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RESUMO 

 

Este relatório tem como objetivo aumentar a arrecadação de uma organização do terceiro 

setor e desenvolver novas formas de parceria. Foram realizadas visitas e entrevistas com 

responsáveis pelo setor de arrecadação da instituição e análise de como é o processo de 

arrecadação de outras organizações do terceiro setor. A partir da análise do estudo e das 

anotações de como era realizado o processo de arrecadação, ficou evidenciado que estes 

deveriam ser modificados, através de novos métodos sugeridos de contatos e parcerias. O 

diagnóstico organizacional dá suporte para que novos estudos sejam realizados pelos 

membros da organização em relação à captação de recursos e ao surgimento de novas 

parcerias com a organização. 
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1 – Introdução   

 

            O relatório descreve uma ONG situada no interior de São Paulo, ela é uma 

organização social sem fins lucrativos, caracterizada  por ações filantrópicas em proveito de 

populações excluídas das condições mínimas de cidadania e que possui uma esfera de ação de 

atividades muito limitada pela insuficiência de arrecadações.  

               A ONG, assim como outras de mesmo porte, enfrenta um problema comum no 

Brasil que é a dificuldade de captação de recursos, o recurso governamental é insuficiente, 

para isso, ela deve elaborar projetos e parcerias para receber mais incentivos do setor público, 

a mesma necessita se tornar conhecida para conseguir financiar seus projetos de cunho social 

e para que isto aconteça é necessário que haja, além de um suporte governamental no início de 

sua fundação, a captação de recursos junto ao setor privado, através de políticas de isenção 

fiscal; para que a mesma não encerre as suas atividades precocemente e é justamente o que 

busca a ONG Casa de Caridade Luz à Beira do Caminho, que foi o objeto de estudo.   

                    A justificativa deste diagnóstico revela um interesse pessoal a respeito do assunto 

do Terceiro Setor e como tinha conhecimento das atividades da organização, foram realizadas 

visitas e entrevistas para realizar o diagnóstico organizacional, pois é relevante no sentido de 

sanar o problema de baixa arrecadação, ele tem o objetivo de aumentar os recursos, através de 

métodos que consigam melhorias de captação, identificando possíveis caminhos, através de 

análise de novas modalidades, tanto na arrecadação junto ao setor público, quanto ao setor 

privado, através de um plano de ação que será executado por membros da organização. 
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                  O principal objetivo é a busca de novos parceiros para que este problema central 

de baixa arrecadação seja suavizado a ponto de não comprometer os novos objetivos de 

ampliação de atividades e melhorias de atendimento junto ao público, sendo que o diagnóstico 

visa hipóteses a serem testadas através de contatos com empresas no sentido de buscar 

parcerias com pessoas físicas e jurídicas, pois a organização que é do terceiro setor, sobrevive 

através de doações espontâneas de pessoas físicas e fundos do setor público apenas. 

                   O diagnóstico está estruturado com a apresentação do caso a ser estudado, análise 

dos pontos fortes e fracos, além de uma fundamentação teórica de como surgiu o terceiro 

setor, contextualizando o caráter de voluntariedade da organização, sua atuação política e seus 

personagens, as fontes de recursos, as modalidades das organizações do terceiro setor no 

Brasil e da organização a ser analisada, além de um plano de ação, para que o objetivo 

proposto seja alcançado através de novas ideias e sugestões baseado no plano de execução e 

controle de tarefas 5W2H, para posterior discussão e adaptação destas ideias na organização 

Casa de Caridade Luz à Beira do Caminho. 

 

 

2 – Apresentação do Caso 
 

                  O problema especificado é a baixa arrecadação da Casa de Caridade Luz à Beira 

do Caminho, que foi escolhida para a realização deste relatório por ser conhecida na região, 

além das atividades filantrópicas e ações de políticas públicas que realiza, ela é situada no 

estado de São Paulo, e tem a função principal de auxiliar moradores de bairros periféricos e 

que possuam vulnerabilidade social comprovada.  

