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APRESENTAÇÃO 

 

OMUNGA Grife Social e Instituto apresentam este Relatório de Atividades para divulgar 

as realizações referentes ao investimento social, estratégias e gestão das 

organizações. Estão relatadas todas as nossas iniciativas desde o início das 

operações, quando nem existia ainda uma estrutura formal, porém a Causa OMUNGA 

já havia nascido: participar da construção de um mundo melhor por meio da educação. 

  

Este relatório também integra a prestação de contas e o desempenho do Instituto 

OMUNGA nos exercícios fiscais de 2017 e 2018 (de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 

cada ano). 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, 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.  
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HISTÓRIA DA OMUNGA 
 

A busca por uma vida com mais propósito e significados fez Roberto Pascoal deixar a 

carreira de gestor comercial de rádios no estado de Santa Catarina, em 2009, para 

conhecer regiões da África como Angola, Moçambique e África do Sul. 

  

Em territórios de extrema vulnerabilidade social, conheceu iniciativas da Missão 

Católica de Angola nas áreas de educação, esporte, inclusão digital, saúde e 

empregabilidade. 

 

Durante quatro anos, realizou trabalho voluntário junto às congregações Ordem dos 

Frades Menores, Irmãs Catequistas Franciscanas e Irmãs Franciscanas de Ingolstald. 

Neste período, participou de estudos prévios e da captação de recursos para instalação 

de sistemas de energia solar e construção de uma escola, atuou como professor de 

informática e palestrante em escolas e universidades. Além disso, levou voluntários 

brasileiros para Angola: um engenheiro civil que realizou estudos técnicos e elaborou 

os projetos de construção de uma escola e uma biblioteca; professores e acadêmicos 

de Educação Física e a coordenadora do Curso de Gastronomia/Panificação, que 

participaram de atividades em suas respectivas áreas, em função de parceria 

estabelecida entre a Ordem dos Frades Menores com a Universidade da Região de 

Joinville – Univille, articulada pelo Roberto Pascoal. 

  

Após os primeiros insights sobre empreender na área social fora dos padrões 

filantrópicos tradicionais e com foco na educação em regiões de extrema 

vulnerabilidade, Pascoal foi convidado por empreendedores sociais e integrantes de 

organizações religiosas a conhecer o sertão do Piauí.   

 

Em um ano de viagens pelo Brasil, visitou alguns dos municípios mais vulneráveis do 

país e percebeu que as cidades de Betânia do Piauí e Curral Novo do Piauí (PI) poderiam 

ser o cenário perfeito para um projeto piloto, considerando seus indicadores sociais 

em patamares extremos, o engajamento comunitário e a principal solicitação daquelas 

comunidades: livros! 

 

Assim nasceu o Projeto Escolas do Sertão, com o objetivo de criar acesso a um mundo 

que milhares de crianças daquelas cidades desconheciam e conectá-las a 

oportunidades que ultrapassavam as fronteiras do sertão. Por meio dos livros que 

iriam compor duas bibliotecas, um propósito maior: estimular, nas crianças e nos 

professores, a conexão com suas potencialidades. 

 

Definido o objetivo, era momento de captar recursos. Uma equipe de voluntários foi 

formada para recorrer a empresas, pessoas físicas e organizações sociais em busca 
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de computadores e outras doações de equipamentos, serviços e produtos. Designers 

e publicitários foram convidados a criar estampas da primeira coleção de camisetas 

relacionadas à causa e toda receita das vendas foi destinada para subsidiar os custos 

de produção e também a aquisição de livros, móveis, componentes eletrônicos, 

despesas administrativas e viagens relacionadas ao projeto. 

  

Primeiro projeto da OMUNGA, o Escolas do Sertão foi lançado oficialmente em 

dezembro de 2012 e, após 10 meses de execução, duas bibliotecas foram inauguradas. 

 

A relação construída com a comunidade nos fez perceber que as bibliotecas não 

seriam suficientes para proporcionar a transformação libertadora desejada. Os 

professores pediam mais. Eles queriam melhorar seus métodos de ensino para se 

tornarem professores protagonistas. Dessa maneira, os voluntários da OMUNGA 

estruturaram e realizaram ciclos de formação de professores com foco na formação 

de leitores. 

  

Enquanto o Escolas do Sertão acontecia, também tomava forma um empreendimento 

de impacto social que pudesse dar suporte ao sonho de levar educação para crianças 

e adolescentes em regiões de extrema vulnerabilidade social no Brasil e no mundo.  

