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Revolucionando com o 
poder da educação

A maior deficiência é o 
preconceito  

A exclusão que 
assola as pessoas 

com deficiência 

A educação é a base da transformação

Problemas Consequências Solução

Apenas 1% dos brasileiros com 
deficiência está no mercado de 

trabalho (1)

Apenas 0,5% das pessoas com 
deficiência estão inseridas no 
Ensino Superior Brasileiro (2)

Disque 100 registrou 12,9 mil 
denúncias de violações contra 

pessoas com deficiência 
apenas em 2019 (3)

A ONG Camaleão, localizada em 
Fortaleza-CE e em São Carlos-

SP, que possui caráter lucrativo 
e social, objetiva a ampliação das 

oportunidades 
socioeducacionais – com 

elementos de letramento, de 
musicalização e de esportes -, 
além da produção de materiais 

sustentáveis e acessíveis 
economicamente para auxiliar o 

desenvolvimento integral da 
pessoa com deficiência.

Não transversalidade da/na 
Educação Especial

Falta de atendimento 
educacional especializado

Descontinuidade da 
escolarização nos níveis mais 

elevados do ensino

Inacessibilidade a bens de 
consumo

Exclusão social

Fontes: AgênciaBrasil, Quero Bolsa e Governo Federal



Exclusão à inclusão: um desafio entre o ideal e o real

Principais fatores 

Mental    
41%

Física 
28%

Auditiva
19%

Visual
12%

98,8%

Taxa de analfabetismo entre pessoas 
com deficiência com 10 anos ou mais

Taxa de pessoas no ensino médio

Não 
deficientes

Deficientes

Número limitado de profissionais capacitados 

Falta de materiais didáticos acessíveis

Descumprimento da Constituição Cidadã

Carência de acompanhamento especializado

Falta de infraestrutura 

Negligência social e governamental 

98,8%
Fontes: Censo IBGE 2010 e OGlobo



Metodologia
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Fazer o levantamento dos profissionais que
atuam com o público e do público-alvo:
crianças e adolescentes com deficiência
intelectual e com autismo.

A busca será feita nos departamentos de 
atendimento médico, centros recreativos, 
educacionais e de atendimento 
psicossocial. 

Categorizar por faixa etária, tipo e grau de 
deficiências e região de moradia e local 
de aplicação das intervenções.

Treinamento e avaliação dos aplicadores do 
ensino ao público-alvo, seguido do 
direcionamento de casos para os aprovados. A 
teoria behaviorista será aplicada  no uso dos 
materiais confeccionados e  nas intervenções de  
musicalização e de esportes. 

Aplicação da intervenção com transmissão 
online para a educadora especial, que irá avaliar 
a atuação. Os resultados serão posteriormente 
categorizados. Será aplicada a segunda 
entrevista às famílias para conhecer os 
resultados por generalização. Por fim, será dado 
o feedback aos participantes.

Folga de uma semana de intervenção para verificar 
quais repertórios foram mantidos e perdidos, para 
conhecer as atuais necessidades, e elaborar a próxima 
intervenção. 

Avaliação do repertório mantido e perdido, bem 
como o diagnóstico dos pontos positivos e os 
supostos pontos negativos de cada intervenção, para 
que sejam mantidos e/ou eliminados.

Feedback dado ao público-alvo,
sua família e ao aplicador.

Elaboração da intervenção para aquisição de novo
repertório, com novos treinamentos se necessário.

Procurar

Encontrar

Entrevistar

Categorizar

Treinar

Aplicar método 

Pausar

Avaliar

Feedback

Intervir 

Enviar o aceite e entrevistar os adeptos.



A importância da nossa metodologia

A música tem a capacidade de estimular várias áreas do cérebro 
ajudando no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo 
e linguístico e, desse modo, facilitando o processo de 
aprendizagem. 

