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1. CONTEXTO HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO

Paulo Santangelo, natural do Rio de Janeiro (RJ), é um engenheiro de

telecomunicações conhecido também, como “Protetor Paulo”. Paulo, por sua vez,

chegou a participar de circuitos de surf junto com Paulo Zulu e, em 2010, veio para

Santa Catarina, onde reside atualmente no Bairro Albardão, em Palhoça (SC).

Tudo começou quando o Paulo estava em posto de combustível, em São

José (SC), e se deparou com um atropelamento, onde, após o motorista ter

atropelado um cachorro, o mesmo desceu do carro e foi verificar se havia ocorrido

alguma avaria no seu veículo, retornou ao seu carro e simplesmente deixou o cão

agonizando, ali mesmo, no asfalto. Assistindo aquela cena, Paulo sensibilizou-se e,

com a ajuda de um frentista, retirou o animal do local e o levou a um veterinário.

Desde então, vem acolhendo e resgatando cães abandonados ou em

situações vulneráveis. Hoje, o protetor abriga, aproximadamente, 200 cães, sendo

ele quem faz todos os cuidados, acordando cedo todos os dias para conseguir

alimentá-los com todo amor, carinho e cuidado.

Quando os animais são recolhidos, a preocupação é com a alimentação,

castrações, consultas veterinárias (quando necessário), remédios (vermífugos),

vacinação, entre outros.

Apaixonado pelo que faz, Paulo se importa com o bem-estar de todos os

cães e recolhe, sem pensar, muitos que, infelizmente, são abandonados e

maltratados nas ruas, não se importando com a quantidade ou com o que precisará

fazer para que o animal fique saudável ou ainda se irá adquirir ou não uma dívida.

Para ele o que importa, em primeiro lugar, é sempre o bem-estar dos animais.

O abandono de animais é crime, mas nos últimos anos e nessa situação

que estamos vivendo (pandemia), têm sido exorbitantes o número de cães

abandonados e os cães em que o Protetor Paulo recolhe têm crescido a cada dia. A

adoção tem se tornado um desafio, pois muitas pessoas, por vezes, querem um

animal de raça ou ainda não querem o animal porque “ele pode dar trabalho”.

Encontrar pessoas que estejam dispostas e de coração aberto para dar um

lar para estes cães está sendo uma das dificuldades no quesito adoção.
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2. JUSTIFICATIVA

O Projeto Cooperação faz parte da disciplina gestão de captação de

recursos, da sétima fase (noturno), do curso de administração da Faculdade

Municipal de Palhoça. Neste projeto, os alunos devem captar recursos para ajudar

uma instituição, ou seja, o dinheiro ou outro bem, deve ser captado através de

apoiadores, parceiros, pedágios, sorteio, entre outros.

O Projeto Cooperação é, sobretudo, um agradecimento por parte dos

alunos da Faculdade Municipal de Palhoça, pois, por se tratar de uma instituição

gratuita e pública, seus estudos são realizados graças à sociedade. Os alunos

retribuem, então, auxiliando uma instituição carente, através de um gesto nobre.

Logo, é escolhido, em primeira instância, uma causa que gostaríamos de

apoiar e, em segunda instância, uma instituição não governamental (ONG) para ser

ajudada. Uma votação foi realizada e, por escolha democrática, a ajuda seria

destinada à causa pet, que já foi anteriormente realizada pela turma de 01/2021,

auxiliando, então, o protetor Paulo Santangelo novamente.

No projeto não serão realizadas doações financeiras ao protetor, mas

ações como: ajuda voluntária de alunos na estrutura em que acomodam-se os cães

(força braçal), doações de rações, custos veterinários, remédios, vacinas, entre

outros.

Além disso, foram realizadas campanhas de marketing no Instagram do

Projeto Cooperação para divulgá-lo e convertê-lo em ações para o benefício dos

cães. Com a divulgação nas mídias sociais, torna-se mais fácil para pessoas que

sonham em adotar um cachorro, conhecer a iniciativa e, de fato, adotar seu pet.

