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APRESENTAÇÃO
OMUNGA Grife Social e Instituto apresentam este Relatório de Atividades para
divulgar as realizações do ano de 2019.
Este documento integra a prestação de contas e o desempenho do Instituto
OMUNGA no exercício ﬁscal de 2019. O relatório foi submetido à veriﬁcação do
Conselho Fiscal do Instituto OMUNGA e aprovado em Assembleia Geral de
Associados.
OMUNGA é uma expressão do dialeto africano “umbundo” que signiﬁca união,
unidade, conjunto. O que apresentamos aqui é a materialização do trabalho e
envolvimento de um conjunto de pessoas - associados, conselheiros, colaboradores,
voluntários, pessoas que compraram nossos produtos, assinantes do OMUNGA
Clube, doadores, empresas e organizações parceiras, mantenedores, diretores de
escolas, coordenadores, professores, alunos, pais e representantes do poder público
dos municípios beneﬁciados - para que a nossa missão se torne realidade:
potencializar a capacidade das crianças de criarem seu futuro com liberdade e
autonomia, por meio da educação.

Palavra do Presidente do Instituto OMUNGA e Fundador da
OMUNGA Grife Social
O ano de 2019 iniciou com uma profunda conﬁança no que estava sendo construído
a partir das mudanças em nosso modelo de negócios e em nossos projetos desde
2018. Mas uma conﬁança com temores do passado.
Já nos primeiros meses do ano, a fé e o engajamento de assinantes, doadores,
conselheiros, mantenedores, parceiros, voluntários e do nosso time, nos dizia: Vai
dar tudo certo. Vocês não podem parar. Estamos aqui e contem conosco! Isso foi
incrível. Fomos fortalecidos por uma coragem que faria de 2019 um grande ano.
Assim, começamos o ano potencializando um time com competências técnicas
para solidiﬁcar os objetivos que envolviam uma gestão organizacional mais sólida,
abrangendo nossa comunicação, retomada dos projetos existentes, um novo projeto
na Amazônia e, consequentemente, recursos.
Fazer parte da CAUSE - Incubadora de Inovação Social Inovaparq nos preparou para
uma imersão mais profunda em gestão. Demos foco ao Programa VOA 2019 da
Ambev, para o qual fomos aprovados entre 334 inscritos.
No Programa VOA, funcionários da Ambev atuaram como mentores, durante seis
meses, para assuntos relacionados a planejamento, monitoramento, processos,
time, comunicação, entre outros. Nessa jornada, percebemos que a tal “gestão”, tão
defendida por nossos mentores, seria o único caminho para realizarmos o sonho de
ver a OMUNGA atuante, sustentável e transformadora.
Pontualmente, retomamos as vendas de produtos para gerar recursos ﬁnanceiros,
fomos agressivos na prospecção de investidores que atuam com a Lei de Incentivo
à Cultura e, pela primeira vez na história da OMUNGA, nos relacionamos com
multinacionais e grandes marcas. Além disso, demos atenção à recorrência
ﬁnanceira (doadores e assinantes do OMUNGA Clube), fomos notados pela mídia
nacional e voltamos para o sertão do Piauí, para nos reconectarmos com a causa.
Retomar o Projeto Escolas do Sertão foi um marco para a OMUNGA. Além de
realizarmos uma das melhores formações já promovidas por nós, essa missão nos
colocou em campo, na ponta, onde devemos estar sempre, e isso fortaleceu nosso
#omungasoul, o nosso DNA, o nosso espírito de desbravamento pela educação e
poder de execução.

Finalizamos o ano com o primeiro aporte em nosso primeiro projeto viabilizado via
Lei de Incentivo à Cultura, o Projeto OMUNGA na Amazônia, com uma participação
no Programa Proﬁssão Repórter e a gravação para o programa Caldeirão do Huck.
Fomos ﬁnalistas no Programa VOA 2019 da Ambev, entre 54 organizações
participantes, ﬁnalistas no Prêmio Retratos da Leitura 2019 do Instituto Pró-Livro e
consolidamos a retomada ﬁnanceira que proporcionará um 2020 mais promissor
economicamente.
E eu queria ter feito muito mais! Arrecadado mais, impactado mais, realizado mais
formações, construído mais bibliotecas, queria ter dado mais atenção ao time. Mas
quando considero que a OMUNGA não é só um negócio, e sim um projeto de vida
que funciona como um laboratório contínuo de aprendizagem, encontro conforto e
lembro que tudo acontece na hora certa.
E é incrível perceber que, na hora da fragilidade, nem imaginamos o quão fortes
estamos nos tornando e quantas conquistas estão à nossa espera.
Sou tão grato por 2019. Pela fé das pessoas em nosso trabalho, pelo
reconhecimento e valorização dos professores, crianças e familiares beneﬁciados
por nossos projetos, pelo time que é cada vez mais sólido e completo.
E falando em time, de modo especial, reconheço e valorizo Cristiane Perin de
Oliveira, nossa Gestora de Projetos e do Instituto OMUNGA, Carla Canale, Diretora
Administrativo-Financeira do Instituto OMUNGA e Giu Vicente, Co-fundador e
Conselheiro da OMUNGA, por seu amor aos nossos propósitos, por sua entrega aos
nossos projetos, além de muita empatia, resiliência e serenidade frente aos nossos
desaﬁos.
Se 2019 foi assim, o que esperar de 2020?
O que posso garantir é o mesmo amor, coragem, determinação, persistência e
entrega para fazer da OMUNGA um empreendimento social cada vez mais sólido,
eﬁcaz e transformador, e também um símbolo de transformação social que inspire
cada vez mais pessoas a ajudarem outras pessoas.
Muito obrigado e boa leitura!
Roberto Pascoal

