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RESUMO 

 
 

M22 é uma Associação com o objetivo de reintegrar o morador de rua à 
sociedade. O que levou a busca para resolver esse problema social foi meu próprio 
sentimento de compaixão toda vez que cruzo com um morador de rua. Motivado pelos 
cultos na Igreja, onde na passagem do livro de Mateus, Jesus Cristo relata que o maior 
mandamento (depois de amar a Deus acima de todas as coisas) é amar o próximo 
como a ti mesmo. Assim, eu vejo um morador de rua e penso: - Como posso ignorar 
essa imagem e seguir em frente se devo amá-lo como a mim mesmo? Se eu conseguir 
realmente amar o próximo como a mim mesmo, eu descobriria uma forma de 
reintegrá-lo a sociedade - Para que ele não sofra mais com a fome, com o frio, medo, 
a violência, crueldade e solidão das ruas. Portanto, eu posso dizer hoje que embora 
nós enfrentemos as dificuldades das nossas próprias vidas. Eu ainda tenho um sonho. 
É um sonho profundamente enraizado no amor ao próximo! Eu tenho um sonho que 
um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado do amor. Nós 
celebraremos essa conquista e será uma verdade para todos, que os homens são 
criados iguais e todos merecem uma oportunidade. 
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ABSTRACT 

 
M22 is an Association with the objective of reintegrating the resident of the street 

into society. What led to a quest to solve this social problem was a homeless. Motivated 
by the cults in the Church, where the passage from the book of Matthew, Jesus Christ, 
what is the greatest commandment (after all) is to love one's neighbor as one. How 
can I ignore this image and move on if I should love it as one myself? A virose for 
reintegrate to a society - So that he no longer suffers from hunger, cold, fear, violence, 
cruelty and loneliness of the streets. This is one of the dates you have the memory of 
our lives. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in love for others! You have 
a dream of getting up and living the old meaning of love. We will celebrate this 
achievement and it will be a truth for all, that men are seen equal and all deserve an 
opportunity. 

 
 

 
Keywords: Residents, Application, M22. 
 



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - PESQUISA REALIZADA EM 2016 PELA FNDAÇÃO DE AÇÃO 

SOCIAL (FAS) ........................................................................................................... 14 

FIGURA 2 - VINICIUS, MORA NA RUA EM CURITIBA, MAS A FAMÍLIA ÉDA 

REGIÃO DE ORTIGUEIRA MAUÁ DA SERRA. O DORMITÓRIO DELE É AO LADO 

DAIGREJA UNIVERSAL, NA SETE DE SETEMBRO. FOTO: HENRY 

MILLEO/GAZETA ...................................................................................................... 15 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES ............................................... 18 

FIGURA 4 – ESTUDO E RAZÕES DA LOGO ................................................ 21 

FIGURA 5 - OPÇÕES DE LOGOS ................................................................. 21 

FIGURA 6 - PRODUTOS POSSÍVEIS COMERCIALIZADOS: (A) 

CAMISETAS/CANECAS, (B) FOTO REAL DO PRIMEIRO PRODUTO FABRICADO 

(CAMISETA) E (C) BANNERS PELA CIDADE ......................................................... 22 

 



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1 – ASPECTOS TÉCNICOS E SEUS RESPECTIVOS GRAU DE 

IMPORTÂNCIA ......................................................................................................... 20 

QUADRO 2 - CANVAS ................................................................................... 24 

QUADRO 3 - ASPECTO ESTRATÉGICO ...................................................... 25 

QUADRO 4 - AÇÕES ..................................................................................... 26 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 11 
1.1 OBJETIVOS........................................................................................... 12 

1.2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................... 12 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................... 14 

2 MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................ 16 
3.1 FLUXOGRAMA DE ATIVIDADES............................................................. 18 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................ 20 
3.1 ESTUDO TÉCNICO (PRODUTO E PROCESSO) ................................. 20 

3.2 ESTUDO ECONÔMICO: (CLIENTES, MERCADO, AMBIENTE) .......... 23 
3.3 ESTUDO ESTRATÉGICO: SWOT PLANO DE AÇÃO .......................... 24 

5 CONCLUSÕES ............................................................................................ 27 
REFERÊNCIAS .............................................................................................. 28 

 



11 

1 INTRODUÇÃO 

 

O que é uma Associação? Conforme explicou bem Nainton Cazumbá, O 

Código Civil (Lei nº 10.406/02) define as associações como a união de pessoas que 

se organizam para fins não econômicos (art. 53). Então isso seria exatamente o perfil 

da Associação M22. 