A ideia central do Projeto Cooperação Adote foi a adoção do maior número

de cães possível, realizar feiras de adoção em locais estratégicos, diminuindo,

assim, o número de cães que não possuem uma família. Porém, devido a pandemia

do Coronavírus (COVID-19) poucas ações relacionadas a feiras externas foram

realizadas, mas o destino do dinheiro arrecadado foi convertido em rações e
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medicamentos.

Os alunos sensibilizaram-se e foram até o local para ajudá-lo com a

limpeza do espaço, com a instalação de novos abrigos para facilitar em sua rotina

diária, com o registro dos cães para divulgação nas mídias sociais e verificar,

sobretudo, as necessidades relacionadas ao projeto.

As castrações e as vacinas são realizadas para que os cães não

reproduzam-se e recuperem-se da vida na rua. Então, o cão irá aguardar para ser

adotado e ganhar um novo lar.

Os projetos realizados por todas as turmas da sétima fase do curso de

administração proporcionam visibilidade para a Faculdade Municipal de Palhoça,

onde a sociedade observa a dedicação e os esforços que os alunos realizam para

ajudar uma causa nobre, proporcionando benefícios para a sociedade. Além disso,

através do projeto as pessoas conhecem a instituição que, por sua vez, proporciona

um ensino superior de qualidade e gratuito.

3. OBJETIVOS

Um dos objetivos do Projeto Cooperação Adote é, sem dúvidas, vivenciar na

prática como a disciplina gestão de captação de recursos pode ser importante tanto

para vida, quanto a sobrevida de todas as empresas, principalmente para empresas

do terceiro setor como, por exemplo, as ONG´s.

A seguir serão apresentados os objetivos gerais e os objetivos específicos

desenvolvidos durante o segundo semestre de 2021/2 pelos acadêmicos da sétima

fase do curso de administração noturno da Faculdade Municipal de Palhoça.

3.1 OBJETIVO GERAL

Captar recursos financeiros para o Protetor Paulo, Projeto Adote.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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- realizar eventos e divulgar o projeto;

- verificar possíveis parceiros para doações de medicamentos, rações e vacinas;

- identificar pessoas dispostas a adotar e ajudar os cães;

- manutenção e a limpeza do espaço físico.

4. PÚBLICO-ALVO

O projeto beneficia a comunidade em geral, com a divulgação para

encontrarem um lar e retirar os animais da rua. Assim como, a ajuda financeira com

a compra de rações, pagamentos de castrações, custos veterinários, vacinas, entre

outros.

5. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho escrito, foi escolhido um modelo

padrão do projeto Cooperação, desenvolvido na disciplina de Gestão de Captação

de Recursos.

6. EQUIPES DE TRABALHO E EMPRESAS PARCEIRAS

Mediante ao cenário da pandemia, os acadêmicos, por meio de conversas

com o protetor Paulo Santangelo, por meio do WhatsApp traçaram as ações, de

forma organizada, onde definiu-se os meios para a captação de recursos e seus

respectivos destinos, bem como as ações para acompanhar os adotantes em

potencial e as execuções quanto a manutenção e a limpeza do local.

O Projeto Cooperação Adote foi idealizado pelos acadêmicos da sétima fase

do curso de administração noturno da Faculdade Municipal de Palhoça durante a

disciplina Gestão Captação de Recursos, onde em todos semestres os alunos

planejam suas estratégias, traçam metas e reúnem esforços para transformarem a

instituição escolhida, retribuindo à sociedade, uma vez que os recursos da

faculdade origina-se de contribuições sociais e impostos.
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Os acadêmicos responsáveis pelo marketing do Projeto Cooperação Adote,

Gleice Helen Gonçalves, Luana Carminatti de Oliveira e Yasmin Cidade da

Natividade, juntamente com a ajuda da colega Geovana Seemann mantinham a

interação com o público através de publicações constantes e importantes sobre a

conscientização, divulgando todas as ações realizadas pela turma, de forma

transparente.

Para todas as ações realizadas durante o semestre foram desenvolvidas

equipes, onde cada uma possui um compromisso, desde o planejamento do projeto,

escrita do trabalho, elaboração do orçamento financeiro até as realizações de

divulgações em mídias sociais, com o auxílio da professora orientadora Msc. Joici

Lilian Rodrigues.

