
FUNDAÇÃO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ (FEAL) 

 

SOBRE O CLIENTE 
A Fundação Espírita André Luiz (FEAL), braço das Casas André Luiz – que trabalha 

com saúde –, tem como missão disseminar o espiritismo por meio de canais de comunicação, 

visando à transformação da vida das pessoas pela educação. A Fundação fica ao lado da 

Casas André Luiz, e nasceu para somar esforços ao trabalho de atendimento dos pacientes.  

SOBRE O PROJETO 

DIAGNÓSTICO 

 A Consultoria Júnior Pública foi contratada para sanar o problema de falta de 

diversificação das formas de financiamento da organização, que tinha recentemente sido 

agravado pela perda de sua principal fonte de renda. A organização, por seu escopo e 

funcionamento, captava apenas com pessoas físicas e de perfil extremamente semelhante, 

porém contando tanto com doações contínuas quanto esporádicas.  

DESENVOLVIMENTO  

A principal entrega do projeto foi o Plano de Captação de Recursos, que constituiu de 

análises macro e microeconômicas sobre os possíveis financiadores da Fdundação e o 

panorama político-econômico do país; benchmarkings tanto com especialistas (Ex. João 

Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira dos Captadores de Recurso) 

como com organizações de escopo e funcionamento semelhante; a realização de um quadro 

comparativo de possíveis financiadores e suas vantagens/desvantagens, ressaltando o que 

já havia ou não sido feito pela organização; a segmentação de potenciais financiadores em 

grupos estratégicos. Ademais, os potenciais financiadores foram alocados com formas de 

captação compatíveis com seus perfis e um plano de comunicação para atingi-los. 

Finalmente, foram elaborados indicadores para controle interno da organização, para medir 

a efetividade de sua captação de recursos e fidelização de doadores. 

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, tanto no que 

tange à captação, fidelização e comunicação, quanto à uma visão administrativa da fundação; 

- Com uma captação otimizada, a organização não terá que reduzir sua atuação e poderá, 

assim continuar a impactar a sociedade com a disseminação de uma mensagem que visa à 

instrução, educação e ao auto-conhecimento.  
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