Ou seja, são grupos de pessoas que defendem determinado interesse sem ter 

como objetivo o lucro financeiro.  

Mesmo que os fins das associações não sejam de ordem econômica, elas não 

estão proibidas de realizar atividades lucrativas, desde que sejam para atender os fins 

da Instituição. O que cai muito bem no caso da M22. 

Para constituir uma associação, isso ocorre por meio de seu Estatuto Social. 

Para que a associação adquira existência formal perante a lei é necessário o 

registro de seu estatuto social, e de sua ata de constituição e eleição da primeira 

diretoria, no Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas. A partir do 

registro, a instituição tem plena capacidade de direito, e, portanto, pode contratar, 

empregar, firmar parcerias, etc. 

Outros documentos necessários: Inscrição municipal, e o Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – o CNPJ, que corresponde ao CPF da pessoa física. Ainda, podem 

ser exigidos outros documentos. 

Depois disso, a associação pode alcançar a obtenção de títulos, certificados e 

qualificações que proporcionarão vantagens na captação de recursos a serem 

utilizados na sua manutenção e sustentabilidade. 

As associações geralmente são administradas por uma Assembleia Geral, 

responsável pela definição quanto à forma de atuação da instituição, um Conselho 

Administrativo ou Diretoria e um Conselho Fiscal. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://nossacausa.com/terceiro-setor-e-o-estatuto-social/
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As associações são pessoas jurídicas detentoras de direitos e deveres. E um 

desses deveres é manter sua contabilidade atualizada, apresentando as declarações 

obrigatórias aos órgãos de controle e fiscalização.1 

O fato é que Curitiba tem aproximadamente 2 mil moradores de rua (baseado 

numa pesquisa da FAS (Fundação de Ação Social) realizada em Junho de 2016 

conforme citei na Revisão Bibliográfica. A expectativa é reintegrar pelo menos metade 

deste pessoal focando nas causas com maior potencial de sucesso na reintegração. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo é criar uma empresa com foco em resolver (ou reduzir muito, pelo 

menos metate conforme disse na Introdução) a quantidade de moradores de rua em 

Curitiba. Através da criação de um aplicativo de celular que ajude os moradores de 

rua de Curitiba a encontrar uma oportunidade de emprego e moradia (ofertadas pela 

população), reintegrando-os à sociedade. Criar e registrar a marca M22 é uma das 

prioridades. Para que, com o tempo, a marca adquira força, no Brasil e até no Mundo, 

para trabalharmos juntos e resolver esse problema social. E como nos é tão claro 

quanto o dia, sabemos que não se faz nada sozinho, então, nosso Slogan será 

“Working Together!”. 

 

1.2 Justificativa 

 

Hoje os moradores de rua custam financeiramente para a própria sociedade 

com saúde, alimentação, segurança, preservação do patrimônio público, 

criminalização, casas de recuperação entre outros custos. Cada setor deste consome 

um pouco da qualidade de vida da população, ou estimulo a queda no IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano). Desta forma, a M22 será uma ferramenta que trabalhará 

para o próprio bem estar de todos os cidadãos (Tanto os que estão totalmente 

integrados a sociedade, quanto aos moradores de rua. Conforme cito na Revisão 

Bibliográfica, cerca de 10% dos moradores de rua estão nessa condição devido, 

                                            
1 Conteúdo originalmente publicado no site Nossa Causa www.nossacausa.com 

 

http://www.nossacausa.com/
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diretamente, ao desemprego. Ou seja, esta parcela está perfeitamente apta a ser 

atendida pela Associação M22. Entre outros motivos que os moradores de rua têm e 

a M22 pode contribuir em boa parte. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Segundo a pesquisa da Gazeta do Povo, há motivos diferentes para essas 

