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Resumo

O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do plano de marketing do
Projeto  Amana Katu, vinculado a Time Enactus UFPA. Partindo da estratégia desenvolvida
por Gomes (2005), torna-se essencial para o sucesso de um negócio analisar o mercado onde
ele  está  inserido.  Para  isso,  cabe  ao  membros  do  projeto  conhecer  noções  básicas  de
empreendedorismo e gestão. Com a pesquisa teórica e a aplicação do plano, observou-se uma
ampliação no número de pessoas físicas e jurídicas interessadas no projeto, além de trocas de
experiências profissionais e divulgações midiáticas da iniciativa.
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Abstract

The present article aims to present the development of the marketing plan of the Amana Katu
Project,  linked  to  Team Enactus  UFPA.  Starting  from the  strategy  developed  by  Gomes
(2005), it becomes essential for the success of a business to analyze the market in which it is
inserted. In order to do this, it is up to the members of the project to know the basics of
entrepreneurship and management. With the theoretical research and the implementation of
the plan, there was an increase in the number of individuals and legal entities interested in the
project,  in  addition  to  exchanges  of  professional  experiences  and  media  releases  of  the
initiative.
 
Key words:  Social Entrepreneurship;  Amana Katu Project;  Marketing Plan; Management;
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INTRODUÇÃO

A Bacia Amazônica tem a maior densidade de água do mundo. Sua extensão territorial

compreende oito países da América do Sul -  Bolívia,  Brasil,  Colômbia,  Equador, Guiana,

Peru,  Suriname e Venezuela -  e é responsável  por 20% da água doce líquida  do planeta.

(MENDONÇA, 2005). Nessa região, está localizada a maior reserva de madeira tropical do

mundo  e  também outras  riquezas  naturais,  como  os  minérios  e  a  produção  de  borracha.

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018?).

Entretanto,  mesmo com toda riqueza,  a região vive um grande paradoxo. Segundo

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), apenas 45,3% das

residências localizadas na região Norte são abastecidas pelas companhias responsáveis pela

distribuição desse recurso. Ou seja, mesmo com a abundância desse recurso, 10 milhões de

pessoas na região ainda não tem acesso à água (Brasil, 2014).

Visando auxiliar a transformação dessa realidade, o Time Enactus UFPA desenvolveu

o  Projeto  Amana  Katu -  derivado  do  tupi-guarani  “Chuva  Boa”.  Por  meio  da  ação

empreendedora, a iniciativa desenvolveu um sistema para captação de água da chuva, que

pode  ser  utilizado  em  fins  domésticos  e/ou  agrícolas.  Na  produção  do  sistema,  estão

envolvidos jovens em situação de vulnerabilidade social do Movimento República de Emaús,

localizado em Belém/PA.

Logo,  torna-se  necessário  a  união  dos  lados  empresarial  e  social  para  o  bom

funcionamento  do  projeto.  Conceito  presente  em  todos  os  projetos  Enactus,  o  principal

objetivo do empreendedorismo social:

[...]  é  obter  resultados  sociais  significativos,  produzir  mudanças  para
melhorar a vida das pessoas, fortalecer o auto-conceito e a descoberta das
próprias capacidades, clarificar valores genuínos, preservar a riqueza da vida
humana  e  renovar  as  razões  de  esperança  no  futuro  do  mundo  (MELO
NETO; FRÓES apud OLIVEIRA, 2003).
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No lado empresarial, é importante que cada vez mais pessoas conheçam a iniciativa e

despertem o interesse em adquirir o produto. Por isso, houve a necessidade de desenvolver um

plano de marketing para o projeto. Segundo Gomes (2005, p. 10),

O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente
utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se as suas
constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele você pode
definir  resultados  a  serem  alcançados  e  formular  ações  para  atingir
competitividade.

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias utilizadas pelo Projeto

Amana Katu para desenvolver seu plano de marketing, bem como demonstrar, os passos já

realizados para divulgar a iniciativa e o produto para os futuros consumidores e possíveis

parceiros.

PRODUTO

Atualmente,  o projeto  Amana Katu desenvolve um produto:  a minicisterna de 240

litros.  O  protótipo  foi  desenvolvido  com  o  apoio  do  Laboratório  de  Biotecnologia  da

Universidade  Federal  do Pará e da empresa  BR DA COSTA ENG LTDA. O consumidor

comprará  um  kit com  a  minicisterna  e  um  manual  de  instruções  para  a  instalação  e

manutenção do produto.

O sistema aproveita água de chuva para que ela seja utilizada em situações domésticas,

como a irrigação de jardins, limpezas residenciais, entre outras.

Imagem 01: Funcionamento da Minicisterna
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Fonte: SEMPRE SUSTENTÁVEL, 2014.
1º ETAPA – Planejamento

Inicialmente,  é necessário compreender onde o projeto encontra-se e onde ele quer

chegar.  Por isso, deve-se analisar o mercado de atuação da iniciativa, definir o público-alvo

do projeto e criar metas para a iniciativa (GOMES, 2005).