Esse trabalho aumenta a sensibilidade das crianças e  incentiva a 
concentração e a memória. A música, além de fazer parte da 
cultura das crianças, auxilia na maior facilidade delas em adaptar-
se à forma de aprendizado.

Muito mais do que uma simples atividade de 
descontração e lazer, a prática de esporte 
deve ser considerada um instrumento 
pedagógico tão importante quanto outras 
áreas do conhecimento.

Ele contribui de forma significativa na 
formação social e intelectual dos estudantes, 
possibilitando experiências práticas que 
exercitam as habilidades do trabalho e das 
habilidades em grupo e individualmente.

O letramento está muito presente nos dias de 
hoje, até mesmo na educação infantil. Vivemos 
em uma sociedade letrada, ou seja, a escrita 
como centro de tudo.

Para mantermos as relações sociais há 
necessidade de cada vez mais estreitar a 
escrita como o principal vetor, e para que isto 
ocorra no processo do ensino/aprendizagem 
deve aparecer desde as atividades do cotidiano, 
passando pelas relações socioculturais e 
ambientais e do seu convívio familiar.



Prancha de comunicação –
produto 1

É um Sistema de Comunicação por Troca de Figuras 
para ensino com pareamento de imagens que, por 

meio de comunicação alternativa, promove uma 
troca de informações simples à diálogos mais 
elaborados. A prancha pode ter uma produção 

básica/padrão, como também pode ser 
personalizada. 

Material

Fichário  

Base

Fichas 

Custo

Produção           R$ 20,40  

Redução do valor de venda             até 53% em relação aos                        
concorrentes



Painel psicomotor – produto 2

Fotos i lustrativas desenvolvidas pela equipe (em fase de adaptação)* 

Potencializa a aprendizagem pela interação entre o movimento 
muscular e o sistema nervoso. As atividades trabalham 

movimento de pinça, lateralidade, sequência de cores e números, 
reconhecimento de sons, reconhecimento do próprio corpo e do 

corpo do outro, promovendo o desenvolvimento integral da 
criança, que receberá estímulos visuais, auditivos e sociais para a 

execução das atividades propostas. 

Material

Chapa ecológica Ecopex  

Tinta acrílica 

Produtos psicomotores

Custo

Produção           R$ 205,00

Redução do valor de venda            até 83% em relação aos                        
concorrentes



Cartilhas – produto 3

Apresenta vocabulário e imagens ilustrativas de fácil 
compreensão com foco na educação de autocuidado e 
de autoproteção abordando os assuntos: auto higiene, 
menstruação e educação sexual. Para o uso adequado 

do material, será disponibilizada, aos profissionais 
envolvidos, uma formação EAD pela educadora 

supervisora do projeto. 

Material

Papel ecológico

Impressora 

Material  para 
encadernação

Custo

Produção           R$ 14,40  

Redução do valor de venda             até 57% em relação aos                        
concorrentes



Baixo risco de dano 
físico ao usuário

Precificação 
acessiva

Ecológico e 
sustentável Resistente Durável 

Nossos produtos

Kern Jogos

VJSP Pranchas

Dicá Brinquedos

Lig Lig

Carlu Brinquedos

Caminho Suave

Escolinha Todolivro 

Posicionamento dos nossos 
produtos frente aos 

atributos dos disponíveis no 
mercado

Vantagens em relação à outros produtos 

3*

1*

2*

*numeração feita a partir dos produtos do slide anterior



Roadmap

Uma ONG com fins 
socioeducacionais 
para crianças com 

deficiência 

Redução da exclusão 
de pessoas com 

deficiência 

Jovens com 
deficiência e pessoas 

interessadas 
na ideia

Inicialmente nas 
cidades de Fortaleza e 

de São Carlos

Projeto social já 
existente e previsão 

dos produtos para 
2021.1

Com a aplicação da 
metodologia da ONG, 

com o desenvolvimento 
dos produtos e com a 

firmação 
de parcerias

O quê?

Por quê?

Para quem?

Onde?

Quando?

Como?



