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EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA 
PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

2019 – 2020 
 

 
BREVE HISTÓRICO: 

O Educandário Santa Catarina foi criado em 1936 para fins assistenciais, 
sendo hoje uma instituição que atende 540 crianças e adolescentes entre 1 e 14 
anos de idade, oferecendo educação e assistência social. Como entidade 
filantrópica, conta com parcerias que agregam 70% ao custo anual e o restante é 
mobilizado no decorrer do ano principalmente por meio de um calendário fixo de 
eventos beneficentes realizados na própria sede: 

 
1. Educandário Fest: Foram realizadas 22 edições. Acontece em abril. Em 

dois dias de evento, conta com 150 voluntários e recebe cerca de 6 mil 
pessoas.  
Meta de arrecadação: Superior a R$200.000,00 (referência 2019) 

2. Festa Julina: Acontece no mês de julho e recebe cerca de 1.500 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$12.000,00 (referência 2019) 

3. Feijoada do Bem: Acontece em agosto e recebe cerca de 2.500 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$120.000,00 (referência 2019)  

4. Assado de Cordeiro: Apenas uma edição foi realizada em 2017. 
Meta de arrecadação: Superior a R$15.000,00 (referência 2018) 

5. Chá das Azaléias: Acontece em outubro e recebe 300 pessoas. 
Meta de arrecadação: Superior a R$20.000 (referência 2018) 
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OUTRAS ABORDAGENS: 
6. Café da Manhã: Oferecido pela presidente do Educandário aos antigos e 

possíveis novos parceiros. União de forças em prol de um projeto pautado. 
Média arrecadada: Projeto específico pautado. 

7. Projeto Troco Solidário: Caixas coletoras em ambientes comerciais. 
Média arrecadada: R$1.000,00 a cada trimestre. 

8. Campanha Amigo Contribuinte: Contribuições mensais por meio de 
boletos bancários. 
Média arrecadada: R$6.000,00 /mês. 

9. Doe Aqui: Link disponível no site do Educandário para doações rápidas. 
Média arrecadada: R$400,00/ano. Ano inicial/2019.  
www.educandariosc.org.br  
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CONSULTORIAS RECENTES: 
 Em 2017 o Instituto Comunitário – ICOM foi contratado para realizar 
diagnóstico institucional e evidenciou fragilidades, como o site institucional e redes 
sociais que precisavam de investimento. 
 Em 2018 contamos com a Imagine Conhecer, contratada para realizar 
diagnóstico e otimizar os trabalhos do setor de mobilização de recursos. Ações e 
resultados: 
 

IMAGINE CONHECER 
PROPOSTA RESULTADO 

Telemarketing: cita como um dos canais não 
explorados para ampliar a captação de recursos. 
Meta: Em 1 ano ter arrecadado R$8.000,00. 

Gerando listas: visitantes dos eventos ou conhecidos 
da entidade preencheram o cadastro com aceite para 
fazerem parte do Projeto Amigo Contribuinte (doador 
mensal), porém, grande parte continha dados 
incorretos ou cancelavam via telefone a partir da 
confirmação do envio do primeiro boleto.  
Listas compradas: nenhuma pessoa física contatada 
deu aceite entre 2018 e 2019. 

Café da Manhã para parceiros: sugere que aconteça 
3x ao mês como uma atividade incorporada ao dia a 
dia. 
Metas: Em 1 ano, ter sensibilizado 24 novos 
apoiadores. 

Considerando a agenda frenética de empresários e da 
equipe de diretoria do Educandário, essa freqüência se 
torna inviável. Com grande esforço seria possível 
vislumbrar a realização de 01 café a cada trimestre, o 
que está sempre na pauta da presidência. 