              No início dos anos 90, o governo federal estava implantando uma política de 

diminuição do Estado de um modo geral, que se iniciou no governo Collor e se estendeu no 

governo FHC, com a mudança de panorama, a partir do Governo Lula, o foco mudou, novas 

Organizações não governamentais foram criadas, o Estado via com bons olhos parceiros de 

organizações privadas com objetivos públicos, mas até hoje estas organizações possuem 

muitas dificuldades, como identificar fontes de financiamento, elaborar propostas de parceria 

de ação social e o mais grave é o de captar recursos e gerir as organizações e seus projetos, 

mesmo sendo uma organização que possui voluntariado em vários setores de auxílio, o 

principal ponto a ser questionado e a solução possível é a ponte entre o setor público e o 

privado, através de Pessoas Físicas e Jurídicas, estas receberiam incentivos ou isenções de 

tributos, de forma que seria a fonte de recursos para organizações não governamentais, 

devidamente fiscalizadas junto à sua comprovação de benefício social para algum tipo de 

população comprovadamente em vulnerabilidade social.  

                O esforço é para que a Casa de Caridade Luz à Beira do Caminho não feche as 

portas, novas ideias devem ser acompanhadas por uma maior rede de parcerias e elas devem 

obedecer o esquema que deve ser baseada em quatro grandes grupos de parcerias, o que 

geraria o efeito de maior arrecadação, estes quatro grupos são o de Pessoas Físicas, Órgãos 

Governamentais, Pessoas Jurídicas e o último grupo seria o grupo Imposto de Renda, que 

seria o grupo de pessoas físicas ou jurídicas que entrariam no modo “dedução”, estas seriam 

doações dedutíveis, o que não ocorre atualmente na ONG estudada, um fator ignorado até 

então. 
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                  Os grupos representando a causa e o problema de baixa arrecadação representando 

o efeito, obedecem o seguinte esquema Causa-efeito: 

 

Quadro 1 – Diagrama Causa-efeito da Casa de Caridade Luz à Beira do Caminho 

Fonte: Eleborado  pelo autor. 

3 – Referencial Teórico 

 

             O empenho em analisar o novo modelo estrutural da sociedade civil vem 

aproximando a realidade vivida no campo social, promovendo estudos, seminários e reflexões 

e para dar base ao relatório técnico, o evento do sociólogo Milton Pereira, onde vários 

professores ligados à Unicamp, foram convidados a debaterem o que é importante no 

processo de transformação da sociedade em uma visão sistêmica, a partir da melhoria da 

gestão das organizações não governamentais e aprofundando no problema do mal 

funcionamento e fechamento precoce da maioria das organizações do terceiro setor, 

levantando questões como lidar com economia, organização, controle em geral, gestão de 

recursos humanos, credibilidade, transparência e sustentabilidade. 

                A análise o novo modelo estrutural das organizações do terceiro setor tem 

produzido diversos debates sobre gestão e serão utilizados os artigos: “As Organizações não 

Governamentais e a Política no Brasil: Presença de Novos Atores”, no qual  o pesquisador 

(Pereira, 2013) mostra a diversidade dessas organizações não sendo uniformes, mas sim 

formada por setores, instituições e pessoas com diferentes graus de organização, 

comprometimento e de potencial de intervenção, para se relacionar com o Estado e com o 

mercado e pertencem à sociedade civil uma gama de entidades que abrangem desde 

organizações não governamentais de defesa de movimento negro e homossexual, até 

instituições globais como a Anistia Internacional. 

                  No trabalho intitulado “Modelos de gestão em Organizações Não Governamentais: 

Da gestão original à gestão estratégica” onde a autora (Casimiro, 2008) discorre sobre a 

descrição dos modelos de gestão adotados pelas organizações do terceiro setor, identificando 
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sua proximidade com os modelos de gestão original ou com modelos de gestão estratégica. 