Alunos envolvidos no projeto 2021/2: Aline Alves da Silva, Ana Rubia

Bastezini, Bruno de Mello Lopes, Caique Bento Gonçalves, Cristhofer Espindola

Ribeiro, Daiana Barbosa da Silva Ribeiro, Danyelle Goulart Silva, Diana Zago Nandi,

Eduardo Antônio Madalena, Eduardo Daufenbach Ramos, Francini Vieira, Geovana

Seemann, Gleice Helen Gonçalves de Lima, Hipolito Mendes Pereira, Igor Ribeiro

de Lima, Joeni Machado de Bittencourt, Jofre Correia Junior, Josiane Rufino Rabelo

da Silveira, Karen Andrea Voges, Karine Coelho, Karis Kauana Pires, Karla Monique

da Silva, Letícia Leal da Rosa, Luana Carminatti de Oliveira, Marcelo Rodrigues da

Rocha, Marco Antonio Cavaglieri, Maria Hellen da Silva Münzfelt, Marina

Damacena, Pedro Henrique Quint dos Santos, Yasmim Cidade da Natividade.

Para o sucesso do projeto foi fundamental o apoio de todos os parceiros

envolvidos que dispuseram-se a abraçar a causa e ajudar a realizar ações em prol

da causa animal. Contribuíram desde a mão de obra, até recursos financeiros ou

materiais, tanto para o evento quanto diretamente para o Protetor Paulo. A seguir

será destacado o nome de todos envolvidos direta e indiretamente nestas parcerias:

●  Nova opção;

●  Ótica Central Camelão Floripa;

●  Paulo Nestor da Silveira;

●  Família Silveira;
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● Verdureira Esquina Verde;

● Farias SC;

● Carvão Jordão;

● Vereador Moraes;

● Cond. Via Catarina;

● Franciele dos Santos Siqueira;

● Disipan;

● Alemão Hot dog;

● Karla Silva Acessórios;

● Gráfica Fip;

● Bebidas Moretti;

● Prefeitura de Palhoça;

● D’Limas Doceria;

● Restaurante Meurer Lohn;

● Caseirinhos da Gabi;

● Josiane Cabeleireira;

● Edu Tech;

● Atacadão Drywall;

● O manto Store

● Tecno Tintas;

● Rótula hamburgueria;

● Amaro Esportes;

● BF Cozinha alternativa;

● Simone Bruch Cakes;

● Direto do Campo.

Gostaríamos de deixar aqui registrado o nosso muito obrigado a todas as

empresas parceiras que apoiaram a realização deste projeto. A colaboração de

todos foi, sem dúvidas, essencial para que todas as ações voltadas para a captação

de recursos em benefício dos cães fossem realizadas.
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7. METAS E OBJETIVOS

As metas são desenvolvidas para o alcance dos objetivos. Elas devem ser

alcançáveis e realistas e os responsáveis por executá-las devem, sobretudo,

estabelecer prazos para que o cumprimento delas seja, de fato, realizado.

Em seguida serão apresentadas as metas do Projeto Cooperação Adote:

● Adoção do maior número de cães possíveis;

● Compra de rações;

● Contribuição com mão de obra para a organização e limpeza do espaço físico

onde abrigam-se os cães;

● Utilização das mídias sociais (Instagram) para a conscientização e divulgação

do Projeto Cooperação Adote;

● Evento - Choripan

8. CRONOGRAMA

O cronograma é responsável pelo planejamento e controle do Projeto

Cooperação Adote, onde são definidas e detalhadas as atividades a serem

executadas durante todo o período do projeto. A seguir utilizaremos a ferramenta

administrativa 5W2H para estabelecer o quê (what), quem (who), onde (where), por

que (why), quando (when), como (how) e quanto custa (how much). Confira abaixo!

Tabela 01: Plano de Ação - 5W2H.

Plano de Ação - 5W2H

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto?