pessoas estarem na rua. Estudando isso, focaremos em uma parcela específica para 

aumentar a chance de resultado do projeto. Alcançando esse resultado e com os 

números estatísticos a favor da Associação M22, conquistaríamos mais força para a 

execução das próximas estratégias analisadas através das principais ferramentas que 

a gestão oferece (PDCA, Ishikawa, Gráfico de Pareto, Matriz GUT, Lean Thinking, 

Planos de Ação, A3, enfim, tudo que foi ensinado na Faculdade de Engenharia, na 

experiência atuando como Engenheiro de Processos, tudo que aprendemos no MBA 

de Gestão Empresarial e, é claro, utilizando toda a experiência e habilidade dos 

contatos que apoiarão esse nobre trabalho (os contatos terão o maior peso porque 

trabalhando junto e com engajamento o resultado vem). 

 

Figura 1 - Pesquisa realizada em 2016 pela Fndação de Ação Social (FAS) 

 
 

Marca, logo e produtos serão parte fundamental da divulgação e da fixação do 

que a Associação M22 faz e de qual sua importância na cidade. Esses trabalhos 

potencializarão a identificação com o projeto. Assim explica Gustavo Mota a 

importância do Logotipo: “Para muitos novos empreendedores, a falta inicial de capital 
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faz com que a criação da identidade visual seja adiada até que cheguem mais alguns 

clientes. Isto pode atrapalhar o contato com novos clientes em potencial, caso você 

entregue um cartão de visitas sem logo e que não reflete nenhuma característica da 

marca, por exemplo. 

É preciso ter em mente que ao abrir o negócio, deve-se procurar o caminho 

mais rápido para o sucesso dele. Nesse caso, o logotipo pode ajudar você nessa 

tarefa, pois ele contribui com a visibilidade e credibilidade da marca. Ignorar a 

importância do logotipo pode trazer problemas para a sua empresa como: Impressão 

de Instabilidade, Aparência de Amadorismo e Despreparo.” 

Uma das principais formas de investimentos é através do Crowdfunding. 

Popularmente conheci noBrasil como Vaquinha Online. “Crowdfunding é a resposta 

para projetos precisando de fundos neste tempo de crise. Ele traz o dinheiro 

necessário, banco de dados de apoiadores e marketing digital gratuito. Clique, crie 

sua campanha de crowdfunding e ganhe a primeira contribuição por nossa conta”2 

 

Figura 2 - Vinicius, mora na rua em Curitiba, mas a família éda região de Ortigueira Mauá 
da Serra. O dormitório dele é ao lado daIgreja Universal, na Sete de Setembro. Foto: Henry 
Milleo/Gazeta 

 

 

 

  

                                            
2 Descrição segundo o site cronwfundingnobrasil.com.br 

http://www.blog.wedologos.com.br/identidade-visual
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados. É descrita 

a preparação, bem como são apresentados os métodos utilizados para a 

caracterização desse projeto. 

Conforme citei a Importância da Marca e Logotipo, uma consultoria de Designer 

foi contratada e a responsabilidade de criar e filtrar as principais opções foi da 

Designer Janaina Monteiro.  

A ferramenta SWOT conforme descrito no site Wikipedia: “Análise SWOT ou 

Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) (em português) é uma 

ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou análise de ambiente), sendo 

usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou 

empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de 

análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. 

A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição 

estratégica da empresa no ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert 

Humphrey, que foi líder de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 

1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 maiores corporações. 

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de 

Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats).”3 

O Estudo Técnico e Econômico é baseado no que foi orientado no módulo 

de Empreendedorismo. Para o Estudo Técnico são abordados temas de produto e 

processo. Para o Estudo Econômico é relacionado com mercado, cliente e ambiente. 

O Estudo Estratégico é a própria SWOT e o Plano de Ação. 

“O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta 

de planejamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio 

novos ou existentes. 