Em “A construção do terceiro setor no Brasil: da questão social à organizacional”, onde o 

autor (Callegare, 2009) enfatiza o poder transformador das organizações não governamentais, 

a mudança do papel do Estado nos últimos tempos e a consolidação da sociedade civil como 

braço do Estado. 

                    Já no trabalho “A trajetória do Programa de Estudos em Gestão Social”, onde o 

pesquisador (Tenório, 2006) ressaltou a ideia de que as organizações do terceiro setor, para se 

manterem funcionando, devem possuir um diálogo constante com a demanda de planejamento 

do Estado e que esta negociação não deve ter muitas barreiras, mas sim, haver um contato 

mais próximo; e “Organizações não governamentais enfrentam desafios e ocupam espaço da 

ação pública”, onde o autor (Pereira, 2013) frisa a importância de identificar fontes de 

financiamento, elaborar propostas consistentes, captar recursos e gerir as organizações e seus 

projetos, para que ela consiga o seu fim, que é atuar de forma paralela ao Estado e auxiliando 

em sua função social. 

3.1 – Surgimento do Terceiro Setor 

                   No século XX houve a criação de entidades que respondessem às necessidades 

sentidas por sociedades inteiras, por parcelas dessa sociedade e mesmo por grupos que  

quiseram organizar-se em torno de seus interesses  particulares, as organizações do terceiro 

setor eram constituídas principalmente por organizações não governamentais (ONGs), 

porfundações filantrópicas, por sociedades de interesses artístico-culturais,  por  organizações 

civis de interesse público etc. Estas organizações apresentavam características bem diversas 

das anteriores. (Silva, 2010). 

                      As principais categorias do terceiro setor no Brasil são resumidas segundo o quadro 

abaixo: 

      Quadro 2- Principais categorias do Terceiro Setor no Brasil  
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        Fonte: Landim (1999)  

                     O termo “terceiro setor” foi cunhado por John D. Rockfeller III, nos Estados 

Unidos, em 1978, de acordo com os estudos de Montaño (2002). O professor Freitas (2004) 

diz que organizações do terceiro setor são, em sentido amplo, as organizações privadas sem 

fins lucrativos e voltadas a finalidades socialmente relevantes. (Olivo, 2010). 

                 A estrutura de poder das organizações do terceiro setor é participativa, uma vez que 

o caráter de solidariedade e de vocação altruísta exigem formas mais simples e flexíveis de 

exercício do poder (Silva, 2010). 

3.2 - Caráter de Voluntariedade 

                       O principal referencial das organizações do terceiro setor é o caráter de 

voluntariedade, os objetivos operacionais a serem alcançados não se constituem em uma 

questão de vital da própria organização, mas são fixados em razão da disponibilidade de 

recursos, a menos que disponham de uma fonte própria de recursos financeiros, como é o 

caso de muitas fundações constituídas de líderes empresariais que lhes destinam valores  

significativos.   

                   Segundo Landim (1999), antes do governo Lula, a composição das receitas das 

entidades sem fins lucrativos obedeciam o seguinte esquema: 

       

    Gráfico 1: Fontes de recursos das organizações privadas, sem fins lucrativos, no Brasil 

em 1995. 
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 Fonte: Landim (1999).       

 

                       As organizações do terceiro setor sempre condicionam o alcance de seus objetivos 

a uma previsão do que será necessário, incentivando seus membros a realizarem um esforço 

contínuo na busca dos meios necessários à execução dos objetivos traçados junto ao seu 

público-alvo que são as pessoas em vulnerabilidade social. (Silva, 2010).            

3.3 – Atuação Política e Personagens 

                    São os chamados “atores políticos”: aqueles cujos interesses poderão ser afetados, 

positiva ou negativamente, pelo rumo tomado por uma determinada política pública. Os 

atores políticos podem ser indivíduos, grupos ou organizações. São específicos e possuem 

características diferenciadas, podendo ser político, burocrata, com atuação governamental, 

não governamental, empresarial, etc. (Rua, 2010). 