A OMUNGA
QUEM SOMOS
Há sete anos a OMUNGA beneﬁcia crianças e professores que vivem em regiões de
extrema vulnerabilidade social. Locais distantes, isolados, onde poucas ou nenhuma
organização social atua.
Levamos bibliotecas e formação continuada de professores para municípios com
indicadores sociais em patamares extremos, onde identiﬁcamos interesse de
engajamento da comunidade e do poder público local em nossos projetos.
Buscamos estimular, nas crianças e nos professores, a conexão com suas
potencialidades. Para isso, realizamos momentos de escuta, ...
O trabalho é desenvolvido a partir de diagnósticos realizados com a própria
comunidade, com muitos momentos de escuta, respeitando o contexto local, suas
características, histórias e, sobretudo, potencializando o professor-educador como
protagonista e principal agente da transformação por meio da educação.
A sabedoria comunitária presente no dia a dia de cada comunidade é transformada
em elementos fundamentais para o nosso trabalho que acontece de modo
totalmente consensual com centenas de educadores.
Viabilizamos nossos projetos por meio de variadas fontes de recursos, como
doações, clube de assinatura, venda de produtos e via lei de incentivo à cultura.
Até 2019, nossa atuação já beneﬁciou mais de 4.000 alunos e 350 professores, com
a expectativa de aumentar em breve o número de beneﬁciados, considerando as
melhorias em nossa gestão e a formação de um time altamente qualiﬁcado que
sabe sonhar e também executar esses sonhos.
Além dos aspectos educacionais e pedagógicas, em 2019 aprimoramos nossa
comunicação para fazer de nossa marca um símbolo de transformação social que
convida as pessoas a reﬂetirem sobre suas ações de solidariedade, empatia e
engajamento social, seja para a nossa causa ou tantas outras. Ao verem nossa
marca, desejamos que surja a reﬂexão: “Há quanto tempo não ajudo alguém?” ou
então “Como eu posso ajudar ainda mais?”.
Todas estas dimensões estão reﬂetidas em nossa estratégia, que em 2019 foi
lapidada de forma a reﬂetir nossa #omungasoul.

ESTRATÉGIA
Missão
Potencializar a capacidade das crianças em construírem seu futuro com liberdade,
autonomia e poder de escolha, por meio da educação.
Visão
Ser reconhecida como símbolo de transformação social, que beneﬁcia crianças e
professores de regiões de extrema vulnerabilidade social, por meio da educação, e
que fortalece o engajamento social.
Valores
Autonomia como alicerce para o protagonismo
Respeito ao ser humano e sua história
Liberdade e poder de escolha para a transformação social pela educação
Gestão com ética e eﬁciência
Engajamento da sociedade para a sustentabilidade
Espírito de desbravamento
Amor pela causa e prazer em estar junto
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A OMUNGA é viabilizada por duas organizações: OMUNGA Grife Social, empresa
privada com ﬁns sociais (LTDA), e Instituto OMUNGA, associação privada sem ﬁns
lucrativos (ONG). Em 2019, a atuação da OMUNGA aconteceu por meio da seguinte
estrutura:

NOSSO TIME
Em julho de 2019 a Assembleia Geral aprovou a recondução do Conselho de
Administração para um novo mandato de 3 (três) anos.
Os Conselhos estatutários apresentavam a seguinte composição ao ﬁnal de 2019:

Em conjunto com os Conselheiros, a OMUNGA contou com os seguintes
proﬁssionais em 2019:
Ana Carlota Niero, Coordenadora Pedagógica Voluntária do Instituto OMUNGA,
possui mais de 30 anos de experiência em gestão da educação e em coordenação
pedagógica.
Psicóloga e Psicopedagoga, é também idealizadora do Mentoria Para Educadores,
onde realiza consultorias educacionais e palestras para pais e educadores.
Na OMUNGA, é ela quem coordena as formações continuadas de professores
realizadas em nossos projetos, garantindo que se sintam valorizados, assistidos e
instrumentalizados.

Cristiane Perin de Oliveira, Gestora de Projetos e Governança do Instituto OMUNGA.
Com certiﬁcação internacional em Gestão de Projetos Sociais e cursando Mestrado
em Design, a Cris possui mais de 10 anos de experiência com o terceiro setor,
tendo atuado em todas as fases da gestão de projetos sociais, desde a modelagem
até a retroalimentação resultante dos processos de monitoramento e avaliação em
projetos de educação, inclusão socioprodutiva e tecnologias sociais.

Aline Adami Rosa da Silveira, Coordenadora de Recorrência da OMUNGA. Formada
em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda,
Pós-graduação em Marketing pela FGV e MBA em Administração pela Sustentare
Escola de Negócios. Na OMUNGA atuou como Líder de Recorrência, sendo
responsável pela captação, engajamento e retenção de doadores e assinantes.

Felipe Grando, Designer da OMUNGA. Formado em Publicidade e Propaganda pela
Universidade da Região de Joinville. Na OMUNGA atuou como designer,
fortalecendo o conceito e a identidade de nossa marca para captar e reter
assinantes e doadores, além de promover nossos propósitos, seja em redes sociais
ou por meio de produtos da OMUNGA.

Milena Moser, Social Media da OMUNGA. Universitária do curso de Engenharia de
Produção da UDESC. Na OMUNGA, fortaleceu nossa comunicação nas redes
sociais e o relacionamento com doadores, assinantes e pessoas que compram
nossos produtos. Também participou do desenvolvimento de processos que têm
aprimorado nossa gestão e potencial de execução.

Além deste time, dezenas de voluntários contribuíram com seu tempo e suas
habilidades para concretizar a causa OMUNGA. São educadores, publicitários,
designers, fotógrafos, jornalistas, bibliotecários, advogados, empresários,
estudantes e donas de casa que acreditam no mesmo propósito e se dispuseram a
entrar em ação.