                                            
3 Conceito da ferramenta SWOT segundo site wikipedia.org 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Albert_Humphrey&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Stanford
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortune_(revista)
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo


17 

 

É um mapa visual pré-formatado contendo nove blocos, são eles: 

Proposta de valor: o que sua empresa vai oferecer para o mercado que 

realmente terá valor para os clientes; 

Segmento de clientes: quais segmentos de clientes serão foco da sua empresa; 

Os canais: como o cliente compra e recebe seu produto e serviço; 

Relacionamento com clientes: como a sua empresa se relacionará com cada 

segmento de cliente; 

Atividade-chave: quais são as atividades essenciais para que seja possível 

entregar a Proposta de Valor; 

Recursos principais: são os recursos necessários para realizar as atividades-

chave; 

Parcerias principais: são as atividades-chave realizadas de maneira 

terceirizada e os recursos principais adquiridos fora da empresa; 

Fontes de receita: são as formas de obter receita por meio de propostas de 

valor. 

Estrutura de custos: São os custos relevantes necessários para que a estrutura 

proposta possa funcionar.”4 

  

                                            
4 Conceito de Canvas segunto o site sebraepr.com.br 
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3.1 Fluxograma de atividades 

 

Após a ideia de encontrar uma forma de reintegrar os moradores de rua na 

sociedade, veio a pesquisa e a descoberta, através do artigo da Gazeta do Povo, 

sobre os reais motivos de estarem nessa situação e quão expressivo é cada motivo 

na cidade de Curitiba, conforme figura 2 na Revisão Bibliográfica.  

 

Figura 3 - Fluxograma de atividades 

 

 

Logo quando surgiu a oportunidade no Módulo de Inovação durante o curso de 

MBA em Gestão Empresarial, reunimos um grupo de 5 alunos, apresentei a ideia a 

eles, pesquisamos mais e apresentamos em sala de aula para a Professora e os 

alunos. O Feedback da turma foi o melhor possível. Segundo eles, além do projeto 

ser muito apelativo socialmente, é muito útil também em questão de gestão dos 

recursos da população pelo governo e qualidade de vida de todos os cidadãos. Os 

professores de Inovação e Direito Empresarial continuaram a me orientar após o 

encerramento do módulo. Inclusive sobre a direção de criar uma Associação, pois 

assim poderei contar com apoio do Governo Municipal e quem sabe até Estadual ou 

Federal (Ex: Isenção, ou redução, de impostos para cada empresa que usar a 

ferramenta e reintegrar moradores de rua na sociedade, entre outras formas de apoio). 

Ideia de reintegrar os 
moradores de rua na 

sociedade

Pesquisa sobre qual a atual 
situação e estatística na 

cidade de Curitiba

Teste em grupo em sala de 
aula com apresentação para 

a turma e orientação de 
professores 

Desenvolvimento do Plano 
de Negócios M22 (TCC) 

mais  Marketing

Abordagem da primeira 
empresa para um teste real 

(Go live)
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Neste Plano de Negócios contém a maioria das ideias, relatos e fatos do 

projeto. Serve como registro e quem sabe até apoio a uma patente, segundo a 

Professora Ingrid de Inovação. O Marketing é necessário para registrar e divulgar o 

trabalho, criando assim uma identidade com aquelas pessoas que se identificam com 

o conteúdo do projeto e utilidade pública. Nesse caso, uma logo é, estrategicamente, 

a uma das partes mais importantes. A consultoria da Designer Janaina Monteiro foi 

fundamental. Focamos em uma Logo “Clean” para que seja de facilmente memorizada 

e com cores significativas conforme citei no Estudo Técnico.  

A primeira abordagem foi de uma empresa de construção civil. Através de um 

contato com um dos sócios proprietários, pude falar da Associação M22 e oferecer o 

serviço a empresa dele que, pra minha surpresa, gostou muito da ideia e do projeto. 

Já tenho a resposta que posso contar com a empresa dele para fazer o primeiro teste. 

Isso aumenta a expectativa e fortalece o projeto para, futuramente, aplicar um PDCA 

(Plan, Do, Check e Act) e melhorar a primeira experiência (quando for aplicada). 
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3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

 

Neste capitulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na 

caracterização do projeto e fortalecimento da argumentação através de dados e fatos. 