Métricas de sucessoImpacto 
Maior divulgação e 
reconhecimento no mercado 

Diminuição da desinformação 
sobre as pessoas com 
deficiência 

Visualização de impactos 
positivos de forma contínua 

Firmação de parcerias com 
instituições do rumo educacional 

Programas de fidelidade através 
do cadastro dos clientes (em 
relação aos produtos)

Exercício pleno e equitativo dos 
direitos humanos educacionais 
das crianças com deficiência

Influência do projeto na 
educação 

Inovação no campo 
educacional 

Inserção social 

Redução da desigualdade 
socioeducacional 

Melhora no desenvolvimento 
integral das crianças com 
deficiência 

Aumento da taxa de 
alfabetização das pessoas 
com deficiência 

Expansão do projeto em 
território nacional 

Desempenho no cálculo do 
NPS

Retorno sobre investimento 
em relação aos produtos 

Potencialização da produção

Equilíbrio no fluxo de caixa

Metas de sucesso



Público alvo Parcerias firmadas

Concorrentes Mercado alvo

Escolas públicas e particulares

Departamentos de atendimento 
médico público e privado

Centros recreativos,  educacionais e 
de atendimento psicossocial públicos 

e privados

Igrejas 

24% da população brasileira são 
pessoas com deficiência ou com 

algum grau de dificuldade

660 mil são fortalezenses e 38 mil 
habitantes são naturais de São Carlos



Análise SWOT

S W O T
FORTALEZAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Proposta inovadora com forte 
apelo socioeducacional

Baixo custo de produção e 
proposta sustentável 

Profissionais capacitados na 
organização do projeto

Formação continuada aos 
profissionais e amparo às 

famílias participantes

Número reduzido de profissionais 
na fase inicial

Ausência de capital para 
investimento para produção 

em alta escala

Baixa visibilidade dos produtos
e da ONG

Falta de recursos financeiros para 
cobrir a fase inicial

Logística de funcionamento 
complexa

Obstáculos na expansão das 
parcerias do projeto

Democratização do acesso à 
educação

Expansão do projeto em escala 
nacional e crescimento da demanda

Desenvolvimento integral das 
crianças de forma gratuita

Ampliação para outros projetos com 
caráter social e cultural 



Diversificação 

Inscrição

Estratégia de crescimento 

Inscrição dos participantes da 
ONG e desenvolvimento de 
programas de fidelidade 
através do cadastro dos 
clientes

Desenvolvimento de novos 
produtos para novos 
mercados

Expansão do alcance do 
público alvo e do 

projeto para novas 
regiões 

Expansão das 
parcerias e busca 

por novos mercados

Penetração de mercado

Expansão



São Carlos – SP

Fortaleza – Ce

Espaços presenciais

Local: Instituto Irmã Giuliana Galli (IIGG)

Nossa parceria com o Instituto se deu através 
do projeto de extensão Viva Palavra da UECE 
(Universidade Estadual do Ceará).

Possíveis parcerias 

Instituto IIGG

Instituto IIGG

Local: sem local definido 

Possíveis parcerias 



Valores

Missão Visão

Objetivos

Oferta

Curto prazo: alcançar comunidades e escolas 
carentes de recursos para atender crianças com 

deficiência de forma eficiente.

Longo prazo: aumentar os índices de escolarização 
média das crianças com deficiência e os 

indicadores de ingresso e de continuidade dessas 
crianças no projeto.

Paixão

Solução educacional para o 
desenvolvimento da pessoa com 

deficiência

Potencialização da aprendizagem 
mediante o uso da metodologia da 

ONG e dos produtos.

Diversidade

Responsabilidade
social e ambiental

Inovação Qualidade

Ser uma ONG de referência pela 
excelência dos serviços educacionais, 

pelo compromisso com o 
desenvolvimento de qualidade e pelas 

ações de educação humanizada visando 
à formação integral da criança com 

deficiência.