 

As ideias surgidas a partir das viagens de Roberto Pascoal pelo interior do Brasil foram 

lapidadas com as percepções e análises de empresários de diferentes setores em 

Joinville/SC e região, empreendedores sociais, voluntários, amigos, familiares, 

consultores do Sebrae/SC, professores da Univille e do Centro Universitário - Católica 

de Santa Catarina. 

 

Até que, em junho de 2013, a OMUNGA Grife Social estava formalmente constituída: 

uma empresa privada que comercializa produtos (camisetas, livros, itens 

promocionais e outros artigos sazonais, como chocotones e colombas) para levantar 

recursos destinados a viabilizar a construção de bibliotecas e a formação continuada 

de professores. 

 

Em 2014 nascia a segunda iniciativa da OMUNGA: construir uma biblioteca e realizar 

capacitações de professores na periferia de Luanda, capital de Angola. Foram 

realizadas articulações e mobilizações internacionais e, em parceria com a 

Congregação das Irmãs Franciscanas de Ingolstald, foi lançado o Projeto Livros para 

África 

 

Esta iniciativa surgiu a partir das experiências impactantes que o Pascoal vivenciou no 

contexto extremamente vulnerável daquele país. Além disso, o período na África gerou 

conexões com possíveis parceiros para um projeto local e havia o desejo de beneficiar 

a comunidade onde seu novo propósito de vida tinha sido estabelecido. 
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A segunda coleção de camisetas foi criada com o mesmo nome do projeto, sob a 

chancela da marca OMUNGA Grife Social. Foram realizadas ações de vendas em 

empresas, exposições fotográficas em shoppings, diversos eventos e ampla 

divulgação no sul do país. 

 

A equipe de voluntários crescia e mentores começavam a acompanhar nossa jornada. 

 

Buscando o amadurecimento da marca, com novo posicionamento e identidade visual, 

em 2017 foi lançada a terceira coleção de camisetas, denominada “Mude uma 

História”. Contamos com grandes parceiros, fabricantes que atendem marcas 

nacionais, e elaboramos experiências de produto por meio de embalagem, aroma e 

processo de compra em um novo site. 

  

Neste período, percebemos que os desafios para sustentar a operação de varejo em 

escala estava nos distanciando do principal motivo pelo qual a OMUNGA foi fundada: 

a causa. Era o momento de reavaliar nosso passado, analisar o presente e os planos 

para o futuro. O surgimento de parceiros como a aceleradora SPIN Negócios 

Exponenciais e a CAUSE - Incubadora de Inovação Social Inovaparq favoreceu a 

elaboração de um novo modelo de negócio, necessário para ampliar o alcance e 

impacto das ações, expandir as possibilidades de parcerias, diversificar as formas de 

captar recursos e qualificar a gestão dos projetos.  

 

Fruto deste movimento, em 2017 foi formalizado o Instituto OMUNGA, uma 

organização não governamental para amplificar as transformações sociais que já 

vinham sendo realizadas pela Grife Social há mais de 4 anos. 

 

Dessa forma, a OMUNGA conta com duas organizações para dar suporte à causa: a 

OMUNGA Grife Social (empresa privada) e o Instituto OMUNGA (ONG). Por meio deles, 

nos últimos anos implantamos novas formas de captação de recursos (recorrência 

financeira com experiências sociais por meio do OMUNGA Clube e Doações), foi 

aprovado o primeiro projeto via lei de incentivo à cultura (OMUNGA na Amazônia) e 

formamos um time de alta performance focado em melhorar a gestão de processos, 

executar nossos projetos com excelência e medir nosso impacto. 

 

Todas as mudanças ocorridas na OMUNGA e nossa atual estrutura têm um único 

objetivo: atender cada vez mais crianças e professores, prevendo uma atuação de 

longo prazo, de forma sustentável.  

 

Também faz parte do nosso trabalho apresentarmos problemáticas sociais 

alarmantes envolvendo milhares de crianças e professores. Nos honra sermos uma 
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ponte entre esta realidade e as pessoas que querem participar da transformação por 

meio da educação. 

 

Queremos continuar levando mais educação para regiões extremamente vulneráveis, 

distantes e isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social tem atuação efetiva. 

 

Na verdade, queremos mesmo é ver o brilho nos olhos de crianças e professores 

dessas regiões ao perceberem, por meio de livros e formações, que seus sonhos 

podem se tornar realidade.  

 

 

Nossa Linha do Tempo até 2018 
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Palavra do Presidente do Instituto OMUNGA e Fundador da 

OMUNGA Grife Social 
 

Eu amo o que eu faço! E liderar um propósito individual, que se torna cada vez mais 

coletivo, me faz sentir de forma genuína o aprendizado, o senso de utilidade, a 

plenitude, a gratidão e a felicidade. 