Os resultados, segundo a análise SWOT é de que a parceria com a FAS é 

fundamental para potencializar a M22. Pois já tem um banco de dados e depois da 

minha visita pessoalmente ao órgão e algumas praças também, notei que, realmente, 

nem todos são recuperáveis. Então a Parceria com a FAS pode filtrar e sugerir os de 

perfil para reintegrar na sociedade através do Aplicatico que dará uma oportunidade 

de trabalho a este morador de rua. Para não sucumbir a ameaça de dar errado, será 

executado um “Go Live”, expressão usada para experimentar e fazer um teste. Assim 

estudarei o que deu certo e errado, podendo aplicar até em um Ciclo PDCA. 

 

3.1 Estudo Técnico (Produto e Processo) 

 

É importante um escritório para ter um local onde organizar e decidir tudo. 

Porém a TI, Big Data e o conhecimento sobre Associações serão fundamentais. Isso 

serão motor da empresa conforme definido no quadro 1 abaixo. 

 
Quadro 1 – Aspectos técnicos e seus respectivos grau de importância 

Aspecto Técnico Grau de Importância 

1.Estrutural  

1.1 Base Física  

Escritório (Central da Associação) 
Locação  

6 

Computadores (2 Computadores) 8 

Máquina de Camisetas (Ou 
terceirizar) 

3 

1.2 Base Humana  

TI (Capital Intelectual) 10 

Direito/Gestão 7 

Marketing (Inovação/Criação) Mídia 
Social 

7 

Designer de Estampas e Produtos 6 

2. Operacional  

Big Data (Banco de Dados) 10 

Servidor (Software) 8 

3. Base Institucional  

Associações 10 
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A Associação se tornará também uma marca que está em processo de registro 

e, assim, a estratégia se estende a criação de produtos como os abaixo que já estão 

em fase inicial de desenvolvimento com o apoio da Designer profissional Janaina 

Monteiro. A própria logo foi estudada e desenvolvida profissionalmente conforme 

segue raciocínio abaixo: 

A figura 4 mostra que as letras são formadas a partir dos traços do sinal de 

igual. A sobreposição aparente dos traços representa a união de traços para alcançar 

os objetivos da M22. O coração é a maior representação do amor, resultado da busca 

pela igualdade. AS cores Vermelho (Representam amor, energia) e azuis (Confiança, 

lealdade, fé, verdade) tem seus significados especiais. 

 

Figura 4 – Estudo e Razões da Logo 

 
 

A figura 5 mostra as opções da Designer após a criação. A opção escolhida foi 

a mesma que a camiseta impressa já carrega conforme figura 6.  

 

Figura 5 - Opções de Logos 
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A figura 4 é o resultado do projeto da Designer Janaina Monteiro. As duas 

camisetas primeiras, a caneca e o banner são simulações feitas pela Designer para 

opções de vendas de produtos. Já a camiseta na foto real com a paisagem de fundo 

arborizado foi a primeira camiseta impressa. Desta forma será divulgado, vendido e 

arrecadado no Crowdfunding o investimento inicial e depois a manutenção da 

sustentabilidade também. 

Figura 6 - Produtos Possíveis Comercializados: (a) Camisetas/Canecas, (b) Foto Real do 
Primeiro Produto Fabricado (Camiseta) e (c) banners pela cidade 

 

  

 
Através de um aplicativo, haverá uma conexão entre o morador de rua e uma 

oportunidade (na maioria das vezes de trabalho). Qualquer um que conhecer um 

morador de rua pode alimentar o banco de Dados do aplicativo. Assim uma empresa 

que se associar ao M22 encontrará um perfil com potencial para dar uma oportunidade 

ao cidadão que encontra muita dificuldade.  
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3.2 Estudo Econômico: (Clientes, Mercado, Ambiente)  

 

A causa é tão nobre e clara que parece que mesmo que não consigamos 

extinguir as pessoas que moram na rua, oferecendo suporte com emprego e moradia 

para se reintegrarem à sociedade, o mais próximo que chegarmos disso será um 

trabalho nobre e orgulhoso. O fato é que, segundo uma pesquisa realizada pela FAS 