Definir uma

Causa para ser

Ajudada

Acadêmicos

da 7º Fase

Em Sala

de Aula

Iniciação do

Projeto 27/08 Votação -

8



Definido o líder

do Projeto

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para ter um

responsável

pela linha de

frente 27/08 Votação -

Elaborado

relatório de

possíveis

ações para o

projeto

Acadêmicos

da 7º Fase

Em Sala

de Aula

Arrecadar

caixinha

para

despesas

iniciais com

o projeto. 27/08

Foi

realizado

um

brainstor

ms e as

ideias

colocada

s em uma

planilha

de

controle -

Definição da

Rifa Grande 01

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para divulgar

o Projeto, e

incentiva a

adoção 27/08

Elaboran

do rifa

-

Escolha da

camiseta do

Projeto

Acadêmicos

da 7º fase

Em Sala

de Aula

Para quando

os alunos

forem fazer

atividades do

projeto

utilizarem

para

promover a 27/08

Discussã

o em sala

de aula

R$20,00

un
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ação.

Definição de

data e local

para realização

do Choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para ter uma

programação

do evento e

poder

realizar a

divulgação 27/08

Discussã

o e

Votação

em sala

de aula -

Entrega dos

valores para

compra das

camisetas

Acadêmicos

7° fase

Em Sala

de Aula

Para

divulgação e

padronizaçã

o do projeto 01/09

Compra

de

camiseta

s

R$20,00

un

Definir a data

de entrega da

rifa com os

valores

arrecadados

Acadêmicos

da 7º Fase

Em Sala

de Aula

Para que o

financeiro

possa

contabilizar

os fundos

arrecadados 03/09

Discussã

o e

Votação

em sala

de aula

Elaboração de

ofícios para

captação de

recursos/parce

rias

Karis e Msc.

Joici

Faculdade

Municipal

de

Palhoça

Para trazer

credibilidade

e

transparênci

a ao projeto 03/09

Através

de um

modelo

de oficio -

Definir quais

serão os

responsáveis

pelas parcerias

que irão

contribuir para

a realização do

evento

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

arrecadar

recursos

financeiros

e/ou

materiais 03/09

Listar

possíveis

parceiros

para

contribuir

com

recursos

financeiro

s e/ou -
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materiais.

Determinar as

ações que

farão parte do

projeto e/ou do

evento

Acadêmicos

da 7° fase

Em sala

de aula

Para realizar

a distribuição

das

atividades 03/09

Discussã

o e

Votação

em sala

de aula -

Definir as

funções de

cada um no

evento, e como

todos os

recursos serão

adquiridos

Acadêmicos

da 7° fase

Em sala

de aula

Para

organização

do projeto 03/09

Discussã

o e

Votação

em sala

de aula -

Distribuição

das camisetas

do projeto

Marcelo

(Financeiro)

