1

In
te

rn
o

To
ta

l
R

$ 
60

0

2
Em

a
il 

M
a

rk
et

in
g

x
In

te
rn

o

2
Se

a
rc

h
 E

n
g

in
e 

O
p

ti
m

iz
a

ti
o

n
x

In
te

rn
o

2
A

d
w

o
rd

s
1 

/ 
d

ia
X

R
$ 

50

2
M

ar
ke

ti
n

g 
d

e
 C

o
n

te
ú

d
o

x
In

te
rn

o

To
ta

l
X

5
C

ri
aç

ão
 d

o
 h

o
ts

it
e

1
R

$ 
30

0
R

$ 
30

0
8

5
C

ri
aç

ão
 d

as
 a

re
as

 d
e

 c
o

m
u

n
ic

aç
ão

3
R

$ 
60

0
R

$ 
20

0
8

5
M

u
d

an
ça

 d
e

 d
o

m
ín

io
1

R
$ 

10
0

R
$ 

10
0

8

To
ta

l
R

$ 
1.

00
0

6
C

ri
aç

ão
 d

a 
ar

te
 d

o
s 

fo
ld

e
rs

x
In

te
rn

o

6
Im

p
re

ss
ão

 d
o

s 
fo

ld
e

rs
 (

C
ad

e
rn

e
ta

 d
o

 E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

r)
80

00
R

$ 
46

3,
98

R
$ 

0,
06

1

To
ta

l
R

$ 
46

3,
98

7
B

an
n

e
rs

 1
20

cm
 x

 8
0c

m
5

R
$ 

32
5

R
$ 

65
3

7
P

o
rt

a-
b

an
n

e
rs

5
R

$ 
29

9,
50

R
$ 

59
,9

0
2

7
C

ri
aç

ão
 d

a 
ar

te
 d

o
s 

b
an

n
e

rs
1

In
te

rn
o

To
ta

l
R

$ 
62

4,
50

8
Lá

p
is

 c
o

m
 L

o
go

 d
a 

A
li

an
ça

 E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

ra
50

00
R

$ 
4.

40
0,

00
R

$ 
0,

88
4

8
C

an
e

ta
 c

o
m

 L
o

go
 d

a 
A

li
an

ça
 E

m
p

re
e

n
d

e
d

o
ra

50
00

R
$ 

6.
15

0,
00

R
$ 

1,
23

5

8
C

ad
e

rn
o

 c
o

m
 L

o
go

 d
a 

A
li

an
ça

 E
m

p
re

e
n

d
e

d
o

ra
50

00
R

$ 
41

.0
00

,0
0

R
$ 

8,
20

6

To
ta

l
R

$ 
51

.5
50

,0
0

9
In

te
rn

e
t 

(c
as

o
 n

ão
 s

e
ja

 p
o

ss
iv

e
l p

ar
ce

ri
as

)
3

R
$ 

10
4,

70
R

$ 
34

,9
0

7

To
ta

l
R

$ 
10

4,
70

To
ta

l d
e

 t
o

d
as

 a
s 

aç
õ

e
s 

(e
xc

lu
in

d
o

 A
d

w
o

rd
s)

R
$ 

54
.3

43
,1

8



 
 

125 

6.4 SISTEMA DE CONTROLE 

Segundo Kotler (2012), o controle de marketing é o desenvolvimento de 

avaliação da organização para medir os efeitos das ações de marketing. Esse 

controle é feito a partir de métricas que buscam assegurar que as metas foram ou 

serão cumpridas. 

No diagnóstico deste presente estudo, foi ressaltada a importância do impacto 

dos serviços da Aliança na vida do empreendedor. Além disso, na entrevista interna, 

referente ao item (4.2.6) foi constatado que não há um acompanhamento do 

beneficiado pós capacitação. Ou seja, não há um controle do impacto e satisfação 

dos serviços da Aliança depois que o empreendedor foi beneficiado. 

Arantes (2013) ressalta a importância de manter o beneficiado satisfeito. Por 

meio de pesquisas de satisfação é possível observar como esse nível de satisfação 

se modifica ao longo do tempo, além de também prover informações necessárias 

para futuras adaptações e tomadas de decisões. 