Garantir a transversalidade na    
Educação Especial

A acessibilidade a bens de consumo 
e a inclusão social do público-alvo

Gerar uma sociedade mais justa, 
em que toda criança tem acesso ao 
poder da educação.

1

2

3



Premissas financeiras 

Investimentos

Pesquisa e desenvolvimento

Marketing

Capacitação dos integrantes do projeto

Plataforma de E-Commerce

Modelo de receita

Venda dos produtos da ONG

Monetização de anúncios nas plataformas digitais

Doações e investimentos

Linhas de custo

Produção de material e de conteúdo

Produção, empacotamento, higienização e entrega

Website e administração

217 mil de faturamento
no 5° ano

R$ 22500,00 investidos 
na capacitação 
dos integrantes

R$ 7500 investidos em 
pesquisa e desenvolvimento

Aumento de mais de 240% 
no valor arrecadado no 5°

ano em relação ao 1°



Projeções financeiras 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5 º ANO

Receitas (R$)
Venda dos produtos da ONG 
Valor de venda do painel psicomotor 308,25 293,70 279,15 264,60 250,05

Total de painéis vendidos 150 220 300 390 490

Valor de venda da cartilha 20,00 18,00 18,00 15,00 15,00
Total de cartilhas vendidas 300 400 500 600 700
Valor de venda da prancha de comunicação alternativa 53,32 49,99 46,66 43,33 40,00
Total de pranchas vendidas 180 250 330 420 520
Valor de venda da blusa  25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Total de blusas vendidas 150 200 250 300 350
Valor total arrecadado pela venda dos produtos 65581,1 89311,50 114392,8 137892,6 162574,5
Monetização de anúncios nas plataformas digitais  8000 10400 13520 17576 22849
Doações e investimentos externos 12000 14000 18000 24000 32000
Despesas (R$)
Produção de material e de conteúdo 40392 55460 71107 87073,20 103211,70
Administrativo 200 400 600 800 1000
Hospedagem + domínio + certificado SSL 513,60 523,60 523,60 523,60 523,60
Plataforma de E-commerce e manutenção 120 320 520 720 1000
Investimentos (R$)
Pesquisa e desenvolvimento 500 1000 1500 2000 2500
Marketing 400 800 1200 1600 2000
Capacitação dos integrantes do projeto 1500 3000 4500 6000 7500
Fluxo de caixa líquido 41955,50 52207,90 65962,20 80751,80 99688,20
Margem % 49% 45% 45% 45% 46%
Fluxo de caixa acumulado 41955,50 94163,40 160125,60 240277,40 340565,60



Principais atividades
1, lançamento do serviço
1.1. Início dos eventos presenciais
1.2. Início das inscrições dos participantes online 
1.3. Consolidação do calendário anual
2. Lançamento do produto  
2.1. Aprimoramento do protótipo 
2.2. Confecção das embalagens 
2.3. Aumento no portifólio de produtos 
2.4. Parceria para produção em escala 
2.5. Impulsionamento das redes sociais 
3. Abertura de mercados  
3.1. Parceria com agência de publicidade
3.2. Parceria com operadores logísticos 
3.3. Abertura com varejista próximos à causa 
3.4. Negociação com redes de lojas e escolas locais 
3.5. Expansão do programa educativo 
4. Expansão e divulgação do projeto 
4.1. Registro de marca e de patente 
4.2. Captação de recursos para investimentos 
4.3. Estudo de outras metodologias
4.4. Estudo de matérias primas alternativas 
4.5. Parceria com empresas exportadoras

NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

Planejamento dos próximos 12 meses



Equipe 

Gabrielle Mitoso
Coordenadora musical 

Julie Quezado
Coordenadora esportiva

Julia Lima
Community leader

Pedro Vidal
Responsável financeiro

Bernardo Andrade
Orientador 

Bela Rodi
Educadora especial

Alexandre Bertini
Desenvolvedor do produto

M Clara Bertini
Team leader


