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RESUMO 
 

Diante da conjuntura dos problemas sociais existentes no País, atrelada à 
incapacidade do Estado em atender plenamente as demandas sociais, as 
organizações do terceiro setor surgem com o propósito de responder às necessidades 
da sociedade, agindo como ente da esfera pública capaz de articular movimentos, 
associações e outras organizações na captação das demandas sociais presentes na 
esfera privada, auxiliando o poder público no cumprimento de seus deveres. 
Considerada a relevância e presença destas organizações no cenário político 
brasileiro, levanta-se a questão a respeito da sustentabilidade destas frentes às 
dificuldades de financiamento para a execução de suas ações. Neste sentido, o 
presente estudo, tem por objetivo, através do método de pesquisa-ação e estudo de 
caso, elaborar um Plano de Mobilização de Recursos para a Associação Amigos na 
Cultura, com vistas a contribuir para a sustentabilidade de suas ações sociais, 
considerando o ambiente estratégico em que está inserida. Para tanto, esta pesquisa 
trata os problemas de forma exploratória, configurando-se como de natureza 
qualitativa, baseada no resgate bibliográfico e na utilização de técnicas 
fundamentadas em entrevistas não-estruturadas, análise de documentos internos e 
observações do pesquisador-ator no ambiente de gestão da ONG. Investigou-se 
acerca dos seus aspectos estratégicos, relacionando-os com o histórico e as práticas 
da organização voltadas para a mobilização de recursos. Como resultado desta 
interação entre a teoria e a prática organizacional, a pesquisa permitiu esboçar um 
plano de mobilização de recursos para a referida entidade, visando sua 
sustentabilidade. Ao final, foi possível considerar que as estratégias destacadas no 
plano permitiram identificar, com base no resgate bibliográfico, aspectos relacionados 
à contribuição para a tomada de decisões relacionadas à mobilização de recursos na 
entidade e consequentemente o alcance de seus objetivos estratégicos. 
 
Palavras-chave: Captação de recursos; terceiro setor; sustentabilidade; 
planejamento estratégico; plano de mobilização de recursos. 
  



ABSTRACT 
 

Faced with the situation of existing social problems in the Country, linked to the inability 
of the State carries out the functions that you are responsible for, the third sector 
organizations appear with the purpose to meet the needs of society, acting as agent 
of the public sphere capable of articulating movements, associations and other 
organizations in the acquisition of social demands present in the private sphere, 
helping the public authority in carrying out their duties. Considered the relevance and 
presence of these organizations in the Brazilian political scene, rises the question 
about the sustainability of these fronts to financing difficulties for the implementation of 
their actions. In this sense, the present study aims, through the method of action 
research and case study, develop a Plan for the Mobilization of Resources for the 
Association Friends in Culture, with a view to contribute to the sustainability of their 
social actions, considering the strategic environment in which it is inserted. For both, 
this research deals with the phenomena that assume the problems in an exploratory 
basis, of a qualitative nature, based on bibliographic rescue and in the use of 
techniques based on interviews unstructured, analysis of internal documents and 
observations of the researcher-actor in the environment of management of NGO. Was 
investigated about their strategic aspects, relating them with the history and practices 
of the organization focused on the mobilization of resources. As a result of this 
interaction between theory and organizational practice, the research has outlined a 
plan for the mobilization of resources to the organization, and their sustainability. In the 
end, it was possible to consider that the strategies outlined in the plan have identified, 
on the basis of the redemption bibliographic, aspects related to its contribution to the 
decision-making related to the mobilization of resources in the organization, aiming at 
its sustainability and consequently the scope of its strategic objectives. 
 
Keywords: Fundraising; third sector; sustainability; strategic planning; plan for the 
mobilization of resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Resultado da implementação do ideário neoliberal no cenário político brasileiro, 

a eclosão de problemas sociais tais como as desigualdades, o crescimento dos níveis 

de pobreza, exclusão social, a contração de direitos sociais e o aumento da violência, 

reforçam a importância na participação de organizações privadas no tocante às que 

atuam na minimização das mazelas sociais existentes em complementariedade às 

ações do Estado (RAICHELIS; 1999). A participação das organizações do terceiro 

setor, como ente privado na esfera pública é explicada pela representatividade dessas 

na transmissão das necessidades coletivas da sociedade ao Estado. (HABERMAS, 

1997). No apoio a movimentos sociais emergentes, as Organizações Não-

Governamentais (ONGs) começam a emergir a partir da década de 70, no intuito de 

atender às demandas sociais, manifestando-se em números expressivos de 

instituições sem fins lucrativos de interesse aos benefícios voltados à coletividade 

(CASIMIRO & FREITAS, 2001). 