Das metas de marketing existentes propostas por Kotler (2012), para dar 

continuidade a ao plano de ação já proposto, são consideradas as métricas de 

beneficiados, métricas de comunicação e métricas de distribuição: 

a) Métricas de beneficiados: A organização deve medir a satisfação do 

beneficiado de forma regular. Com isso, deve ser analisado tanto o nível de 

satisfação quanto qual foi o impacto na vida do empreendedor depois da 

capacitação.  Para isso é proposto que sejam feitas entrevistas com alguns 

dos beneficiados de cada projeto, de maneira sortida (aleatoriamente), num 

período de 6 em 6 meses por cerca de 4 anos com o intuito de descobrir o 

nível de impacto que determinado projeto teve em sua vida. 

b) Métricas de comunicação: Essas devem avaliar a conscientização de 

marca e o desempenho das ações de promoção/comunicação. 

c) Métricas de distribuição: O desempenho da distribuição deve ser 

principalmente medido nas plataformas online (funcionamento, número de 

visitas, cadastros novos, videoaulas mais acessadas, tempo do beneficiado 

no site, entre outros).  

  É proposto que as métricas de comunicação e de distribuição sejam 

especificadas de acordo com a natureza de cada ação. Por exemplo, quando as 

ações de comunicações forem distribuídas pela internet, que sejam consideradas 
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métricas como “taxa de conversão por taxa de visitas”, “taxa de visitantes únicos”, 

“taxa de cadastros”, “engajamentos”, etc. Essas métricas devem ser 

cuidadosamente e individualmente pensadas levando em consideração os objetivos 

delas de modo a ser possível, durante e ao termino de cada ação, ter indicadores 

relevantes para tomada de decisões. 

  



 
 

127 

7 CONCLUSÃO 

Com o objetivo de desenvolver um planejamento de marketing para uma 

organização não governamental, a Aliança Empreendedora, analisamos o micro e o 

macroambiente. Foi possível através destes e do estudo de caso aplicado, perceber 

características peculiares tanto do terceiro setor quanto da organização. Fatores 

como a complicada composição dos processos da organização para impactar seu 

público-alvo, as formas de arrecadação de recurso, a difícil definição dos 

concorrentes, etc. 

Kotler e Armstrong (2012) endereça a importância da organização se focar 

em criar relacionamentos duradouros e baseados na criação de valor. E por 

intermédio dos compreendidos problemas de comunicação da Aliança 

Empreendedora com o beneficiado – que englobavam os canais de contato e o 

alinhamento de colaboradores – e intentando minimizar esses problemas, criando 

valor e relacionamento duradouro com o beneficiado, fora desenvolvido um plano de 

marketing e suas respectivas ações estratégias. 

As ações estratégicas foram planejadas visando alcançar o beneficiado por 

diferentes canais, melhorar sua experiência de comunicação e suprir suas 

demandas durante o contato. Para isso tivemos como objetivos o fortalecimento da 

marca (brand equity), otimização do atendimento dos beneficiados e alinhamento 

dos colaboradores. Isso envolvendo o projeto institucional Tamo Junto que 

apresentou um interessante potencial de impacto durante as análises. 

Como qualquer outro modelo de pesquisa pode e deve, visando 

complementar as limitações e as forças de outros modelos de pesquisa – pois 

nenhum método de pesquisa é capaz de preencher todas as necessidades e 

situações (YIN, 2009) – é sugerido que outros métodos de pesquisa sejam feitos 

futuramente. A título de exemplo apesar do entendimento de que existia um ruído na 

comunicação com o beneficiado através de nossas analises, porém não foram 

aplicadas pesquisas diretamente com o beneficiado, uma abordagem mais direta 

com ele poderia gerar algum insight 18  diferente e interessante. Foi percebido 

também que a tecnologia tem um imenso potencial como ferramenta para o 

_______________  
 
18 Palavra do inglês que significa a capacidade de se alcançar uma profunda e intuitiva percepção 
sobre algo. 
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empreendedor, no entanto existe uma lacuna entre o empreendedor e a tecnologia 

que precisa ser preenchida pela educação, entender como preencher essa lacuna 

também seria um estudo interessante. Foi perceptível também durante o estudo, o 

quão inexplorado é o terceiro setor em ambiente acadêmico, um pilar tão 

interessante e complexo da sociedade, que visa intervir em necessidades que o 

poder público não é capaz de suprir, tão longe dos holofotes e mal interpretada pelo 

público.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO QUALITATIVO 

1) Dados do entrevistado. 

a. Qual é a sua função na Aliança Empreendedora? 

b. Há quanto tempo você trabalha na AE?  

 

2) Organização. 

a. Na sua percepção quais pontos (problema de mercado, características, processo, 

serviço, comunicação, etc) podem ser melhorados na organização? 

b. Como esses pontos poderiam ser melhorados? 

c. Na sua opinião, quais são os principais diferenciais da Aliança Empreendedora? 

d. De que modo você vê a organização daqui a 5 anos? 

e. De que modo você gostaria que a organização estivesse daqui a 5 anos? 