Troco Solidário: sugere que as visitas nos 
estabelecimentos que hospedam as caixas coletoras 
sejam semanais, que o apoiador receba folderes sobre 
o trabalho do Educandário, sempre deixando o convite 
aberto para visitas a instituição.  
Meta: arrecadar 1 a 6mil reais por mês 

Estas ações estão em prática há quase 3 anos. 
Inicialmente a proposta seria “quanto mais caixas, 
melhor”, o que não corresponde a realidade. 
Chegamos a ter mais de 60 caixas trabalhando. A 
demanda interna do captador de recursos é vasta e não 
permite que esteja dedicado 1 dia na semana para 
realizar as visitas. Essas precisam conciliar com a 
agenda do veículo da instituição e apenas em 1 dia não 
era possível visitar todas as caixas. Por fim, a maioria 
das caixas foram retiradas de circulação e 
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permaneceram as mais eficientes, em grandes 
supermercados ou no bairro onde está localizada a 
entidade. 
Média das caixas retiradas: R$20,00 a cada 3 meses. 
Média dos estabelecimentos com várias caixas 
mantidas: R$300,00 a cada 2 meses. 
As visitas de recolhimento ficaram estabelecidas junto 
ao lojista para acontecer a cada 3 meses, contudo, se 
necessário for, solicita o recolhimento. 

Proposição de Projetos: Sugere que no início de cada 
ano seja planejado de quais editais pretende-se 
participar, facilitando os encaminhamentos futuros e 
evitar “correrias” de última hora, incluindo 
proposições a Lei de Incentivo a Cultura sob valores 
em torno de até R$400.000,00. 
Sugere cronograma de submissões: 
Março: Envio a Lei de Incentivo a Cultura 
Março: Cadastramento na Lei de Incentivo ao Esporte 
Abril: FIA 
Setembro: Proleto para análise da Lei de Incentivo ao 
Esporte. 
Meta: Outubro, ter enviado 8 projetos para editais de 
financiamento direto. 

Lei de Incentivo a Cultura: o processo de captação é 
realizado exclusivamente pela presidente e 
superintendente do Educandário, o que necessita de 
bastante dedicação até que seja entregue ao serviço 
terceirizado, a empresa Rede. Captação - referência 
2019: R$538.600,00. 
Incentivo ao Esporte: Após a análise de algumas 
propostas, todos os terceirizados que lidam 
especificamente com o esporte, cobram o valor de 
R$10.000,00 antecipado para elaborar o projeto como 
ponto de partida. O Educandário ainda não dispôs 
desse recurso. 
Projetos: Entre janeiro e junho/2020 foram remetidos 
3 projetos, considerando a pandemia em que a maioria 
das fontes repassaram para os setores de saúde.  
Projeto Rotary Club Internacional 2020:  
US$31,501.12 convertido R$138.920,00   
Dólar rotário o dia: USD 4.41 

FIA: Sugere que o Educandário busque mecanismos 
para “destravar” o processo de apreciação de projetos 
pelo CMDCA/SJ, o qual está sem análises desde 2014. 

Registra-se vários apelos da entidade pelo retorno da 
apreciação de projetos. Há um recurso bastante 
generoso pertencente ao Educandário retido nesse 
Fundo, sem previsão ou garantia desse repasse ou 
retorno dessas atividades, mediante uma portaria que 
suspendeu as ações. 

Eventos: Sugere potencializar o pós-evento, no 
sentido de agilizar e qualificar os agradecimentos. 

Está na pauta da superintendência. Considerando que 
em 2020 nenhum evento beneficente foi realizado em 
virtude da pandemia. 

Comunicação: Sugere potencializar o website, redes 
sociais e folderes institucionais. Estabelecer parceria 
com agência de marketing. 
Redes sociais: Editoriais pré-definidos 

Site atualizado via apoio da Lei de Incentivo a 
Cultura, associado a Agência Ganesha como 
manutenção e programação. Redes sociais em dia, 
mantendo a rotina de alta freqüência e atividades a 
informar, principalmente em conseqüência da 
pandemia. 
Durante 2019 contamos com a Garnet Comunicação. 
Nova contratação de assessoria de imprensa se 
mantém como meta para 2021. 
Quanto aos folderes, temos disponíveis na recepção e 
todos os visitantes tem acesso, contudo, não dispomos 
de estrutura para panfletagem sequer antecedente aos 
eventos, esses que comumente estão vendidos direta e 
previamente. Os banners são os instrumentos que 
apresentam maior função para a entidade. 
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Em 2020 contamos com a consultoria Esag Jr, empresa Junior que pretendia 
realizar um diagnóstico completo do setor de mobilização de recursos, contudo, a 
chegada da pandemia desviou seus planos, se limitando a organizar e redefinir as 
redes sociais da instituição. No decorrer dos meses de março a julho a qualidade na 
comunicação via site e redes sociais foi qualificada. O formato, o cronograma, a 
linguagem, os recursos, os templates, o conteúdo, todos esses elementos 
conversam harmoniosamente resultando em produto informativo e afetivo, tornando 
as redes sociais como o canal de comunicação mais atuante no momento. 