                    Assim eram representadas as categorias do terceiro setor no Brasil em 1995, segundo 

Landim (1999). 

      Gráfico 2: Distribuição das entidades sem fins lucrativos no Brasil, por categoria legal 

em 1995. 
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 Fonte: Landim (1999). 

 

      Evidentemente, o consenso sobre a necessidade de integração entre estes atores é 

fundamental e estende o alcance e a importância das regras de conduta normativas a favor do 

interesse público. 

 

3.4 – Parceria Público-Privada e Participação das Licitações do Terceiro Setor 

                        As normas gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Privadas (PPPs) 

foram instituídas pela Lei n. 11.079, de 11 de dezembro de 2004, que definiu o conceito de 

parceria como o “[...] contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa.” (Brasil, 2004, art. 2º).   

                   Segundo Bettiol (2005), após o início do governo Lula, houve uma mudança no 

panorama das fontes de recursos das organizações do terceiro setor. 
 

 

Gráfico 3: Fontes de recursos das organizações privadas, sem fins lucrativos, no Brasil 

em 2004. 
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 Fonte: Bettiol (2005). 

 

                   Na concessão patrocinada há a conjugação da tarifa paga pelos usuários e a 

contraprestação pecuniária do concedente (parceiro público) ao concessionário (parceiro 

privado), ao passo que na concessão administrativa a remuneração básica é constituída por 

contraprestação feita pelo parceiro público (Di Pietro, 2009).   

 

3.5 – Importância Vital de Doações do Setor Público para as Organizações não 

Governamentais 

                        As organizações não governamentais são grupos sociais organizados, sem fins 

lucrativos, constituídos formal e autonomamente, com características de ações de 

solidariedade no plano das políticas públicas e pelo legítimo exercício de pressões políticas 

em proveito de populações excluídas das condições da cidadania, sendo as doações 

governamentais a principal fonte de renda das mesmas.  

         O papel do Estado como patrocinador é vital, assim como outros setores 

públicos, como a Petrobrás, Correios, Eletrobrás, entre outras, sempre participaram nesta na 

mudança das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições ao interesse 

social, no caso das organizações do terceiro setor, focado no público que está vulnerável com 

o referencial de cidadania plena.  

                  A atuação das organizações do terceiro setor no Brasil demonstram que a 

constante divulgação das atividades de interesse social pode nos levar a considerar a 

reestruturação do auxílio às pessoas que estão à margem da sociedade com entendimento 

entre ações governamentais e não governamentais.  

                          O ponto que precisa ser ressaltado é que o setor público é o maior responsável 

pela arrecadação da ONG analisada neste relatório. 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

9 

 

4 – Plano de Ação 

                 Para execução e controle de tarefas, foi elaborado um plano de ação baseado no 

modelo 5W2H, onde são atribuídas as responsabilidades e determinado como o trabalho 

deverá ser realizado, assim como o departamento, motivo e prazo para conclusão com os 

custos envolvidos, mas antes da realização do Plano de Ação é necessário conhecer a análise 

das Forças e Fraquezas e ficou disposto nos quatro pontos principais, através de uma básica 

análise SWOT: 

Quadro 3: Análise SWOT, adaptado à instituição escolhida 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

               Pela análise de SWOT ficou evidenciado que a Força da organização era o pessoal 

de vários graus de instrução, disposição para o trabalho, estrutura, localização central na 

cidade, a Oportunidade foi representada pela possibilidade de novas parcerias de Pessoas 

Físicas e Jurídicas, inclusive com possibilidade de dedução do Imposto de Renda em vários 

cenários, o principal ponto de Fraqueza foi a falta de Recursos Financeiros em Espécie, falta 

de dinheiro vivo, o imóvel é próprio da organização e as despesas básicas facilmente 

contornadas, embora os Recursos em Espécie sejam escassos, a Ameaça é a estagnação e a 

possibilidade de fechamento por falta de recursos. 