EXECUÇÃO DE PROJETOS
PROJETO ESCOLAS DO SERTÃO
O Projeto Escolas do Sertão nasceu em 2013 com o objetivo de criar melhores
perspectivas de educação para crianças que vivem em regiões de extrema
vulnerabilidade social, potencializando sua capacidade de criar o futuro com
liberdade e autonomia.
Desenvolvido nos municípios de Betânia do Piauí e Curral Novo do Piauí, até 2016 o
projeto contava com duas bibliotecas entregues (uma em cada município) e com 14
ciclos de formação de professores realizados, sendo 7 ciclos em cada cidade.
Até 2016
Em cada biblioteca:
mobiliário
2.500 livros
05 computadores
01 impressora
01 televisão
01 aparelho de DVD
acesso gratuito à internet
2.500 alunos beneﬁciados

Formação de professores:
14 ciclos de formação
224 horas de atividades
200 professores beneﬁciados

O acervo das bibliotecas é composto por livros de literatura infantil e infanto juvenil
e gibis.
As formações de professores foram conduzidas por voluntários com atuação em
gestão educacional e cultural, bibliotecárias, contadores de histórias, professores,
psicólogos e assistentes sociais. Dentre os temas e conteúdos abordados, deﬁnidos
a partir da escuta com a comunidade escolar, estão Professor Protagonista,
Formação de Leitores, Desenvolvimento de Projetos Literários, Contação de História,
Formação de Lideranças e Indicadores de Resultados.
Em 2017 a atuação da OMUNGA esteve voltada para a estruturação de um novo
modelo de negócios que pudesse sustentar os projetos. Por esse motivo, não houve
atividades in loco no Projeto Escolas do Sertão.
No ano de 2018 a OMUNGA retornou aos municípios de Betânia do Piauí e Curral
Novo para avaliar a situação das bibliotecas e articular a continuidade das

formações de professores. Além disso, houve avanço no planejamento pedagógico
e nas métricas de mensuração de resultados.
O ano de 2019 foi muito marcante para a OMUNGA, pois houve a retomada das
formações no sertão do Piauí.

No mês de agosto/2019 a OMUNGA esteve nos municípios beneﬁciados para visitar
escolas e as bibliotecas entregues pelo Projeto, reencontrar a comunidade e
articular junto ao poder público, diretores e coordenadores de escolas a
continuidade dos ciclos de formação de professores.

Nesta missão pode-se:
✔ Perceber o quanto as bibliotecas entregues pela OMUNGA estavam bem cuidadas
e o acervo sendo bem utilizado.
✔ Acompanhar, nas escolas, atividades que incentivam a leitura, como o "Cantinho
da Leitura" e a "Sacola Literária" com uso dos livros entregues pela OMUNGA.
✔ Potencializar momentos de escuta com coordenadores pedagógicos e diretores
de escola, ouvindo suas necessidades acerca dos desaﬁos pedagógicos e como a
OMUNGA poderia auxiliá-los por meio de novas formações de professores.
✔ Renovar a parceria com o poder público para novas formações de professores.
✔ Avaliar a possível transferência da biblioteca de Betânia do Piauí para outra
escola, de modo a ampliar o acesso para mais crianças.
✔ Obter atualizações sobre as formações que aconteceram sem a participação da
OMUNGA e os projetos pedagógicos que foram desenvolvidos no último ano.
Munida das informações colhidas na viagem de agosto/2019, a OMUNGA esteve
novamente no sertão do Piauí entre 24 e 27 de outubro de 2019.
Em Betânia do Piauí foi realizado mais um ciclo de formação, com a participação de
49 professores em dois dias de atividades.

No primeiro dia, Ana Carlota Niero palestrou sobre os “Desaﬁos do mundo atual”. Na
sequência, os professores foram convidados a reﬂetir e apresentar as iniciativas que
já estão sendo realizadas no contexto de cada escola e no município, que
promovem as competências e habilidades do futuro deﬁnidas pelo Fórum Mundial
Econômico.

O segundo dia da formação iniciou com palestra de William Cancellara, falando
sobre “O papel do professor e o projeto de vida do aluno”. Este tema teve
continuidade com as atividades conduzidas por Luiz Melo Romão e Cristiane Perin
de Oliveira, que trabalharam ferramentas de solução de problemas e gestão de
projetos. Os professores puderam aplicar as ferramentas de Árvore de Problemas e
Plano de Ação num desaﬁo apresentado pelos alunos do ensino médio, criando de
forma inovadora e colaborativa diversas ações a serem realizadas junto à
comunidade escolar para a revitalização do Rio Itaim, o principal rio de Betânia do
Piauí.

No terceiro e último dia da missão foram visitadas as bibliotecas: uma no Povoado
de Serrinha (município de Betânia do Piauí) e a outra no Povoado de Baixio dos
Belos (município de Curral Novo do Piauí), que recebeu da OMUNGA mais 85 novos
livros infantojuvenis, complementando o acervo já existente.
As atividades realizadas pela OMUNGA no sertão do Piauí em outubro/2019 foram
acompanhadas pela repórter Nathalia Tavolieri e pelo repórter cinematográﬁco
Maycom Mota, que fazem parte da equipe do Programa Proﬁssão Repórter da Rede
Globo. O material colhido fez parte de matéria relacionada aos desaﬁos dos
professores que atuam em regiões como o semiárido brasileiro.
Após seis anos de atuação nessa região, foi possível perceber importantes sinais de
assistência externa por meio de empresas e organizações sociais, fazendo com que
as comunidades sejam mais assistidas do que já foram há poucos anos. Exemplos

disso são o Projeto Mais Água, da Mineradora Bemisa e o programa Votorantim pela
Educação, da empresa Votorantim.

