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  INTRODUÇÃO: 
A Casa da Criança Renascer é uma Organização não 
governamental (ONG) que atende menores em 
situações de risco e depende exclusivamente de 
doações para seu financiamento. O projeto tem como 
objetivo analisar as atuais dificuldades de divulgação e 
obtenção de recursos da ONG, propondo novas 
estratégias que auxiliem na publicidade e financiamento 
do seu trabalho. Com a utilização de estratégias de 
comunicação e divulgação da instituição, buscamos a 
sensibilização e o engajamento de empresas, 
profissionais e do poder público local para que a 
instituição possa alcançar sua sustentabilidade 
financeira, permitindo que seus voluntários e 
funcionários possam desempenhar bem seu importante 
trabalho de acolhimento e cuidados de população 
vulnerável. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
O trabalho se baseou em uma pesquisa qualitativa, 
analisando os meios de divulgação já utilizados pela 
ONG, com suas eficiências e deficiências. A pesquisa 
inicial foi feita com questionários semiestruturados, 
tendo seus dados analisados pelos bolsistas e 
professores do curso técnico em Administração do 
Campus Teixeira de Freitas. Após a análise da 
estratégia de comunicação da ONG e suas 
necessidades, foi elaborado um novo plano de 
divulgação e captação de recursos. Os bolsistas 
elaboraram materiais de divulgação da ONG, como 
panfletos, folders, e banner, além de se utilizarem das 
redes sociais para divulgação dos projetos, informações 
sobre a Instituição. Paralelamente, foi feito um 
acompanhamento do número de doadores e de 
colaboradores voluntários na ONG, procurando 
averiguar também de que forma essas pessoas e 
empresas entraram em contato com o trabalho da 
instituição. 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Ao analisarmos os meios de divulgação da Casa da 
Criança Renascer, nos deparamos com uma página no  
Facebook, que se encontrava em desuso. Logo 
elaboramos um cronograma de postagens, 
estabelecendo o conteúdo e o dia da postagem, para 
reativação da página, e ganho de mais visibilidade da 
Instituição. A princípio a pagina contava com 
aproximadamente 700 seguidores, após a reativação da  
página pelas participantes do projeto, o número de 
seguidores  subiu  para  1083, aumentando  também de 
 
 
 
 

 forma significativa o envolvimento das pessoas nas 
postagens. Com a divulgação da Instituição por novos 
meios, alcançamos a parceria com um pediatra (Sr. 
Norberto Campos), que passou a atender as crianças 
regularmente, com visitas programadas e em momentos 
que houvesse alguma urgência. No dia 30 de outubro 
de 2016 aconteceu no Jacarandá Country Club o I 
Festival Cultural e Infantil da Casa da Criança 
Renascer. Numa parceria entre a Casa da Criança 
Renascer e o Instituto Federal Baiano, algumas alunas 
participaram do evento como equipe de marketing e 
divulgação, visitando escolas e creches para divulgação 
do evento, e algumas empresas conseguindo 
patrocínio. Nesse evento beneficente pudemos divulgar 
alguns dos materiais elaborados nesse projeto, como o 
folder e o banner. Foram vendidos ainda 774 ingressos. 
  CONCLUSÃO: 
Após o desenvolvimento do trabalho pudemos pontuar 
mecanismos e métodos de divulgação mais eficiente 
para a Instituição. Numa sociedade conectada como a 
nossa, uma das melhores ferramentas para divulgação 
são as redes sociais. Das quais nos utilizamos também 
para prestar agradecimentos a empresas parceiras. Ao 
longo do trabalho foi possível perceber ganhos com a 
nova divulgação da Instituição, com o maior 
conhecimento da mesma pela comunidade teixeirense e 
a grande presença de público nos eventos realizados. 
As novas estratégias de arrecadação e de contribuições 
também nos permite prever um aumento nos recursos 
para o próximo ano. 
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