             Com a análise SWOT feita, o plano 5W2H poderia ser facilmente planejado com mais 

precisão, foram elaboradas respeitando as seguintes etapas: 
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– What (o que será feito); 

– Who (quem fará); 

– When (quando será feito); 

– Where (onde será feito); 

– Why (por que será feito); 

-  How (como será feito); 

- How Much (quanto custará). 

                   A planilha tem a função de coordenar, manter e controlar as ações que deverão ser 

tomadas dentro de um prazo, em direção ao objetivo que é aumentar a arrecadação da 

organização sem fins lucrativos, ela dá suporte ao planejamento para a meta ser alcançada. 

Quadro 4: Esquema 5W2H adaptado à instituição escolhida 
Casa de 
Caridade Luz à 
Beira do 
Caminho 

Processo: Aumento de Arrecadação para Expansão das Atividades 

 
 

PORQUE 
FAZER (WHY) 
– META 

Aumentando a arrecadação, as atividades poderão ser ampliadas e otimizadas 

 

WHAT HOW WHO WHERE WHEN HOW MUCH 

O QUE FAZER COMO FAZER QUEM FARÁ ONDE PRAZO 
CUSTO/INVE

ST. 

Telefonemas, 
Contatos via 

Internet e 
Contatos 
Pessoais 

Aumentar a 
arrecadação com o 

Poder Público, 
Divulgação das 

Atividades e 
Indicações de 

Possíveis Doadores 

Membros 
responsáveis pelo 
Setor de 
Arrecadação de 
recursos da Casa 

Na própria 
casa e na 
Região  

De 
Dezembro 
de 2017 à  
Dezembro 
de 2018.  

Cerca de R$ 
10000, 
cobrindo 
custos de 
combustível, 
contatos 
telefônicos e 
despesas 
ordinárias 
necessárias 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

               Com as devidas adaptações do Esquema 5W2H ao diagnóstico pretendido, foi 

definido que o processo é o aumento de arrecadação para expansão das atividades da 

organização, o objetivo é justificado pois aumentando a arrecadação, as atividades poderão 

ser ampliadas e otimizadas, o que fazer é executar procedimentos para que a arrecadação 

aumente, como fazer é aumentar a arrecadação junto ao poder público e aumentar as parcerias 
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existentes com o setor privado, fazendo com que as doações aumentem, quem fará o processo 

são os membros responsáveis pelas atividades da instituição, onde no caso seria no setor de 

arrecadação de recursos, no prazo de um ano, de Dezembro de 2017 até Dezembro de 2018, 

os custos seriam de combustível, contatos telefônicos, além de despesas ordinárias necessárias 

para que os contatos sejam realizados, os custos com funcionários seriam irrelevantes, pois é 

uma organização onde voluntários executam as atividades rotineiras. 

                Este plano de ação fará uma ponte entre a organização e os outros setores, buscando 

novas parcerias, projetos e atividades e que tenha recursos para tal, a comunicação entre 

setores diferentes, com diferentes aspectos será um diferencial para a situação atual da 

organização basicamente vive apenas com doações ordinárias e ajuda estatal. 

                   Segundo Dimenstein (2005), as estratégias para essa captação devem ser aplicadas 

de acordo com o tipo de fonte, que podem ser institucionais, empresariais ou individuais e 

destaca que a captação de recursos deve ser pautada em alguns princípios básicos, quais 

sejam: Definição exata da verba necessária para realizar a ação; Pesquisa dos potenciais 

doadores; Levantamento dos contatos no entorno da entidade; Confecção de uma lista ou 

banco de dados; Elaboração de uma proposta bem estruturada, com orçamento; Montagem de 

uma apresentação sobre a proposta; Abordagem clara e objetiva; Realização de contato de 

retorno;  Encaminhamento de agradecimento e  Prestação de contas. 