Mesmo que Betânia do Piauí e Curral Novo do Piauí não sejam mais cidades tão
“desassistidas”, por conta dos novos agentes sociais, a estratégia da OMUNGA para
os próximos anos contempla a continuidade do Projeto Escolas do Sertão nestes
municípios.
As avaliações realizadas ao ﬁnal do ciclo de formação mostraram que a OMUNGA
ainda tem bastante a oferecer, levando conteúdos solicitados pela comunidade
escolar e que contribuam para a ampliação da visão de mundo dos professores e
alunos.

Formaram a equipe nesta missão:
Roberto Pascoal de França: Presidente do Instituto OMUNGA
Ana Carlota Niero: Coordenadora Pedagógica da OMUNGA (Voluntária)
Cristiane Perin de Oliveira: Gestora de Projetos e Governança do Instituto OMUNGA
Luiz Melo Romão: Gerente da CAUSE (incubadora da qual a OMUNGA faz parte) e
Professor Universitário
William Cancellara: Mentor Voluntário da OMUNGA em Gestão e Planejamento
Estratégico
Daniel Machado: Professor Universitário e Fotógrafo Voluntário
Diego Nascimento e Kauei Nascimento, da produtora Vídeo Box Pro, responsáveis
pela geração de conteúdo audiovisual para a OMUNGA.

PROJETO LIVROS PARA ÁFRICA
2019 foi um ano onde nossa gestão foi fortalecida para retomarmos os projetos já
criados e para a criação de novos projetos.
Entre as realizações, nutrimos esforços juntos a companhias aéreas, empresas
privadas e outras organizações sociais para levarmos até Luanda, capital de Angola,

15 mil livros, móveis e computadores, a ﬁm de beneﬁciar 1.500 alunos da Escola
São Marcos, por meio do Projeto Livros para África.
Na expectativa de despacho dos materiais, móveis e equipamentos, enviamos os
computadores para revisão em empresa especializada e solicitamos orçamentos
para todo processo logístico Brasil-Luanda.
No entanto, em consequência de nossos esforços em 2018 e 2019 e a falta de
recursos não nos criou condições para a respectiva entrega, nos forçando a
postergar para 2020 a expedição que ﬁnaliza a primeira etapa do projeto Livros para
África.
É importante destacar que a biblioteca já está sendo utilizada por alunos e
professores.

Biblioteca construída na periferia de Luanda (capital de Angola), anexa à Escola São Marcos, no Bairro
Capolo 2

História do Projeto
O Projeto Livros para África é o segundo projeto da OMUNGA e o primeiro na África,
expandindo a atuação para regiões de extrema vulnerabilidade fora do Brasil.
A proposta inicial contemplava beneﬁciar comunidades em Angola e Moçambique,
porém não houve continuidade das tratativas em Moçambique uma vez que o

governo local não entregou sua contrapartida, que era a construção de uma
biblioteca.
Em Angola, no ano de 2014, junto com a Congregação das Irmãs Franciscanas de
Ingolstadt, presentes no país desde 2008, foram iniciadas articulações para
mobilização de organizações sociais locais e internacionais, a ﬁm de viabilizar o
Livros para África: a OMUNGA viabilizou a elaboração do projeto técnico de
construção de uma biblioteca e a Congregação ﬁcou responsável por captar os
recursos. As mobilizações da Congregação em Angola resultaram na doação, pela
ONG alemã Standturdent, de US$ 87,000.00 destinados exclusivamente à
construção física da biblioteca na capital Luanda.
A biblioteca construída em Angola ﬁca na Escola São Marcos, que conta com
aproximadamente 150 professores e atende a mais de 1500 crianças e
adolescentes do bairro Capollo 2, periferia de Luanda, capital de Angola. As
responsáveis pela escola são as religiosas brasileiras da Congregação das Irmãs
Franciscanas de Ingolstadt, responsáveis também pelo Centro Infantil Comunitário,
que atende 110 crianças da mesma região.
Além da elaboração do projeto técnico, à OMUNGA couberam as seguintes
contrapartidas: adquirir livros, computadores e mobiliário para a biblioteca e a
logística para entrega destes itens, além de realizar formações de professores.

PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA

No ﬁnal de 2018 a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, vinculada ao
Ministério da Cultura, aprovou o Projeto OMUNGA na Amazônia (Pronac 184834) ,
tornando-o apto à captação de recursos via Lei de Incentivo à Cultura (antiga Lei
Rouanet).

O projeto tem por objetivo levar ações educativo-culturais para uma das regiões
mais vulneráveis e longínquas do país: Atalaia do Norte, no Amazonas. Durante o
período de 02 anos (2020-2021) serão oferecidas ações educativo-culturais para
200 professores e 1.900 alunos não indígenas da rede pública de ensino, visando a
promoção da leitura e a ampliação do seu repertório cultural.
Está prevista a realização de 6 ciclos de formação de professores, buscando
aproximar a cultura e a prática pedagógica com atividades que promovam a leitura,
a escrita e a construção de projetos educativo-culturais.
Também faz parte do projeto a produção de um documentário (audiovisual)
apresentando as atividades pedagógicas das formações. O documentário será
disponibilizado gratuitamente na internet para livre acesso de todos os professores
interessados.
Além disso, buscando promover a democratização do acesso ao livro, serão
distribuídos (i) obras de referência destinados à formação sociocultural dos
professores e (ii) livros de literatura infantojuvenil para formação de pequenos
acervos nas escolas - incluindo obras em Braille - incentivando o hábito da leitura e o
desenvolvimento de atividades culturais nas práticas pedagógicas.