 Para  analisar  o  mercado de  atuação,  foram realizadas  duas  validações  na  região

metropolitana  de  Belém.  Primeiramente,  disponibilizou-se  na  rede  social  Facebook  um

formulário referente ao uso e qualidade do serviço do abastecimento de água na região. O

formulário obteve 494 respostas, onde foram coletados os seguintes dados:

Imagem 02: Dados coletados na pesquisa
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Fonte: Dados da pesquisa

Após  o  formulário,  realizou-se  um  levantamento  de  campo  em  uma  comunidade

situada às margens do igarapé Tucunduba, localizado em Belém. Nessa visita, a equipe do

projeto  conversou  com  a  comunidade,  o  que  proporcionou  uma  visão  mais  holística  da

realidade local, desta forma, adequando e validando o sistema como um produto eficaz para a

solução da problemática da falta de água.

Com esses dados, a equipe do projeto conseguiu definir o  público-alvo do produto.

Tendo  em  vista  que  “o  mercado  consiste  em  muitos  tipos  de  clientes,  produtos  e

necessidades” (GOMES, 2005, p.25), foram identificados dois segmentos de clientes:

1. Clientes com renda superior a R$300, que comprarão o produto para uso próprio;
2. Pessoas físicas e/ou jurídicas que comprarão o produto para revender;

Antes de traçar as metas e objetivos da iniciativa, é importante compreender que “elas

devem ser quantificáveis, ou seja, podem ser medidas por meio de volumes de vendas, quota

de  mercado  e  índices  de  satisfação  dos  clientes.  Uma  certa  ambição  é  fundamental,  no

entanto, não deixe nunca de ser realista” (GOMES, 2005, p. 38).

Objetivos:
1. Fornecer um produto que proporcione uma melhor qualidade da água.
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2. Garantir para o cliente abastecimento de água, em situações de corte de 
distribuição e/ou falta do serviço.

3. Ser referência em negócio social de questão hídrica.
4. Proporcionar melhor qualidade de vida para os jovens participantes do projeto.

Metas:
1. Capacitar jovens em vulnerabilidade social.
2. Doar um sistema para famílias sem acesso à água, a cada 5 vendas.
3. Empoderar economicamente os jovens participantes do projeto.

2º ETAPA - Implementação do plano de marketing

Com todas as informações coletadas na etapa anterior, chega a hora de traçar um plano

de ação para alcançar as metas e objetivos estabelecidos. “É importante lembrar que o sucesso

da  implementação  do  Plano  de  Marketing  depende  de  um  bom  planejamento,  da

conscientização e do envolvimento dos funcionários, fatores essenciais para que se torne uma

realidade” (GOMES, 2005, p. 62).

Segundo Gomes (2005, p. 62), um Plano de Marketing é composto pelos seguintes

itens:

1. AÇÕES  (O  QUE) |  Identifique  as  atividades  específicas  a  serem
desempenhadas.

2. PERÍODO  (QUANDO) |  Determine  o  prazo  de  execução  de  cada
atividade.

3. COMO |  Defina a forma que as atividades deverão ser executadas na
sequência apropriada e por ordem de prioridade.

4. RESPONSÁVEL (QUEM) | Atribua responsabilidade pela execução e
conclusão de cada atividade às pessoas mais indicadas.

5. CUSTO ESTIMADO (QUANTO) | Levante todos custos incluídos nas
ações  propostas,  tais  como custos  de  criação,  confecção e  envio  dos
materiais  promocionais,  custos  de  pessoal,  entre  outros.  A verba  de
marketing varia de acordo com a realidade de cada negócio e deve ser
contemplada  a  partir  do  faturamento  da  empresa.  Não  esqueça  de
contemplar estes gastos nas suas despesas operacionais como despesas
de marketing.

Dentro da organização do projeto, o departamento de parcerias fica responsável pelo 

planejamento e execução do Plano de Marketing. Partindo do modelo apresentado, e 

adaptando a realidade do projeto, os membros responsáveis por essa função estabeleceram o 

seguinte plano:

Tabela 01: Ações do Plano de Marketing do Projeto Amana Katu

Ações FEV MAR ABR MAI JUN JUL
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Material gráfico
(banner, flyers, etc.)

X X

Divulgação | Imprensa X X X

Divulgação | WWF X

Divulgação | Redes sociais X X X

Mapeamento de escolas
Conscientização ambiental

X X X

Parcerias | Apresentação do produto para lojistas X X X X X X

Fonte: Dados do projeto.

