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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Candelária:
Perspectiva e realidade na gestão desta associação

Este  trabalho  apresenta  um  estudo  referente  à  motivação  dos  sócios  da
Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  –  APAE  do  município  de
Candelária, Rio Grande do Sul, assim como se pretende averiguar as práticas
de gestão adotadas pela entidade comparada com outras APAE’s, avaliando se
a gestão está  compatível  com o plano estratégico  do negócio.  Realizou-se
entrevista com os sócios na qual foi averiguado o ano em que houve maior
ingresso de sócios na entidade, constatando que foi entre o ano de 2005 e
2010, quando aconteceu uma campanha com instituições bancárias da cidade
com a intenção de conseguir novos sócios para a instituição. Nesta entrevista,
foi observado que o que motiva os sócios da APAE de Candelária é o fato de
eles auxiliarem no crescimento da entidade. Os sócios auxiliam mensalmente,
na maioria das vezes ajudando somente quando lhe é solicitado, comprando
ações entre amigos e fichas de almoço, o que é vendido por integrantes da
APAE e das empresas que fazem parceria com a mesma. Para complementar
a pesquisa, foram visitadas as APAE’s de Santa Cruz do Sul e Cachoeira do
Sul, nas quais foram observadas atividades propostas com os alunos e outras
para  motivar  e  adquirir  sócios.  Na  APAE  de  Candelária,  são  realizadas
campanhas  para  angariar  fundos  e  adquirir  novos  sócios,  sendo  vendidas
fichas  de  galeto,  risoto  e  feijoada,  ações  entre  amigos,  telas  e  aventais
confeccionados pelos alunos. Nas APAEs visitadas, foi observado que, além
das atividades já  mencionadas  acima,  também são realizados torneios  de
golfe, campanhas de Natal, venda de cartões, brique de roupas e de móveis,
chás  beneficentes,  almoços,  venda  de  papel  reciclado  confeccionado  pelos
alunos e de outros produtos confeccionados pelos alunos. Neste estudo, são
usadas como referencial teórico reflexões de autores, entre outros: Montana e
Charnov  (2005),  Dias,  Zavaglia  e  Cassar  (2003),  Chiavenato(2007),  Kotler
(2000), Mello e Camargo (1998), Boone e Kurtz (1998), Camp (2001), Zarpelon
(2006), entre outros. A metodologia apresenta uma base descritiva, focada em
um estudo de caso. A pesquisa apresenta momentos investigativos. O primeiro
descreve sobre o planejamento estratégico da APAE de Candelária, mostrando
como  este  é  elaborado  pela  instituição.  O  segundo  relato  trata  sobre  um
convênio da prefeitura do município com a entidade, especificando sobre os
profissionais e o transporte cedido pela Secretaria Municipal de Educação.O
terceiro explica todas as etapas necessárias para a elaboração dos projetos
realizados pela APAE.  A análise do problema é quali-quantitativa,  pois,  por
meio  dos gráficos  e das análises  estatísticas,  pôde-se obter  um escore  de
resultados, que permitiu as conclusões. Foi  utilizado o Microsoft  Excel  para
tabular as pesquisas. Os dados coletados serviram de base para a elaboração
do  plano  de  ação  a  ser  sugerido  para  a  instituição,  a  qual  poderá  ter  um
aumento nas doações e colaborações.