06 ciclos de formações com professores
24 oﬁcinas | 120 horas-aula
distribuição de 1.000 livros
audiovisual para multiplicar o processo
formativo
200 professores-educadores
1.900 alunos (crianças e adolescentes)
Concluída a fase de aprovação do projeto junto ao Ministério da Cultura, era o
momento de iniciar a etapa de captação de recursos. Assim, em 2019, ingressamos
num novo ecossistema. Começava então nossa jornada de:
✔ Criar relações com empresas que fazem parte do lucro real, com estratégias que
viessem ao encontro de nossos propósitos;
✔ Criar relações com agenciadores e/ou empresas especializadas em captação de
recursos.;
✔ Entender os ciclos de captação do ano, os prazos e os processos de empresas
interessadas em realizar aportes;
✔ Participar de auditorias em nossos projetos e conhecer o departamento de
compliance de grandes empresas, incluindo multinacionais;
✔ Seguir os critérios rigorosos do Sistema de Apoio às Leis de incentivo à Cultura
(Salic) da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura; e
✔ Fazer com que Presidentes de empresas, Diretores, Gerentes e Coordenadores
acreditassem em nosso projeto, sendo o primeiro da OMUNGA via Lei de Incentivo à
Cultura.
Para nossa boa surpresa, percebemos que grandes marcas já nos acompanhavam
por conta da repercussão de nossos primeiros projetos (Escolas do Sertão e Livros
para África) em redes sociais, exposições fotográﬁcas ou assessoria de imprensa.
Percebemos também que, para muitas empresas, levar educação para regiões
distantes ou isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua, faz todo
sentido e dezenas delas se interessaram em nos ouvir. Constatamos que plantamos
boas sementes.
Em 22 de outubro de 2019 o Projeto OMUNGA na Amazônia recebeu seu primeiro
aporte, o que foi um marco em nossa história e chancelou uma nova fase da
OMUNGA. Foi um dia em que percebemos que a decisão de parar, revisar, reinventar,
replanejar, criar e executar, nos deu impulso para fazer mais, melhor e de forma
sustentável.

Nos meses subsequentes o Projeto OMUNGA na Amazônia recebeu novos aportes
de pessoas físicas e de empresas, resultando em R$ 706.397,00 de captação em
2019, o equivalente a 44,54% do total do projeto. Foi autorizada, pela Secretaria de
Fomento e Incentivo à Cultura, a prorrogação do prazo de captação do valor restante
para até 31/12/2019, sendo passível de nova prorrogação.

O projeto mais ousado da história da OMUNGA nascia de modo sustentável,
chancelado por grandes marcas e um time de gestão que nunca tivemos.
Ainda em 2019 a equipe de gestão de projetos do Instituto OMUNGA realizou ajustes
no planejamento (informações no Salic e atualização do cronograma de execução
em conjunto com o poder público local), implementou atividades de pré-execução
do projeto (como a redação da minuta de Acordo de Cooperação Técnica a ser
ﬁrmado com a prefeitura de Atalaia do Norte e a modelagem dos processos de
seleção de produtor executivo, equipe de formação e do audiovisual), além de iniciar
a organização da primeira viagem exploratória ao município, prevista para janeiro de
2020.

GESTÃO DA CAUSA OMUNGA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A principal mudança na OMUNGA nos últimos anos foi na forma de obter recursos.
Nossos propósitos, objetivos e o desejo de levar mais educação para regiões
distantes ou isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua, se
manteve intacta.
Após anos de experiência numa atividade de varejo, onde uma operação distinta
(venda de produtos) era utilizada para subsidiar uma causa (construir bibliotecas e
realizar formação de professores), nossa estratégia de captação de recursos
precisou ser revisada.
Assim, nos últimos anos, temos investido na diversiﬁcação de fontes de recursos
com ênfase na recorrência ﬁnanceira e na obtenção de recursos em larga escala.
Nossa participação na CAUSE - Incubadora de Inovação Social Inovaparq e no
Programa VOA da Ambev proporcionou bastante estrutura nesses quesitos.
Em 2019 fortalecemos o OMUNGA Clube para agregar valor na relação com quem
deseja fazer parte de uma causa com experiências sociais, fortalecendo o orgulho e
o pertencimento à causa.
As doações mensais e pontuais, que também fazem parte de nossa estratégia de
captação de recursos, continuam proporcionando liberdade de escolha para quem
deseja participar da OMUNGA, com valores a partir de R$5,00.
No ano de 2019 aprimoramos nossa comunicação para agregar valor a quem assina
o OMUNGA Clube e para quem doa ao Instituto OMUNGA,
Criamos e estruturamos a modalidade de “Empresa Mantenedora”, por meio da qual
empresas podem fazer parte da OMUNGA realizando investimentos mensais com
valores pré-estabelecidos
As empresas tributadas com base no lucro real podem investir no Projeto OMUNGA
na Amazônia e abater até 4% do seu imposto de renda. Os parâmetros de patrocínio
foram lapidados em 2019 e durante o ano houve contato com dezenas de empresas
no processo de prospecção de possíveis investidores. Este tipo de parceria nos
proporciona recursos em relativa escala, os quais são investidos diretamente na
causa.

Realizamos algumas ações promocionais de vendas de produtos e contamos
também com a iniciativa de Ticiana do Valle, com o evento “Happy Birthday Ticiana”,
onde a aniversariante solicitou aos amigos e familiares que, ao invés de comprarem
presentes, se engajassem à OMUNGA por meio da aquisição de camisetas da
OMUNGA. Todos foram convidados a vestirem nossa causa na recepção que foi
realizada numa galeria de arte de Joinville, adaptada para sua comemoração.

No ﬁnal do ano, participamos do Dia de Doar (22/11) e atendemos clientes que nos
solicitaram os Panetones OMUNGA.

Todas essas iniciativas pontuais foram necessárias, pois acreditamos que as
mudanças em nossas estratégias proporcionarão sustentabilidade para nossos
trabalhos. Por consequência, nosso planejamento e gestão estarão fortalecidos,
trabalharemos mais focados na causa e poderemos contar com um time cada vez
mais qualiﬁcado e apaixonado por transformações sociais.