(Fundação de Ação Social), em março de 2016, haviam 1715 moradores de rua. O 

projeto começaria a atacar o problema pela capital e, através de um aplicativo e 

divulgação, toda pessoa que adicionar informações sobre um morador de rua que 

conheceu (nome, idade, aparência, antigo emprego, ou até uma foto) contribuirá para 

que o morador seja encontrado por um empresário do ramo do negócio, imobiliário, 

alimentício, transporte que abrace a causa ofertando uma vaga de emprego ou 

moradia, seja qual for a função. Inclusive será adicionado áudio (incluindo assim 

também os idosos e aos que não tem “intimidade com a tecnologia”) como forma de 

registro de dados que será armazenado na Plataforma do Banco de Dados. A empresa 

seria estilo 2.5 (Do 3° Setor) e se sustentaria com renda que gerasse a partir de um 

certo número de aplicativos baixados por exemplo. Em troca, toda pessoa que 

baixasse e adicionasse algo estaria trabalhando, oficialmente, em uma causa social 

(trabalho voluntário). A verdade é que muitos tem condição de ajudar, mas não tem 

tempo. Estou INOVANDO com PRATICIDADE na solução de um problema social. 

Também planejo a fortalecer a marca vendendo produtos (camisetas, canecas) e até 

promovendo a marca como um futuro SELO para as empresas. Por exemplo, Se a 

BMW contrata o serviço e oferece empregos ou moradia em alojamentos, poderia 

trabalhar com a estatística de que contribuiu para retirar 1270 moradores de rua da 

capital. Meu projeto alcançará até benefícios fiscais (ou cotas como há para 

deficientes) para empresas que se aderirem ao selo e reduzir drasticamente esse 

número de pessoas que moram na rua em meio à violência, ao medo, ao frio, à fome, 

ao crime, e tornando até o meio ambiente vítima devido as necessidades básicas 

feitas nas paisagens, parques e outros ambientes da cidade. Quem sabe não 

consigamos um feriado para nesse dia pararmos o que estamos fazendo e solucionar 

de uma vez por todas esse problema social. O projeto tem potencial e intenção de 

trabalhar junto à ONU e seus Objetivos Globais, assim como fazer parceria com todas 

as outras instituições que já existem. 
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Há mercado para entrantes do 3° Setor. As questões sobre sustentabilidade, 

ambientais e o interesse por ações sociais só cresce no mundo todo. A ideia vem na 

melhor hora para os clientes porque as pessoas que estão sem tempo (a grande 

maioria) e que estão utilizando a tecnologia (o número só cresce) podem resolver isso 

colaborando com a causa e baixando o aplicativo. Contribuir se tornará muito mais 

prático (Pois receberá o reconhecimento de um trabalho voluntário podendo até 

colocar em seu currículo se preferir) e o resultado (do morador de rua que ela 

cadastrou no aplicativo) quando a pessoa receber no celular que alguém foi 

reintegrado à sociedade será pago com a completa sensação de que fez muito com 

muito pouco. E que pode fazer ainda mais estimulando as outras pessoas. 

Para pensar nas principais questões sobre o Ambiente fizemos um Canvas de 

Inovação durante o módulo de Inovação orientado pela professora Ingrid Stoeckicht 

(Fundadora e Diretora Presidente do Instituto Nacional de Empreendedorismo e 

Inovação, Co-fundadora da Aceleradora 2.5) conforme quadro 2. 

 

Quadro 2 - Canvas 

 
 

3.3 Estudo Estratégico: SWOT plano de Ação 

 

Análise SWOT vem para orientar a aplicação adequada do plano de ação, 

conforme citei em Materiais e Métodos. Assim aumento as chances de obter sucesso 

do projeto explorando as Forças e oportunidades e amenizo a probabilidade de 

sucumbir às fraquezas e ameaças que a criação da Associação pode enfrentar.  
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A divulgação da M22 toca a sociedade através do Apelo Social e liga a 

informação através da utilização da tecnologia. Todas a experiência e orientação 

obtida neste curso de MBA também serão ferramentas que potencializarão a 

execução das tarefas com sucesso. 

Por outro lado, as fraquezas no conhecimento de TI serão tratadas com 

consultoria de profissionais da área e o aporte financeiro através de um trabalho pela 

Plataforma de Crowdfunding (Campanha de Marketing Digital para arrecadação do 

dinheiro necessário para execução de um projeto em tempos de crise). 