              De acordo com Speak, Mcbride e Shipley (2002) um plano de captação deve ter as 

seguintes diretrizes para nortear as ações: A missão da organização; Os objetivos estratégicos 

da organização; Os objetivos estratégicos de captação de recursos da organização; Um resumo 

da meta de captação de recursos; O detalhamento da meta, os custos e o resultado líquido para 

cada área de captação de recursos; As implicações do plano de captação de recursos para: 

Outros setores ou funcionários dentro da organização, incluindo atividades de relações 

públicas; A diretoria e captadores voluntários; O número de funcionários; Gastos de capital; O 

orçamento detalhado para as atividades de captação de recursos. 

 

5- Conclusão 

            Pelo diagnóstico organizacional, realizado na Casa de Caridade Luz à Beira do 

Caminho, como resultados, verificou-se que a captação de recursos deve ser realizada de 

forma mais abrangente, aumentando o número de parceiros, tanto do setor público, quanto do 

setor privado, através de políticas de incentivo de diversos formatos.   

               Na organização estudada, não foram identificadas estratégias de arrecadação por 

meio de deduções de impostos, que englobaria tanto as Pessoas Físicas, quanto Pessoas 

Jurídicas. Desta forma, a partir deste estudo, sugere-se à organização que explore a 

possibilidade de recursos do poder público em suas três esferas, além das parcerias com o 

setor privado que recebe subsídios do governo, ele doa para a organização sem fins lucrativos 

e paga menos impostos. Nesta nova forma de gestão de arrecadação, a organização consegue 

dividir o tipo de fonte em quatro grandes grupos, em arrecadação de Pessoas Físicas, Pessoas 

Jurídicas, Arrecadação Governamental (Três Esferas) e este grupo é a novidade e que a 

organização ainda não explora que é a de divulgação das deduções possíveis nos grupos de 
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Pessoas Físicas e Jurídicas, através de contatos de possíveis deduções, a receita da casa 

certamente aumentará, como a organização pertence à gestão pública terceirizada pode ser  

classificada em: gestão pública terceirizada de fins não lucrativos e gestão pública  

terceirizada de fins lucrativos. A primeira delas ocorre quando o poder público (União, 

Estados ou Municípios) transfere para o setor privado de finalidade não lucrativa (as 

organizações do terceiro setor) a execução de determinadas ações sociais de interesse público. 

Por essa parceria se viabiliza a gestão privatizada de ações sociais. E como a organização é 

passível de dedução de Imposto, este é o novo nicho a ser explorado pela organização. 

                 A visão sistêmica de uma organização privada, sem fins lucrativos, gera uma base 

para que ela se mantenha com uma saúde financeira e que cumpra o que é estabelecido como 

meta e no caso de uma ampliação de atividades, tenha como realizá-las com um aumento de 

recursos e parceiros, buscando uma otimização em seus setores, com um planejamento do 

processo  em questão, que vai aumentar a captação de recursos para a sua função, embora 

sendo uma organização privada, não tem fins lucrativos, buscando apenas o objetivo 

filantrópico, buscando atender suas atividade de cunho social. 

              A partir deste relatório, pode-se concluir que as novas ideias fazem com que as 

Pessoas Jurídicas  participem mais do processo de captação de recursos, o que não ocorria na 

instituição em questão, que funcionava basicamente de recursos públicos e doações 

espontâneas de Pessoas Físicas e o ponto que se destaca e sugere novos estudos é como fazer 

a ponte entre o Terceiro Setor e o setor privado, vislumbrando novas parcerias, pois a atuação 

junto ao setor público é satisfatória, mas o caminho de parceria com o setor privado é 

inexplorado até o momento na organização e este é o que deve ser estudado e explorado, não 

há comunicação e estas novas ideias sugeridas fariam esta ponte e o ponto chave é a questão 

da dedução, este fator faz com que a arrecadação das Pessoas Físicas e Jurídicas aumente. 
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