INCUBAÇÃO CAUSE/INOVAPARQ
Em 2019, a OMUNGA manteve a sua participação no Programa de Incubação da
CAUSE, Incubadora de Inovação Social Inovaparq, onde pode participar de diversas
atividades de capacitação e mentoria que auxiliaram para potencializar a atuação no
impacto social e na gestão ﬁnanceira da organização.
Uma destas atividades foi a oﬁcina oferecida sobre “Mecanismos de Receita e
Inovação em Modelos de Negócio de Impacto”. O modelo que foi desenvolvido pela
Sense-Lab em parceria com o ICE – Instituto de Cidadania Empresarial, e que
também contou com a co-criação dos gestores da CAUSE, trata de um processo que
busca identiﬁcar e sistematizar os principais mecanismos de receita – entendido
nesse contexto como a dinâmica como a organização interage com seus clientes e
beneﬁciários para a geração de resultado ﬁnanceiro – e abordagens de inovação em
modelos de negócios de impacto.

Outra atividade importante que ocorreu em 2019 foi a continuidade da mentoria para
a criação da Teoria da Mudança da OMUNGA. A Teoria da Mudança é uma
ferramenta de planejamento para projetos sociais, sendo utilizada para analisar as
relações causa-efeito, esclarecer os pressupostos embutidos nestas relações e
identiﬁcar e testar as intervenções especíﬁcas necessárias para atingir os
resultados desejados. A importância desta mentoria foi a possibilidade de fortalecer
e identiﬁcar de forma mais clara os impactos sociais gerados a partir das atividades
desenvolvidas pela OMUNGA, podendo monitorar e avaliar os resultados de curto,
médio e longo prazos dos projetos desenvolvidos.
Ainda em 2019, a OMUNGA participou do Dia Mundial da Criatividade (22 de abril),
que ocorreu em Joinville/SC na Sustentare Escola de Negócios e foi realizado
simultaneamente em outras 50 cidades do Brasil, além de Portugal, Sérvia e
Alemanha. Na feira do Dia Mundial da Criatividade, a OMUNGA e as empresas
incubadas na CAUSE mostraram seus produtos e serviços de impacto social,
interagindo com o público interessado também em trocar ideias sobre
empreendedorismo e inovação social.
O processo de captação do Projeto OMUNGA na Amazônia nos conectou com
empresas de âmbito nacional e internacional e a presença na CAUSE, Incubadora de
Inovação Social Inovaparq, também ajudou a ampliar nossas conexões com outros
empreendedores sociais por meio de uma parceria estabelecida entre CAUSE e
Civi-co. A Civi-co é um espaço de trabalho compartilhado para empreendedores

sociais em São Paulo que reúne pessoas e organizações que geram transformações
positivas na sociedade. Visitas, reuniões presenciais e virtuais em 2019 deram
origem a indicações, novas conexões e oportunidades de negócios e aporte de
recursos.
PROGRAMA VOA AMBEV - QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO
Promovido pela Ambev, o Programa VOA é voltado a organizações sociais, focado
em capacitação em gestão e mentoria com funcionários voluntários. A ideia é
disseminar o padrão de excelência de gestão da Ambev para as ONGs e ampliar
ainda mais o impacto positivo na sociedade.

Na edição de 2019 foram 334 organizações inscritas e 54 escolhidas após três
etapas de seleção.
Os critérios de avaliação para selecionar as participantes foram impacto social,
iniciativa, visão de futuro e comprometimento.

Roberto, Presidente, e Cristiane, Gestora do Instituto OMUNGA, com Bernardo Pinto Paiva, Presidente
da Ambev - Encontro Inaugural do Programa VOA - 03.05.2019 - São Paulo/SP

Assim como o Instituto OMUNGA, todas as ONGs selecionadas para o Programa
VOA trabalham para gerar oportunidades para crianças e jovens de comunidades em
vulnerabilidade social.

“Que o padrão de
excelência da Ambev
possa impulsionar
organizações sociais do
Brasil e da América
Latina para sonhar,
organizar, desbravar,
realizar e gerar o maior
número de impactos
possíveis”.
Bernardo Pinto Paiva,
Presidente da Ambev
(maio/2019)

“Sermos selecionados
entre tantas organizações
para um programa de
uma empresa tão grande
quanto a Ambev é muito
valioso para nosso time,
beneﬁciados e também
para nossos investidores.
Mostra que estamos num
bom caminho para a
execução, governança,
transparência e em breve,
para atuação em escala!
Estamos muitos felizes e
especialmente
gratos aos que acreditam
e fazem parte de nossa
causa”.
Roberto Pascoal,
Presidente do Instituto
OMUNGA (maio/2019)

“Estamos trabalhando em
um planejamento para
entender quais são os
melhores caminhos a ﬁm
de executar nossos
processos internos e
projetos com excelência,
medir o nosso impacto e
atender cada vez mais
crianças e professores. É
uma oportunidade
incrível, pois estamos
contando com pessoas
que já fazem isso há
muito tempo. Estamos
muito felizes, e cada uma
das pessoas que nos
apoia faz parte deste
momento”.
Cristiane Perin de
Oliveira, Gestora de
Projetos e Governança
do Instituto OMUNGA
(maio/2019)

"O programa qualiﬁcará o
Instituto OMUNGA para
ser reconhecido por seus
beneﬁciados,
investidores, time e
parceiros como uma
organização que sonha
alto e executa com
excelência e isso poderá
engajar cada vez mais
pessoas"
Roberto Pascoal,
Presidente do Instituto
OMUNGA (maio/2019)

Encontro inaugural do Programa VOA - 03.05.2019 - São Paulo/SP

De maio a novembro de 2019, colaboradores da Ambev atuaram como mentores,
compartilhando seus conhecimentos para melhorar a gestão e os resultados das
organizações selecionadas, ajudando na transferência de conteúdo e na
implementação de um projeto prático voltado para a comunidade. No caso da
OMUNGA, atuaram 5 mentores, sendo 2 titulares e 3 convidados pelos titulares.