 

Os últimos anos foram de muitos desafios. Empreender, por si só, já é grande um 

desafio. Empreender na área social, fora dos padrões filantrópicos tradicionais, 

beneficiando os invisíveis da sociedade, substituindo um comportamento vitimista por 

iniciativas protagonistas, só fica ainda mais desafiador, quando considero minhas 

próprias limitações. 

 

O que renova as convicções em meus propósitos e no ser humano, são as pessoas 

que se tornaram parte da nossa história, de forma passageira ou duradoura. Esses 

entusiastas, parceiros, conselheiros, mentores, voluntários provocaram reflexões, 

aprendizados, oportunidades e, em muitos momentos, “seguraram a nossa barra”. 

Mas, sobretudo, nos reconectaram com virtudes que, particularmente, creio estejam 

entre as melhores dos seres humanos: a capacidade de se superar, ajudar pessoas e 

de ser grato. 

 

Até agora, a OMUNGA viabilizou a construção de 03 bibliotecas, beneficiou em torno 

de 4.000 crianças e 350 professores. Pessoas aprisionadas por um contexto social que 

a maioria desconhece e que para muitas organizações privadas, públicas e sociais se 

torna complexo, caro e inviável. Mas para a OMUNGA não! 

 

Este relatório apresenta nossos aprendizados e o que nossa determinação, coragem e 

resiliência conquistaram nos últimos anos. Também expressa nossa gratidão a todos 

que nos ajudam a potencializar, por meio da educação, liberdade, autonomia e direito 

de escolha para crianças que clamam por direitos e não por privilégios. 

 

A OMUNGA para mim não é só um negócio, um empreendimento de impacto social ou 

uma ONG repleta de boas intenções. A OMUNGA é um projeto de vida. E para que isso 

tenha sentido para mim e para a sociedade, desejo que possamos beneficiar cada vez 

mais crianças e professores, fortalecendo a OMUNGA como um símbolo de 

transformação social e de engajamento, potencializando o que o ser humano tem de 

melhor. Pois eu acredito que é disso que o mundo precisa, é isso que torna os humanos 

mais “humanos” e mais felizes, plenos e úteis. 

 

Receba meu MUITO OBRIGADO cada pessoa que se engajou, independente de como e 

quanto. MUITO OBRIGADO para cada assinante, doador, mantenedor, parceiro ou 
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quem comprou um de nossos produtos. Nossa história só começou a ser escrita 

porque contamos com pessoas como vocês. Nosso propósito é sustentado por vocês. 

MUITO OBRIGADO mesmo! 

 

Desejo que cada um que faz parte de nosso OMUNGA Soul sinta muito orgulho em 

fazer parte de nossa causa, que multiplique nosso propósito e que possamos engajar 

cada vez mais pessoas. 

 

Um forte abraço, cheio de gratidão.  

 

Roberto Pascoal 
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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. 

 

Os municípios foram selecionados  por meio de indicadores sociais e viagens 

exploratórias, quando foi possível avaliar o contexto de vulnerabilidade e o 

engajamento de comunidades, empresas locais e do poder público.  

 

Betânia do Piauí estava na 5543ª posição no ranking de IDHM1 e apresentava notas 

3,3 e 3,8 no IDEB2. Curral Novo do Piauí estava na 5416ª posição do IDHM, com IDEB 

de 3,6 e 2,92. 

 

O projeto foi concebido com o envolvimento e comprometimento de toda a 

comunidade, unidos pelo propósito maior de melhorar a educação local.  

 

Os recursos financeiros foram provenientes da venda de camisetas e recebemos 

doações de livros e computadores. Além disso, o projeto contou com os seguintes 

apoios: 

- Prefeitura de Betânia do Piauí/PI: material de construção (tijolos e telhas) e serviços 

de pedreiros para a construção da biblioteca na comunidade de Serrinha e, durante as 

formações de professores, custeou parte das despesas de hospedagem e 

alimentação da nossa equipe; 

- Prefeitura de Curral Novo/PI: durante as formações de professores, custeou parte 

das despesas de hospedagem e alimentação da nossa equipe; 

- Mineradora Bemisa: recursos financeiros para a construção da biblioteca no 

povoado de Baixio dos Belos, em Curral Novo/PI. 

 

No dia 11 de outubro de 2013 foram inauguradas as duas bibliotecas do projeto. 

 

 

 
1 IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; mensurado nos 5565 municípios do Brasil. 

Fonte: Atlas Brasil (2010). 