Quanto a Campanha Amigo Contribuinte, foi realizada a análise de cada ex-
colaborador, feito o contato, sem sucesso na reconexão. 

A instituição trabalha com brechó diário e bazar nos eventos beneficentes (a 
partir de doações recebidas).  

O Educandário tem captado boas vendas no bazar a partir das roupas doadas 
por lojas femininas. 

 
Canais de comunicação:  
Site: www.educandariosc.org.br  
Facebook: www.facebook.com/educandariosc1936 
Youtube: Educandário Santa Catarina   
Instagram: @educandariosc1936 

 
VOLUME FINANCEIRO 

 
Referência 2019 

Valor proveniente de parcerias Custo anual 
R$ 3.352.778,22 R$ 4.583.666,85 

Déficit : R$ 1.230.888,63 
• Os relatórios anuais estão disponíveis no site institucional. 

 
METAS 

 
 - Manter o empenho em valorizar e destacar os meios, as estratégias, o 
processo e os resultados de uma organização de excelência que se propõe a 
transformar realidades daqueles que a frequentam;  
 - Realizar capacitação específica para melhor desempenho diante do 
telemarketing; 
 - Manter a qualidade do atendimento dos eventos beneficentes; 
 - Agilizar e qualificar os agradecimentos aos apoiadores e voluntários pós-
evento; 
 - Submeter e aprovar mais projetos de editais públicos e privados; 

- Manter ativos anualmente os projetos da Lei de Incentivo a Cultura; 
 - Manter a fidelização das relações de apoio; 
 - Realizar os cafés da manhã para antigos e novos parceiros 2x/ano; 
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 - Gerar novas listas de contatos para cadastro de Amigo Contribuinte a partir 
de grupos conhecidos do Educandário;   
 - Realizar mais 15 contatos por trimestre com lojistas solicitando a doação de 
seu estoque inativo para o bazar no Educandário; 

- Enriquecer a comunicação via redes sociais e manter o ritmo atual 
publicando fotos atualizadas, documentos exigidos pelos editais públicos e privados, 
criando e valorizando ações por meio de vídeos e templates que representem o 
serviço e os dados da instituição; 

- Criar nova aba de transparência no site institucional “Diário da Organização”, 
com o objetivo de publicar informações relevantes em texto sobre o cotidiano 
interno, informando registros de reuniões, iniciativas, eventos, como um quadro de 
ações pedagógicas, administrativas e todos os outros setores da instituição; 

- Contratar assessoria de imprensa. 
 

OUTROS SEGMENTOS 
 

A divulgação dos serviços oferecidos se faz por meio de outros segmentos 
gerando e fortalecendo credibilidade, como divulgação de eventos beneficentes em 
rádios e canais de TV; matérias televisivas sobre o que as crianças realizam por 
meio das oficinas lúdicas; cartas de aniversário e natal aos Amigos Contribuintes 
(boleto mensal); entrega de pão de laço feito na padaria do Educandário aos 
parceiros com cartinha das crianças no natal; cantata natalina em que as crianças 
vão desejar um Feliz Natal a alguns dos principais patrocinadores fidelizando laços; 
homenagem individual aos funcionários no primeiro evento beneficente do ano no 
mês de abril tornando pública e evidente as suas participações; reuniões presenciais 
com as famílias; encontros internos entre direção e colaboradores, entre outros. 

 
 

__________________________ 
PATRICIA MENDONÇA BURIN 
Setor de mobilização de recursos 

 
Todos nós somos mobilizadores de recursos. 