Além disso, as ONGs participaram de atividades presenciais e virtuais que incluíram
temas como gestão de pessoas, orçamento, projetos, desdobramento de metas,
captação de recursos, voluntariado, storytelling e mensuração e avaliação de
impacto.
A OMUNGA foi uma das seis ﬁnalistas entre as 54 organizações sociais que
participaram do VOA 2019.
No dia 22 de novembro de 2019 foi realizada a banca para apresentação dos
projetos ﬁnalistas. Estavam presentes Ricardo Melo, vice-presidente da Ambev;
Carla Crippa; Diretora de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Ambev e
Isabel Pillar, head do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo. Na ocasião, foi
apresentado tudo o que foi construído durante os seis meses de programa VOA,
incluindo ferramentas e resultados.

No mesmo ﬁnal de semana, em São Paulo, a OMUNGA esteve presente na feira
Virada da Virada, realizada no Parque Ibirapuera, que contou com mais de 100
instituições de todo o Brasil. O evento buscou discutir as diferentes percepções
sobre o voluntariado com palestras, shows, rodas de debates e exposições.

RELACIONAMENTO COM APOIADORES
Com o objetivo de potencializar as relações de conﬁança e solidariedade,
demonstrar execução e transparência e para que os apoiadores se sintam parte de
cada passo da jornada, mantemos vários canais de relacionamento com assinantes,
doadores, pessoas que compram produtos da OMUNGA, parceiros e voluntários.
OMUNGA Talks
O OMUNGA Talks foi criado para compartilhar os propósitos, desaﬁos e conquistas
da OMUNGA com todos os apoiadores, aproximando-os da causa.
QUANDO
Talks #1

07/09/19

ONDE

QUEM

TEMA/CONTEÚDO

Sede do Instituto
OMUNGA - Perini
Business Park
Joinville/SC

Roberto Pascoal,
assinantes do OMUNGA
Clube e convidados

Compartilhamento da
história da construção
dos propósitos da
OMUNGA.
Narrativa de momentos
emocionantes.

Apresentação dos
desaﬁos e objetivos para
que mais crianças sejam
beneﬁciadas.
Resultados da expedição
ao sertão do Piauí Projeto Escolas do Sertão,
ocorrida em agosto/2019.
Assinantes do OMUNGA
Clube e convidados
expuseram suas visões e
sentimentos em fazer
parte da causa.
Talks #2

10/10/19

Universidade da Região
de Joinville - Univille
Auditório da Biblioteca
Transmitido pelo
Facebook:
https://www.facebook.c
om/492363817499072/
videos/3628865479756
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Talks #3

21/11/19

Auditório do Ágora
Techa Park - Perini
Business Park
Joinville/SC

Roberto Pascoal
Ana Carlota Vieira Niero Coordendaora Pedagógica
Voluntária da OMUNGA
Alunos e professores do
curso de Pedagogia da
Univille

Pedagogia, Amor e Afeto:
a importância do
ensino para o
desenvolvimento crítico,
emocional e social das
crianças, principalmente
nas regiões onde a
OMUNGA atua.

Pessoas interessadas no
tema e na causa OMUNGA
Marcelo Estraviz,
referência internacional
em captação de recursos
Representantes de
organizações sociais de
Joinville

Visões, comportamentos
e tendências
do engajamento social, no
Brasil e no mundo, de
pessoas que buscam uma
causa e também de
organizações sociais.
Participantes
compartilharam suas
percepções, experiências,
desaﬁos e conquistas
relacionadas ao terceiro
setor.

Lives
Para estarmos mais próximos das pessoas que se interessam pela nossa
causa, lançamos as Lives OMUNGA em 2019.
QUANDO
Live #1

26/08/19

CANAL

QUEM

TEMA/CONTEÚDO

Facebook
https://www.facebook.c
om/492363817499072/
videos/2457015571184
515

Roberto Pascoal e
professores beneﬁciados
pelo Projeto Escolas do
Sertão.

Atualizar sobre o Projeto
Escolas do Sertão.

Live #2

06/11/19

Facebook
https://www.facebook.c
om/492363817499072/
videos/1181474225396
388

William Cancellara, Mentor
Voluntário de
Planejamento Estratégico
e Gestão da OMUNGA

William compartilhou sua
experiência ao participar
da formação de
professores do Projeto
Escolas de Sertão, que
aconteceu entre os dias
23 e 27 de outubro/19.

Paolo Recke, agente de
investimentos,
sócio-fundador da Vision
Partners (empresa
especializada em
contabilidade e
consultoria empresarial) e
voluntário da OMUNGA

Paolo explicou sobre o
modelo de doação via
Imposto de Renda Pessoa
Física, um dos meios de
captação de recursos para
projetos viabilizados via
Lei de Incentivo à Cultura,
como o OMUNGA na
Amazônia.