 

3) Projetos Institucionais. 

a. Se possível, comente um pouco dos projetos institucionais. (Geração 

Empreendedora/Tecendo Sonhos) 

b. Como esses projetos institucionais poderiam alavancar a organização? 

c. O que pode estar impedindo o crescimento da organização ou desses projetos? 

d. Como poderia ser resolvido esse impedimento? 

 

4) Distribuição. 

a. Qual canal você considera mais eficaz, presencial ou on-line? 

 

5) Metodologia. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486380/
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a. O parceiro entende o valor da metodologia sistematizada pela Aliança? 

b. O beneficiado entende o valor da metodologia sistematizada pela Aliança? 

 

6) Parceiros. 

a. Conte-nos feedbacks negativos que Aliança recebeu de parceiros, desde quando 

você é um colaborador da instituição. 

b. Como esses pontos poderiam ser melhorados? 

 

 

7) Beneficiados. 

a. O que a AE entrega ao beneficiado? 

b. Como o beneficiado percebe o valor do serviço da Aliança? 

c. De 0 a 10, quanto o beneficiado se identifica com a marca Aliança 

Empreendedora? Por quê? 

d. Conte-nos feedbacks negativos que Aliança recebeu de beneficiados, desde 

quando você é um colaborador da instituição. 

e. Como esses pontos poderiam ser melhorados? 

f. Conte-nos feedbacks positivos que Aliança recebeu de beneficiados, desde 

quando você é um colaborador da instituição. 

8) Concorrência.  

a. Como você definiria concorrência da AE? 

b. Quais são os principais concorrentes e por quê? 

c. De que maneira esses concorrentes afetam a Aliança? 

 

9) Públicos de Marketing [Público que “compra a causa”, voluntários (mentores), 

comunidade e imprensa] 

a. Quão relevantes são esses públicos para a organização? 

b. Quais as estratégias da Aliança Empreendedora para alcançar esses públicos? 

 

10) Sustentabilidade. 

a. Como a Aliança se sustenta? 

b. Se possível, comente um pouco sobre a precificação de projetos. 

c. Qual o tipo de serviço da mais "recurso livre" para a AE atualmente? (Inclusão 

Empreendedora/Negócios Inclusivos/Disseminação da causa)  
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ANEXO 1 – ORÇAMENTOS DE FOLDERS 

 
 

Fonte: <https://www.360imprimir.com.br/folder-2-dobras> acesso em: 12 nov. 2016. 

  

https://www.360imprimir.com.br/folder-2-dobras
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO DE PORTA-BANNERS 

 
 

Fonte: <http://www.3gportabanner.com.br/produtos/porta-banner-180m-2-estagios/> Acesso em: 

12 nov. 2016. 

  

http://www.3gportabanner.com.br/produtos/porta-banner-180m-2-estagios/
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ANEXO 3 – ORÇAMENTO DE BANNER 

 
 

Fonte: <http://www.casadosbanners.com.br/grafica/banner-brilho-lona-

280grs/?attribute_tamanho=80x120> Acesso em 12 nov. 2016. 

  

http://www.casadosbanners.com.br/grafica/banner-brilho-lona-280grs/?attribute_tamanho=80x120
http://www.casadosbanners.com.br/grafica/banner-brilho-lona-280grs/?attribute_tamanho=80x120
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ANEXO 4 – ORÇAMENTO DE LÁPIS PERSONALIZADO 

 
Fonte: Email, 2016. 
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ANEXO 5 – ORÇAMENTO DE CANETAS PERSONALIZADAS 

 
Fonte: Email, 2016. 
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ANEXO 6 – ORÇAMENTO DE CADERNOS PERSONALIZADOS 

 
Fonte: Email, 2016. 
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ANEXO 7 – ORÇAMENTO DE INTERNET 

 

 
 

Fonte: <https://assine.vivo.com.br/empresas/pequenas-e-medias/oferta/soho?from> Acesso em 
12 nov. 2016. 

 
 
  

https://assine.vivo.com.br/empresas/pequenas-e-medias/oferta/soho?from
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ANEXO 8 – ORÇAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO, CRIAÇÃO DE 

HOTSITE, CRIAÇÃO DE PÁGINAS DE CONTATO E CRIAÇÃO DO LOGO 

 
Fonte: Orçamento enviado por e-mail em novembro de 2016. 

 
 