 

Quadro 3 - Aspecto estratégico 

Pontos Fortes (vantagens comparativas) 

• Apelo Social 

• Benefício Social  

• TI Aumentando a Eficiência (Velocidade de Tecnologia) 

• Gestão Profissional 

• Geração de Empregos 

• Redução da Criminalidade 

• Melhoria da Estética e Cultura da Cidade 

• Redução da Depredação de Patrimônio Público 

• Preservação do Meio Ambiente 

• Redução do Custo da Comunidade com Moradores de Rua (Ex: Nos 
Estados Unidos custam de 20 a 45 mil dólares/ ano à comunidade 
segundo Lloyd Pendleton, Palestrante do TEDTALKS) 

Pontos Fracos 

• Aporte Financeiro ZERO 

• Desconhecimento de TI 

• Começar Sozinho 

Oportunidades (vantagens competitivas) 

• Inovação 

• Ponte entre o Banco de Dados e o Mercado 

• Parcerias (ONU, UNICEF, FAZ, etc.) 

• Aplicação de Marketing Inovador 

Ameaças 

• Interesse Real de Empresas/Sociedade 

• Suprimento de TI 

 

Abaixo, no quadro 4, temos o plano de ação. Através da divulgação pelo 

Marketing Digital, Criação de Parcerias como a própria FAS 
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Quadro 4 - Ações 

Ações 

Potencialização dos Pontos Fortes 

• Mídia Para Impactar 

• Explorar e Divulgar Benefícios  

• Capacitação 

• Estudo e Aprofundamento 

• Incentivo do Governo 

• Levantar Causa à Polícia e Comunidade 

• Mais um argumento para buscar apoio do Governo ou até da Política  

• Incentivos Públicos para Redução Do Custo do Governo aproveitando 
a onda da fase dos cortes de gastos públicos 

• Parcerias da Área de Sustentabilidade e Ações Sociais como a FAS 

• Marcar reunião com área de interesse do Governo 

Recondução dos Pontos Fracos 

• Parcerias para Investir (Governo/Crowdfunding) 

• Consultoria (Investimento em Capital Intelectual) 

• Recrutar Equipe 

Aproveitamento das Oportunidades  

• Projetos novos de Inovação / Novo Setor 

• Através da Tecnologia / Go Live 

• Reuniões e Encontros 

• Estratificação das Causas 

Proteção/ Adaptação contra Ameaças 

• Go Live / Pesquisa de Mercado 

• Estudo + Planejamento Necessidades. Estagiário TI 

 
 

Um dos planos de ação do Crowdfunding é gravar um video de qualidade para 

apresentar e levantar dinheiro através da venda de camisetas, e doação também, por 

R$ 30,00 a unidade com a logo da M22 conforme citei através da figura 3 em 

Resultado e Discussão. Com a venda de dez mil camisetas alcanço a quantia de R$ 

300.000,00 sendo o Lucro Líquido de 50.000,00 (tirando os custos com a confecção 

terceirizada da camiseta e outros). Quantia suficiente para locação dos primeiros 

meses de um escritório e Mão de Obra para tornar real a Associação M22 e o 

funcionamento do Aplicativo com venda de produtos também. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Acredito que após a ideia, os estudos, a criação da estrutura do projeto, 

passando pela criação da marcar e logo até a apresentação ao primeiro sócio (Dono 

da empresa de construção civil) obtendo a aceitação e aprovação verbal deste, tudo 

indica que o projeto corre para atingir o sucesso. Sucesso esse que aprendi no Módulo 

de Projetos que é um Projeto que sai conforme planejado.  

Após o registro deste Plano de Negócios. O próximo passo é, através da 

parceria com a FAS (Fundação de Ação Social) de Curitiba – PR que visitei em 

Dezembro de 2017, fazer a primeira experiência apresentando o primeiro morador de 

rua para a empresa que topou contrata-lo e experimentar reintegra-lo a sociedade.  

Tudo isso se concretizará através do planejamento e desenvolvimento deste 

Plano de Negócio. Assim, estaremos caminhando conforme o planejado para reduzir 

os gastos indiretos da população com moradores de rua e contribuir para o aumento 

da qualidade de vida dos cidadãos (primeiro da cidade de Curitiba) de uma região 

evoluindo até atingir o mundo inteiro um dia.  
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