2 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. As notas referem-se à rede pública, anos 

iniciais e anos finais do ensino fundamental. Média Brasil: 4,9 e 4,0, respectivamente. Fonte: INEP - 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2013). 
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Em cada biblioteca: 

mobiliário 

2.500 livros  

05 computadores 

01 impressora 

01 televisão 

01 aparelho de DVD  

acesso gratuito à internet 

 

Em 2014 foram iniciadas as formações continuadas com todos os professores da 

rede pública dos dois municípios. O trabalho foi desenvolvido a partir de diagnósticos 

realizados com a própria comunidade, respeitando o contexto local, suas 

características, histórias e, sobretudo, potencializando o professor-educador como 

protagonista e principal agente da transformação por meio da educação. 

 

Nos 14 ciclos de formação já concluídos (7 em cada município, de 2014 a 2016), 

voluntários com atuação em gestão educacional e cultural, bibliotecárias, contadores 

de histórias, professores, psicólogos e assistentes sociais desenvolveram temas e 

conteúdos como Professor Protagonista, Formação de Leitores, Desenvolvimento de 

Projetos Literários, Contação de História, Formação de Lideranças e Indicadores de 

Resultados. 

 

Professor protagonista 

14 ciclos de formação 

224 horas de atividades 

200 professores 

 

Em 2017 as bibliotecas continuaram funcionando, entretanto não houve formação de 

professores. Isso ocorreu em função da transição de governo local, pela limitação 

dos recursos da OMUNGA e por estarmos num período de reestruturação do modelo 

de negócio. 

 

No ano de 2018 a OMUNGA esteve nos municípios para avaliar a situação das 

bibliotecas e articular, junto ao poder público,  a continuidade do Projeto. Além disso, 

com o objetivo de aperfeiçoar as formações e estabelecer metas que resultem em 

métricas concretas de mensuração das ações desenvolvidas, a equipe pedagógica 

iniciou o planejamento para o novo ciclo de formação de professores, a ser realizado 

em 2019.  
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As pessoas 

Mais de 2.500 crianças e adolescentes 

200 professores 

Dezenas de voluntários envolvidos: 

Educadores | Professores | Formadores 

Contadores de histórias 

Bibliotecária 

Psicóloga 

Assistente social 

Fotógrafos 

Publicitários 

Designers 

Produtores de vídeo 

Assessor de imprensa 

Jornalistas 

Administradores 

Apoio operacional 
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PROJETO LIVROS PARA ÁFRICA 

 

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. 

 

Experiência Social OMUNGA 

 

Em 2017, com a constituição formal do Instituto OMUNGA, foi promovida a primeira 

ação de financiamento coletivo junto aos amigos, voluntários e parceiros dos 

projetos da OMUNGA, com o objetivo de levantar recursos para aquisição de móveis 

para a biblioteca do Projeto Livros para África. Cada participante está vivenciando, 

desde setembro daquele ano, uma experiência social que engloba produtos da Grife 

Social, cartas de crianças, vídeos exclusivos da região e das pessoas beneficiadas. 

 

A Experiência Social OMUNGA ainda está em andamento, com previsão de conclusão 

para 2020. Contamos com a colaboração de vários doadores e todos os participantes 

receberão a prestação de contas detalhada ao final da jornada.  
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Estava prevista, para 2018, a entrega do restante das contrapartidas da OMUNGA 

para a biblioteca do Projeto Livros para África  (mobiliário, livros e computadores). 

Entretanto, em função da queda nas vendas dos produtos da Grife Social e pelo fato 

de que outras fontes de recursos não se efetivaram, além de estarmos passando por 

um período de intensa reestruturação do modelo de negócio, o cronograma do 

projeto sofreu atrasos. Por consequência, a empresa que havia acordado realizar o 

processo logístico declinou desse apoio, o que onerou o projeto em mais R$ 20 mil. 

Os recursos necessários estão sendo captados por meio de novas doações, 

resultados econômicos da OMUNGA e articulações com empresas e organizações. 

 

É importante destacar que a biblioteca já está sendo utilizada por alunos e 

professores. Em 2020, conforme nosso planejamento, faremos a entrega do 

mobiliário, dos livros e computadores previstos na contrapartida da OMUNGA, 

somando-os à atual estrutura da biblioteca e proporcionando um espaço ainda mais 

convidativo para o desenvolvimento do hábito da leitura. 

 

Biblioteca construída 

5.000 livros arrecadados* 

05 computadores doados* 

mobiliário* 

 

Beneficiados: 

1.500 alunos (crianças e adolescentes) 

150 professores-educadores 

*entrega prevista para 2020   
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PROJETO OMUNGA NA AMAZÔNIA 

 

Em alinhamento com a nossa estratégia de diversificação das fontes de recursos, 

objetivando aumentar nossa atuação e impactar mais crianças e professores, em 

2018 foi elaborado o primeiro projeto da OMUNGA a ser viabilizado por meio de 

incentivos fiscais, via Instituto OMUNGA. 