3º ETAPA - Avaliação e Controle

Após o desenvolvimento do plano, torna-se essencial  realizar  avaliações  periódicas

para  constatar  a  eficácia  (ou  não)  das  metas  estabelecidas.  “Os  Controles  de  Marketing

geralmente  utilizados  são  compostos  por  ações  corretivas  e  preventivas.  O ideal  é  que  a

empresa direcione seus esforços para se trabalhar com controles preventivos, pois garantem

maior satisfação do cliente e menos investimentos (GOMES, 2005, p.67).

Para Gomes (2005, p. 67), destacam-se os seguintes controles:

 Ações  tomadas  antes  da  implementação  do  Plano  de  Marketing:
treinamento  e  seleção  de  funcionários,  gastos  em  instalações  e
equipamentos necessários e alocação de recursos humanos e financeiros.

 Ações  tomadas  durante  a  implementação  do  plano:  avaliação  e
remuneração  dos  funcionários,  boa  comunicação  interna,
comprometimento da equipe.

 Ações  tomadas  para  assegurar  que  os  resultados  das  ações  de
marketing  estejam  alinhados  aos  resultados  previstos  a  partir  de
padrões de desempenho baseados nos objetivos de marketing: vendas,
lucros ou custos, número de reclamações de clientes, pesquisas antes,
durante e depois de ações específicas.

No  Amana Katu, os controles apresentados, adaptando-os para o empreendedorismo

social, são utilizados como ferramenta de monitoramento para o desenvolvimento do projeto:

 Antes  da  implementação:  Os  membros  participaram de  capacitações  para  adquirir
noções  de  marketing  e  empreendedorismo.  Além  disso,  eles  estudaram  o
funcionamento do produto e o contexto hídrico da região;

 Durante a implementação: Com o suporte dos idealizadores do projeto, os membros
traçaram  estratégias  para  conseguir  divulgar  o  produto  a  possíveis  parceiros  e
compradores;
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 Durante a execução: A partir da atuação das ações planejadas, os membros conseguem
verificar quais estão alcançado resultado e quais não.

Atualmente, o projeto encontra-se na fase de execução do plano de marketing. Como o

produto  ainda  não  está  sendo  vendido,  os  membros  responsáveis  estão  trabalhando  na

divulgação do produto para o público e no desenvolvimento de parcerias para a iniciativa.

Uma das estratégias utilizadas,  e comprovadas como eficazes,  é a participação dos

membros  em eventos  relacionados  às temáticas  trabalhadas.  Até  o momento,  o projeto já

participou de três encontros: a VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre Economia

Social e Solidária - VI CIRIEC, realizado em Manaus/AM; o 8º Fórum Mundial da Água

(8th  WWF),  realizado  em  Brasília/DF  e  o  Camp  de  Ecoinovação:  Desafio  Água,

organizado pela agência de meio ambiente da Organização das Nações Unidas (ONU Meio

Ambiente) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE),

realizado durante o 8th WWF. Nessas oportunidades, a iniciativa foi apresentada para mais de

400 pessoas, que se inscreveram no mailing do projeto.

Além dos eventos, outra estratégia utilizada é o contato com a imprensa regional e

nacional. Com o envio de  releases para os veículos de comunicação da cidade e de outros

estados, o projeto já foi divulgado em duas reportagens televisivas5, duas impressas6 e cinco

produções digitais7.

 
CONCLUSÃO

Pelo apresentado neste trabalho, percebe-se a necessidade do investimento em noções

de negócios no universo do empreendedorismo social.  Com essas noções, os membros do

projeto  podem  potencializar  suas  ações  e  alcançar  melhores  resultados.  Neste  sentido,

conforme  demonstra  o  case do  Amana  Katu,  a  implementação  do  Plano  de  Marketing

proporcionou  um melhor  controle  na  tomada  de  ações,  visto  que,  é  essencial  avaliar  os

possíveis cenários e, principalmente, suas respectivas consequências.

5 Rede  Cultura  de  Televisão,  disponível  em  https://bit.ly/2ve99hu;  Rede  Globo,  disponível  em
https://globoplay.globo.com/v/6599534/.
6 Jornal  Beira  do  Rio,  disponível  em  https://bit.ly/2ENvbqS e  Jornal  O  Liberal,  disponível  em
https://bit.ly/2qyUk45.
7 Portal  UFPA,  matérias disponíveis  em  https://bit.ly/2HCzrMC;  https://bit.ly/2HCW3g7;  Web Rádio
Água, disponível em https://bit.ly/2vh1HlB; Rádio Web UFPA, disponível em https://bit.ly/2GYEauZ e
Jornalismo Cultura, disponível em https://bit.ly/2qyJBXz.
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Com o Plano de Marketing, o Amana Katu conseguiu ampliar sua rede de contatos nos

nichos corporativo e comercial.  Esse banco de dados possibilita troca de experiências com

profissionais da área, possíveis parcerias empresariais e futuros clientes para o negócio. Logo,

investir  no  desenvolvimento  do  plano  é  essencial  para  o  crescimento  de  iniciativas  de

empreendedorismo social.
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