Em sala

de aula

Para

padronizaçã

o nos

eventos 10/09

Distribuiç

ão em

sala de

aula -

Divulgação e

Venda dos

ingresso do

Choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

da

Palhoça

Para

participação

dos alunos

no evento 10/09

Visitando

as salas

de aula -

Entrega das

Rifas e Valores

para sorteio

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

realização

do sorteio no

dia 24/09 17/09

Para os

responsá

veis do

financeiro

do

projeto -
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Verificar o que

foi arrecadado

de recursos e

parceiros para

o Choripan

Acadêmicos

da 7º Fase

Em Sala

de Aula

Para

organização

e

programação

para que

ocorra o

Choripan 17/09

Discussã

o em

Sala de

Aula -

Definir as

funções de

cada no

Choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

organização

do evento 17/09

Conversa

em sala

de aula -

Rifa rápida 01

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

da

Palhoça

Para

arrecadação

de valores 17/09

Divulgaçõ

es em

sala de

aula do

sorteio na

faculdade -

Sorteio da Rifa

Grande 01

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

da

Palhoça

Para

arrecadar

valores e

cumprir com

o

cronograma 24/09

Site

online

sorteador -

Verificar o que

falta para

realização do

Choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para cumprir

com o

cronograma 24/09

Listando

as

doações

recebidas -
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Detalhes finais

do choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para poder

realizar o

evento 01/10

Apresent

ando e

definindo

os

detalhes

em sala

de aula -

Definir as

próximas

ações para

captação de

recursos

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

conseguirmo

s chegar ao

objetivo final 01/10

Conversa

em sala

de aula -

Realização do

evento

Choripan

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

de

Palhoça

Captação de

recursos 08/10

Venda de

Choripan

R$

784,00

Definição da

realização da

Segunda Rifa

Grande

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

captação de

recursos 22/10

Conversa

em sala

de aula -

Divisão dos

números da

Rifa para os

alunos

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

organização

na

realização

da tarefa

atribuída a

cada

acadêmico 05/11

Encamin

hado

online

para

cada

aluno -
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Definição das

datas de

entrega das

Rifas e Valores

para sorteio

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

realização

do sorteio no

dia 26/11 12/11

Para os

responsá

veis do

financeiro

do

projeto -

Foi realizado

uma prestação

de contas com

a turma Financeiro

Em Sala

de Aula

Para a turma

ficar ciente

sobre a

situação do

projeto 12/11

Apresent

ação da

Planilha

de

Gestão

aos

Acadêmic

os -

Foi sugerido

pela Msc. Joici

alteração da

meta Msc. Joici

Em Sala

de Aula

Para o

alcance do

objetivo da

meta, dado

ao prazo 12/11

Em

conversa

e votação

em sala

de aula -

Definição da

realização de

mais uma rifa

rápida

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

arrecadação

de recursos 12/11

Em

conversa

e votação -

Divulgação e

Venda da rifa

rápida na

instituição

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

de

Palhoça

Para

arrecadação

de recursos

16/11 e

19/11

Passand

o em

salas de

aula -
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Sorteio da rifa

rápida 02

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

de

Palhoça

Para

arrecadar

valores e

cumprir com

o

cronograma 19/11

Site

online

sorteador -

Organização

da visita ao

Protetor Paulo

Acadêmicos

da 7° fase

Em Sala

de Aula

Para

conheciment

o de todos

sobre o

projeto 26/11

Conversa

em sala

de aula -

Sorteio da Rifa

Grande 02

Acadêmicos

da 7° fase

Faculdade

Municipal

da

Palhoça

Para

arrecadar

valores e

cumprir com

o

cronograma 26/11

Site

online

sorteador -

Ida ao Protetor

Paulo

Acadêmicos

da 7° fase

Albardão

Palhoça

Para

conheciment

o de todos

sobre o

espaço 27/11

Divisão

de

carona

para que

todos

pudesse

m ir ao

local -

Fonte: Dados Primários (2021).

9. ORÇAMENTO

Nesta etapa, será exposto todo o orçamento do Projeto Cooperação Adote.

Ele servirá como base para a tomada de decisões, alinhando a gestão para a
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realização dos seus objetivos, bem como de suas metas estabelecidas a curto e

longo prazo. Torna-se necessário o controle para que se preciso for, tome ações

corretivas, visando sempre o cronograma previsto e os objetivos a serem

alcançados.

FLUXO DE CAIXA

AÇÕES ENTRADA SAÍDA

RIFAS R$ 5.863,00 R$ 230,00

CHORIPAN R$ 3.756,60 R$ 784,00

VAQUINHA ONLINE R$ 133,40

BANNER R$ 10,00

SALDO R$ 9.753,00 R$ 1.024,00

DOAÇÃO R$ 344,00

SALDO R$ 10.097,00 R$ 1.024,00

SALDO FINAL R$ 9.073,00

Fonte: Dados Primários

10. AVALIAÇÃO RESUMO

Iniciamos o semestre com o propósito de atingir todas as metas e os

objetivos estabelecidos, que era captar recursos para o Projeto Cooperação Adote

que seriam utilizados em benefício de, aproximadamente, 200 cães e realizar

atividades para que esta captação de recursos fosse, de fato, efetiva.

Através do Projeto Cooperação Adote, podemos mostrar a muitas pessoas

a realidade do município de Palhoça, sendo pela falta de recursos no âmbito

governamental ou pela falta de consciência das pessoas, que acabam abandonando

os animais nas ruas. Desta forma, possuímos um saldo positivo, confirmando o que

nos propusemos a fazer desde o início do semestre, promover a adoção do maior

número de cães possível mas, além disso, conscientizar as pessoas de toda essa
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realidade vivida ao nosso lado.

Finalizamos o Projeto Cooperação Adote com a sensação de dever

cumprido, por toda a dedicação e por todo o esforço entregue durante esses seis

meses em prol desta causa.

Fotos do Projeto:
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