 

O Projeto OMUNGA na Amazônia tem o objetivo de levar ações educativo-culturais 

para uma das regiões mais vulneráveis e longínquas do país: Atalaia do Norte, no 

Amazonas. A cidade apresenta o 3º pior IDHM do Brasil e IDEB de 4,53. Durante o 

período de 02 anos serão oferecidas ações educativo-culturais para professores e 

alunos da rede pública de ensino, visando a promoção da leitura e a ampliação do seu 

repertório cultural. 

 

O projeto contará com 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. 

 

Haverá também a produção de um documentário (audiovisual) com a participação 

dos diversos atores sociais envolvidos no processo. Este média metragem 

contribuirá para que os conteúdos sejam de livre acesso a todos os professores 

interessados, servindo como instrumento para transferência e replicação da 

tecnologia formativa e social produzida.  

 

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, incentivando o hábito da leitura e o desenvolvimento de 

atividades culturais nas práticas pedagógicas. Destacamos o impacto desta ação, 

visto que nenhuma das escolas municipais possui biblioteca. 

 

O Projeto OMUNGA na Amazônia, no valor de R$ 1.585.998,08, foi aprovado via Lei de 

Incentivo à Cultura (Pronac 184834) e está em fase de captação de recursos. 

 

 

 

 

 
3 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A nota refere-se à rede pública, anos iniciais do 

ensino fundamental; para os anos finais não há dados disponíveis. Média Brasil: 5,5 e 4,4, 
respectivamente. Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(2017). 
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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) 
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Números OMUNGA 

 
Projetos Escolas do Sertão e Livros para África (2013 a 2018): 

 

 
 

Em 2018 nosso esforço esteve voltado para a estruturação, elaboração e aprovação 

do Projeto OMUNGA na Amazônia, que beneficiará 200 professores e 1.900 alunos, 

além das centenas de pessoas que poderão acessar o audiovisual, a ser 

disponibilizado gratuitamente pela Internet. 
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GESTÃO DA CAUSA OMUNGA 

 
COMO FUNCIONAMOS 

 

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). Esta é nossa estrutura: 

 
 

Estamos evoluindo em termos de gestão e estratégia de atuação. Desejamos que a 

nossa causa chegue a um número cada vez maior de crianças e professores. 

 

Por isso, desde 2017, temos olhado com mais atenção para dentro, a fim de 

estruturarmos novas formas de captação de recursos. Também avançamos em 

nosso modelo de mensuração do impacto gerado pelos projetos e tornamos nossa 

causa mais palpável por meio do Manifesto OMUNGA. 
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CAPTAÇÃO DE RECURSOS - Ampliação do modelo de negócio 

 

A OMUNGA Grife Social viabilizou os primeiros projetos por meio da comercialização 

de camisetas, que se tornaram a principal fonte de recursos, sendo complementada 

posteriormente por itens corporativos, panetones e colombas de Páscoa. É motivo de 

grande orgulho fazer com que as pessoas participem de nossa causa vestindo nossa 

marca como símbolo de transformação social. 

  

Mas para sustentar o crescimento com um modelo de negócio mais próximo de nossa 

causa, em 2017 iniciamos a revisão e reestruturação das formas de captação de 

recursos. Em parceria com a SPIN Negócios Exponenciais e a CAUSE – Incubadora de 

Inovação Social INOVAPARQ, juntamente com nossos parceiros, mentores e 

voluntários, diversificamos nosso modelo de negócio para agregar valor e experiências 

sociais para quem deseja fazer parte da causa da educação, instituímos a 

possibilidade de doação mensal ou pontual de valores de livre escolha para pessoas 

físicas e criamos meios para uma participação efetiva da iniciativa privada. 

 

Desta trajetória, nos últimos anos, nasceram novas formas de engajar pessoas e 

empresas. 

 

 * OMUNGA Grife Social (Camisetas + Livros + Panetones + Colombas) 

Por meio de nossa loja virtual, disponibilizamos camisetas, livros e, pontualmente, 

lançamos produtos sazonais, como panetones e colombas de Páscoa. Em maio de 

2017 foi lançada a coleção de camisetas "Mude uma História", que continua sendo 

comercializada. 

 

"Vestir uma camiseta da OMUNGA é se revestir com um pouco mais de 

humanidade, de generosidade e de amor ao próximo. 