YouTube
https://youtu.be/ZMM4
h3fCS9Q
Live #3

04/12/19

Facebook:
https://www.facebook.c
om/492363817499072/
videos/4543514752759
87

OMUNGA Play
O OMUNGA Play é o conteúdo digital oferecido aos assinantes do OMUNGA Clube.
No início de janeiro de 2019 conversamos com os assinantes e decidimos, juntos,
disponibilizar de modo aberto a primeira edição do OMUNGA Play, para que qualquer
pessoa pudesse conhecer mais sobre nossos projetos e as pessoas beneﬁciadas
pelo nosso trabalho.
QUANDO

CANAL

CONTEÚDO

Play #1

janeiro/19

YouTube
https://youtu.be/VNLUzV
bK9wI

Histórias de pessoas beneﬁciadas pelos
projetos da OMUNGA

Play #2

abril/19

YouTube

Nosso time e parceiros se tornaram os
apresentadores desta edição, trazendo a
construção do OMUNGA Clube como um
novo sentido ao engajamento social, repleto
de experiências sociais

https://youtu.be/2GEIVDJ-Y
yI

Play #3

dezembro/19

OMUNGA Responde

YouTube
https://youtu.be/lz-2v6Ip
des

Imagens captadas durante a formação de
professores realizada em outubro/2019 no
Projeto Escolas do Sertão retratam o
impacto da OMUNGA em comunidades
isoladas e distantes do sertão do Piauí.
O curta-metragem, de 11 minutos, foi
produzido pela parceira VIDEOBOX
Produtora.

Para fortalecer a relação com os apoiadores da nossa causa foi lançado, em 2019, o
OMUNGA Responde. Os vídeos têm como objetivo responder às principais dúvidas
sobre os projetos, objetivos e o dia a dia da OMUNGA Grife Social e Instituto.
A
primeira
edição
está
disponível
no
YouTube
da
OMUNGA:
https://youtu.be/QTMoORAk_1E
Boletins
Informativo periódico com o resumo das realizações da OMUNGA no período.
O envio dos boletins iniciou em julho/2019 e nossa base de contatos recebeu dois
informativos até o ﬁnal do ano.

E-Mails
Semanalmente os apoiadores recebem informações sobre o que está acontecendo
na OMUNGA, para que saibam de forma tempestiva o transparente o que seu apoio
está ajudando a construir.

Plataformas de Relacionamento
Em 2019, o relacionamento com interessados em doar e/ou atuar como voluntários
na OMUNGA aconteceu por meio de três plataformas digitais:
Trackmob - Para doação única ou recorrente, sendo que o valor é escolhido pelo
doador.
Acesso disponível em https://omunga.colabore.org/doeomunga

Abrace uma Causa - Para doações a projetos especíﬁcos.
Acesso disponível em https://abraceumacausa.com.br

Atados - Para divulgação de vagas de trabalho voluntário. Os interessados registram
seus dados na própria plataforma.
Acesso disponível em https://www.atados.com.br/ong/instituto-omunga

IMPRENSA / RECONHECIMENTO

Fev/2019
Portal Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Dez/2019
Programa Proﬁssão Repórter - TV Globo
Globoplay

Jul/2019
Revista DUO Joinville - Ed. 71

Fev/2019
Spin News

RESULTADOS DA OMUNGA
Os resultados do nosso trabalho são apresentados em duas dimensões: Execução,
englobando operação, gestão e implementação dos projetos, e Demonstrativos
Financeiros, que apresentam os resultados ﬁnanceiros do período.
EXECUÇÃO
a) Resultados de 2013 a 2019 - Projetos Escolas do Sertão e Livros para África

b) Projeto Escolas do Sertão 2019 - Formação de Professores
16 horas de formação de professores em Betânia do Piauí/PI
16 horas de integração com a comunidade
c) Projeto Escolas do Sertão 2019 - Finalista do Prêmio IPL
Em 04 de dezembro, representantes da OMUNGA estiveram em São Paulo*,
juntamente com outras 41 iniciativas, para o evento do Prêmio Retratos da Leitura
2019, criado e promovido pelo Instituto Pró-Livro. O Projeto Escolas do Sertão
concorreu na categoria Organizações Sociais Civis, juntamente com outras nove
iniciativas.
* Viagem custeada pelo Instituto Pró-Livro

d) Gestão - OMUNGA no Programa VOA 2019
34 encontros focados em gestão:
4 encontros presenciais na sede da Ambev (SP e RJ)*
4 encontros presenciais com mentores* na sede do Instituto OMUNGA
24 encontros online com mentores
2 webinars
*Viagens custeadas pela Ambev

184 horas focadas em qualiﬁcação da gestão:
32 horas de encontros presenciais na sede da Ambev (SP e RJ)
16 horas de encontros presenciais com mentores
36 horas de encontros online com mentores
21 horas para construir ferramentas e tirar dúvidas com os mentores
2 horas de webinars
72 horas de trabalho/reunião interna da equipe OMUNGA
5 horas para estudos/aulas na plataforma EAD do programa

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS / TRANSPARÊNCIA
A reconstrução do modelo de negócio, gestão e governança da OMUNGA nos
últimos dois anos foi um importante investimento para o nosso futuro.
A equipe que foi estruturada tem permitido um trabalho de longo prazo, visando
escala que, até então, não era concretizada por conta das limitações de
disponibilidade de trabalhos voluntários.
Os projetos de recorrência têm nos proporcionado regularidade de recursos, além de
encantamento e ﬁdelidade junto a nossa marca. Com isso, está sendo possível
planejar melhor nossas ações sem as oscilações de vendas produtos, incluindo os
sazonais.
Sem investimentos em consultores e empresas especializadas, aprovamos a
captação de recursos do Projeto "OMUNGA na Amazônia" pela Lei de Incentivo à
Cultura e iniciamos diálogos com grandes empresas às quais ainda não tínhamos
acesso, como Microsoft, Coca-Cola, Bic World e Faber Castell. O Projeto OMUNGA
na Amazônia está orçado em R$ 1,6 milhão, dos quais R$706.397,00 foram
captados em 2019. Este recurso garantirá dois anos de execução das atividades do
projeto sem a dependência de recursos de doação, venda de produtos ou de nosso
clube de assinatura.
A seguir apresentamos um detalhamento da movimentação ﬁnanceira do exercicio
2019.

PARCEIROS QUE ESTIVERAM CONOSCO EM 2019
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