
AMÉRICAS AMIGAS 
 

SOBRE O CLIENTE 
A ONG Américas Amigas é uma organização sem fins lucrativos e promotora dos direitos 

humanos, que luta pela queda de mortalidade por câncer de mama no Brasil, beneficiando 
principalmente a população de baixa renda. As ações da associação englobam: doação de 
mamógrafos, doação de exames de mamografia, treinamento e capacitação de profissionais da 
área de câncer de mama e campanhas de conscientização e informação sobre a doença. 

SOBRE O PROJETO 

DIAGNÓSTICO 

 A Consultoria Júnior Pública foi contratada para sanar o problema de falta de 
diversificação das formas de financiamento da organização. Apesar de possuir uma alta 
capacidade de networking e forte imagem comunicativa, a instituição tinha dificuldade em buscar 
fontes de captação inovadoras e sustentáveis para o longo prazo, uma vez que dependia 
principalmente de doações que ocorriam devido a relações pessoais das fundadoras.  

DESENVOLVIMENTO  

A principal entrega do projeto foi o Plano de Captação de Recursos, que constituiu de 
análises macro e microeconômicas sobre os possíveis financiadores dos projetos da Américas 
Amigas e o panorama político-econômico do país; benchmarkings tanto com professores (Ex. Zilla 
Bendit, professora da FGV-EAESP) como com financiadores de projetos sociais (Ex. Pfizer); a 
realização de uma tabela de financiadores de organizações que trabalham com o escopo de 
atuação da organização; a elaboração de personas (financiadores ideais para o Américas Amigas); 
e um plano de comunicação e fidelização para estes possíveis doadores. Além disso, os 
consultores deram diversas recomendações para que a ONG se estruture e consiga crescer, como 
por exemplo a criação de uma área de Captação de Recursos dentro da Américas Amigas e a sua 
filiação ao Todos Juntos Contra o Câncer, evento anual de relevância do setor. 

RESULTADOS 

- Aumento na eficiência, efetividade e eficácia na captação de recursos: definição dos 
financiadores ideais da organização e do plano de ação para alcançá-los e fidelizá-los; 

- Capacitação dos gestores da organização a partir dos materiais entregues; 

- Viabilização da possibilidade de expansão do alcance do projeto realizado pela organização, o 
que acarreta na diminuição do número de mortes causados pela falta de diagnóstico do câncer 
de mama.  
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