Quando compro um produto da OMUNGA, sei que estou adquirindo algo 

de qualidade e bom gosto de uma organização que faz a diferença na 

vida de pessoas invisíveis para o atual modelo socioeconômico. Com 

isso, envio um pouco de mim para os rincões mais esquecidos do País, 

pelas mãos cuidadosas de quem sabe fazer o que é mais importante." 

Mário Sant'Ana 

Presidente do Projeto Resgate 

 

* OMUNGA Clube 

Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2015, as doações de pessoas físicas no Brasil 

foram de 13,7 bilhões de reais naquele ano. Em paralelo a estes dados, percebemos o 

crescimento dos clubes de assinatura de diferentes produtos que potencializam 

experiências e criam fidelidade à marca, com produção de itens sob demanda 

específica e recorrência financeira. Assim, o OMUNGA Clube, estruturado em 2017 e 
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lançado em agosto de 2018, uniu o potencial de engajamento financeiro com o modelo 

de negócio dos clubes de assinatura para criar experiências sociais aos assinantes, 

por meio de produtos, conteúdos e viagens para as regiões onde a OMUNGA possui 

projetos, além de representar uma fonte de recursos recorrentes para as atuais e novas 

iniciativas de projetos. 

  

"Eu acredito no que a OMUNGA faz. E também acredito que temos que 

sair das intenções e agir. Por isso que eu assino o OMUNGA Clube." 

João Marcos Buch 

Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Joinville/SC 

 

* OMUNGA Doações 

Buscando oferecer novas possibilidades de engajamento junto aos nossos projetos, 

criamos a OMUNGA Doações, cuja plataforma online está disponível desde outubro de 

2018. O valor da doação é de livre escolha e cada doador fica a par do que acontece na 

OMUNGA, para que esteja sempre bem informado sobre o andamento de nossas 

atividades e projetos. 

 

"Eu sou apaixonada por sustentabilidade e tenho sorte de fazer o que 

amo, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. Melhor 

ainda é poder conhecer diariamente pessoas e projetos incríveis. Foi 

assim com a OMUNGA, e, por isso participo como doadora mensal, por 

entender que a educação de qualidade é o melhor caminho para mudar 

o mundo." 

Tatiana Montero 

 

* OMUNGA Mantenedor 

A partir de estudos e encontros com empresas que nos procuraram para fazer parte 

de nossa causa, criamos, em novembro de 2018, o OMUNGA Mantenedor, para que os 

nossos propósitos possam ser somados aos propósitos de empresas que acreditam 

que a educação é um direito de TODOS e possui um poder transformador. 

 

"Com a regionalização criamos uma profunda conexão emocional com 

o Brasil, através das nossas estratégias de marketing. E por meio da 

Omunga, criamos uma conexão ainda mais profunda em lugares 

inóspitos, por acreditarmos em um Brasil melhor através da educação." 

Tatiana Ortado 

CEO da SMBR | Soluções Mídia Brasil 

 

* Projetos com leis de incentivo 

Em 2017, projetos incentivados pela atual Lei de Incentivo à Cultura chegaram a R$ 

1,156 bilhão, segundo o Ministério da Cidadania. Estes números e a necessidade de 
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captarmos recursos em maior escala para que nossos projetos tenham mais 

“autonomia” nos fizeram constatar uma oportunidade para que o incentivo fiscal fosse 

uma elemento adicional para engajar empresas. Assim, o projeto OMUNGA na 

Amazônia, aprovado em novembro de 2018 para captação de recursos via Lei de 

Incentivo à Cultura, é nossa primeira experiência nesse modelo de captação, podendo 

se tornar uma tendência em nossas próximas iniciativas, somando recursos aos 

demais modelos citados. 

  

Esta linha do tempo mostra um resumo das transições da OMUNGA e a ampliação do 

modelo de negócios para captação de recursos: 

 

 
 

Os modelos de arrecadação da OMUNGA foram diversificados em 2017 e 2018. 

Passamos a dar mais ênfase aos desejos, necessidades e interesses de nossos 

apoiadores. Contudo, o objetivo pelo qual a OMUNGA foi fundada continua intacto: 

levar educação de mais qualidade para crianças, por meio da construção de bibliotecas 

e formação continuada de professores em regiões de extrema vulnerabilidade social. 
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MENSURAÇÃO DE IMPACTO - A Teoria da Mudança nos ajudando a olhar longe 

 
Avaliar o impacto dos projetos é fundamental para sabermos se estamos sendo 
efetivos em nossa proposta de transformação social e o quanto estamos 
contribuindo neste sentido. Além disso, processos avaliativos fornecem insumos 
para fazermos ajustes nos projetos - porque mudanças internas e externas 
acontecem o tempo todo - e nos permitem identificar oportunidades de atuações 
futuras. 
 
De maneira mais profunda, avaliar nossas ações demonstra o comprometimento 
para promover a transformação social de forma ética e sustentável. E fortalece, 
acima de tudo, a conexão entre coração e mente, pois é uma forma de "mensurar a 
causa". 
 
Durante o segundo semestre de 2018, Simone Faustini, sócia da NEXUS Consultoria 
Sustentável, conduziu atividades com os profissionais da OMUNGA responsáveis 
pela elaboração e execução de projetos. Esta iniciativa fez parte das oportunidades 
oferecidas pela CAUSE – Incubadora de Inovação Social Inovaparq aos seus 
incubados. 
 
Utilizando a Teoria da Mudança, uma metodologia que torna visível o caminho 
necessário para se alcançar uma mudança real no longo prazo, a OMUNGA pode se 
aprofundar em seus processos de mensuração de impacto. Os resultados deste 
trabalho estarão refletidos nos projetos executados em 2019. 
 

 
 

 

  

https://www.inovaparq.com.br/cause/
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MANIFESTO OMUNGA - Reforçando nossa causa pela educação 

 

Realizamos, no mês de agosto de 2018, o processo de cocriação do manifesto da 
OMUNGA. 
 
Em meio a tantos processos para ampliação do modelo de negócio, este momento 
foi fundamental para nos reconectarmos com a causa, olhar para as pessoas 
participantes e reforçar nossa atuação. 
 
O trabalho reuniu a equipe OMUNGA, voluntários das áreas de comunicação, 
pedagogia e administração, conselheiros e pessoas que apoiam nossa causa. A 
facilitação foi do designer voluntário Pedro Segreto, especialista em processos de 
cocriação.  
 
Além de criar um manifesto, que dará origem a um vídeo, este trabalho gerou a 
caracterização das personas* OMUNGA, sugestões para nossos produtos e projetos, 
a prototipagem de um vídeo-manifesto, o roteiro de um vídeo institucional, uma 
apresentação e o texto do Manifesto OMUNGA finalizado pelo próprio Pedro Segreto. 
*simbolizam os grupos de pessoas que interagem com a OMUNGA, como 
professores, secretários de educação, doadores e assinantes do OMUNGA Clube. 
 
Eis o nosso Manifesto que, nas palavras do Pedro, é "um discurso construído a partir 
da autenticidade e relevância de um trabalho em movimento". 
 

 
Manifesto OMUNGA 
Uma criança olha pro futuro em busca de esperança. 
Uma família volta pra casa sentindo o abandono. 
Uma realidade distante que não queima os nossos pés. Invisível, imaterial, 
impalpável. 
Como você se sentiria se não tivesse poder de escolha? 
Se os seus filhos não tivessem o direito a sonhar? 
E se eu te disser que basta um olhar, uma palavra, um abraço? Que tijolos podem 
erguer a transformação? Que livros podem construir novas perspectivas? 
Conectando pessoas, provocando o engajamento, proporcionando autonomia, 
acreditamos que podemos fazer a diferença. Acreditamos que podemos dar 
visibilidade para aqueles que há muito estão na sombra. Que podemos inspirar e 
liderar um movimento que aproxima mundos e rompe barreiras. 

https://www.facebook.com/agir.omunga/photos/a.1874785759256864/1874786262590147/?type=3&theater
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Com amor e felicidade, abraçamos essa causa com a coragem de quem quer 
assumir a responsabilidade de fazer diferente. 
Viva a experiência. Dê voz a uma criança. Sinta o arrepio. Transforme! 
OMUNGA, um mundo melhor por meio da educação. 
 

NOSSO TIME 
 

EQUIPE PERMANENTE 2018 

 
 

CONSELHEIROS 

 
Junto com estas pessoas estão dezenas de voluntários. São educadores, 

publicitários, designers, fotógrafos, jornalistas, bibliotecários, advogados, 

empresários, estudantes e donas de casa que disponibilizam seu tempo, energia e 

habilidades em prol da causa OMUNGA. 
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Como parte da estratégia de governança do Instituto OMUNGA, em 2018 iniciamos a 

elaboração da Política de Voluntariado. 

 

Sobre uma causa... 
 
Quando nos propomos a participar de ações que conversam com o que 
acreditamos, tudo fica mais colorido*. 
 
* Você pode trocar "colorido" por aquilo que tem mais significado pra você: 
afetuoso, solidário, equilibrado, equitativo, alegre, amoroso, em paz, positivo, 
criativo, feliz... Ou tudo isso junto. ;) 
 
Seja por meio da atividade profissional principal, seja por meio de trabalho 
voluntário, doação de dinheiro ou algo físico (livros, equipamentos, material 
pedagógico...), compartilhando uma mensagem nas redes sociais, falando com 
familiares e amigos sobre projetos que nos chamam a atenção, tudo isso nos faz 
sentir mais vivos, fazendo parte de transformações que ressoam em nosso 
coração e têm sentido para nós. 
  
A OMUNGA tem trilhado este caminho, pois queremos "colorir" a vida de muitas 
pessoas. E o nosso colorido vem por meio da educação. 
  
Como acontece em nossas vidas pessoais, em que é importante olhar para dentro 
a fim de encontrarmos nossas potencialidades, escolhermos o que queremos 
experimentar e definirmos nossos objetivos, assim também ocorre nas 
organizações. 
  
Nos últimos anos, temos aprendido muito sobre fazer este percurso de maneira a 
manter causa e negócio unidos, equilibrados e sustentáveis. O conteúdo deste 
relatório expressa esse caminhar, que vem sendo realizado com o apoio de muitos 
mentores. 
 
Agora é o momento em que estamos colhendo muitos frutos dessas reflexões: 
nossa estrutura organizacional está se fortalecendo, nossa visão estratégica está 
sendo alinhada, nossos processos estão sendo qualificados. E o mais importante: 
nosso propósito continua vivo e intenso. 
 
Tudo isso existe porque queremos "colorir" a vida de muitas pessoas. A sua vida de 
doador, conselheiro, apoiador, comprador, assinante, parceiro, voluntário, 
patrocinador, mentor, pai, mãe, diretor de escola, representante do poder público. E 
você está ajudando a colorir a vida de crianças e professores. E as crianças e 
professores ajudam a colorir as nossas vidas. 
 

Não é incrível essa rede virtuosa que se cria ao redor de uma causa? 
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OMUNGA quer dizer união, unidade, conjunto. É disso que falamos aqui. É disso que 
você faz parte. 
 
Cristiane Perin de Oliveira 

 

 

TRANSPARÊNCIA 

 

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 

 

OMUNGA GRIFE SOCIAL 
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INSTITUTO OMUNGA 
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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 e 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. 

 

Além disso, a conquista do primeiro mantenedor/patrocinador, a Soluções Mídia Brasil, 

também é fruto de nossa reestruturação interna. 

 

Manter antigos parceiros e conquistar novos também é resultado dos últimos anos de 

trabalho. A simples presença da OMUNGA no Perini Business Park tem possibilitado 

prospecção de mantenedores, assinantes e investidores. 
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Para reforçar a captação de recursos em 2019, contamos com um estoque de 

camisetas, embalagens e materiais promocionais, que foram responsáveis pelos 

nossos primeiros passos e são ativos que, mais uma vez, se tornam fundamentais para 

nossos objetivos econômicos futuros. 

 

Desse modo, acreditamos que os investimentos realizados em 2017 e 2018 para 

sustentar a revisão e reestruturação de nossas operações foram fundamentais para 

impulsionar a execução e os objetivos econômicos da OMUNGA a longo prazo, pois a 

OMUNGA foi criada para levar mais educação para as regiões mais vulneráveis do 

Brasil e do mundo mas, também, para ser autossustentável e protagonista em seu 

mecanismo de captação de recursos. 

 

Nosso desejo e entrega para fazer cada vez mais e melhor, juntamente com a paixão 

e lealdade aos nossos propósitos, que são compartilhados diariamente com 

seguidores, assinantes, doadores, consumidores de nossos produtos e investidores, 

têm criado cada vez mais apreciação, fortalecimento e reconhecimento de nossa 

marca. Isso nos impulsiona e encoraja, pois sabemos das responsabilidades diante de 

nossos objetivos, que precisam estar financeiramente sustentados. 
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IMPRENSA 

 

 
Maio/2017 

Jornal A Notícia - Coluna Rejane Gambin  

 

 
Julho/2017 

Jornal A Notícia - Coluna Rejane Gambin 

 
Novembro/2017 

Revista Premier - Sessão Negócios 

 

Novembro/2017 

Jornal Estadão - Sessão Viagem 

 
Dezembro/2017 

Revista Leia Mais Ano 15 - Edição 165 - Norte 

de Santa Catarina 

 

 
Janeiro/2017 

Jornal A Notícia - Coluna Rejane Gambin  
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Maio/2018 

Jornal A Notícia - Artigo de Daniel Machado 

 

 
Junho/2018 

Portal Muda Tudo: Um Novo Olhar para Um 

Novo Mundo 

 
Agosto/2018 

Revista DUO Joinville - Destaques do Bem 

 

Novembro/2018 

Projeto DRAFT 
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Parceiros que estiveram conosco em 2017 e 2018 
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