 Neste sentido, considera-se que as organizações do terceiro setor podem ser 

definidas como o elo de complementariedade das ações do Estado e apoio à 

formulação execução de políticas públicas deste, agindo em face dos resultados dos 

impactos negativos que o atual modelo econômico acarreta na sociedade. Ressalta-

se a importância dessas organizações no tocante ao papel que elas exercem na 

solução de problemas sociais. (LANDIM, 1988; MARÇAL, 2013) 

 Dada a importância das organizações do terceiro setor na esfera pública, no 

que se trata aos impactos sociais positivos que estas visam causar, atentam-se ainda 

para a sobrevivência de seus empreendimentos para a consecução de seus objetivos 

sociais. O desafio da sustentabilidade das ONGs é posto como o ponto principal de 

gestão dessas instituições, tendo como cerne a capacidade captar e gerir recursos de 

forma eficaz e eficiente, aplicando-os com transparência na solução dos problemas 

das comunidades (FALCONER; TENÓRIO, 1999; SILVA, 2002; ARAÚJO; BEZERRA, 

2004). Por sua vez, a captação de recursos vista como fator fundamental na 

sustentabilidade de ONGs é apontada como requerente a modelos de gestão que 

assumam o profissionalismo dos trabalhos realizados por estas instituições, 

enfatizando-se, inclusive o planejamento estratégico necessário para a delimitação e 

orientação de suas ações, a fim de possibilitar a compreensão das reais necessidades 
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organizacionais em termos de recursos, contextualizando-se com o ambiente em que 

essas organizações estão inseridas. (TENÓRIO, 2001; ARMANI, 2001; SACHS, 2004; 

VALADÃO JR; MALAQUIAS; SOUSA, 2008; ALVES JÚNIOR, 2008; CARVALHO, 

2007; SANTOS, 2009; RIBEIRO, 2012). 

 Os procedimentos para captação de recursos no terceiro setor, embora sejam 

representados por poucos levantamentos bibliográficos relacionado à temática, já se 

apresentam como técnicas que assumem resultados positivos no cenário do terceiro 

setor, sendo difundidas por organizações e grupo de estudo de interesse à temática. 

A singularidade desses processos que antecedem as ações dessas organizações, 

bem como os processos de viabilização dos mesmos em face da gestão 

organizacional realizada, é traduzida em elementos práticos e sistemáticos que se 

conectam aos objetivos estratégicos claramente definidos por esses agentes do 

terceiro setor. (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; ABUMANSUR & HARDWICK, 2002) 

 Para correlacionar a bibliografia acerca do tema deste estudo de forma 

empírica, tem-se como foco o contexto gerencial de uma organização da sociedade 

civil, considerada a sua relevância no que se refere ao impacto social gerado a partir 

de suas ações, tendo a sustentabilidade da mesma e o modo de alcança-la, isto é a 

captação de recursos como elementos-chave desta pesquisa, buscando responder ao 

seguinte questionamento:  De que forma um Plano de Mobilização de Recursos 

contribuiria para a sustentabilidade da Associação Amigos na Cultura, tendo como 

base o ambiente estratégico em que ela se encontra? 

 A investigação de tal problemática baseia-se nas seguintes hipóteses: 

 Embora os gestores da organização estudada apresentem procedimentos de 

gestão que contribuem para o desenvolvimento sustentável da organização, 

não há sistematização dos processos alinhados aos objetivos estratégicos da 

entidade; 

 As diretrizes estratégicas da organização não fornecem base para as tomadas 

de decisão no que se refere às ações de captação de recursos; 

 A captação de recursos apresenta-se como mecanismo de gestão fundamental 

para garantir a sustentabilidade das ações sociais de organizações do terceiro 

setor. 

 É em face de tais aspectos que tratam do universo de gestão da Associação 

Amigos na Cultura que esta pesquisa se situa, a qual se justifica pela necessidade de 

investigar a realidade da organização, possibilitando a melhor compreensão dos 
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elementos que compõem a sua administração para interpretar seus avanços e 

desafios no tocante à sustentabilidade de suas ações sociais. Elemento-chave que 

visa contribuir para este refere-se ao plano de mobilização de recursos que garanta o 

aporte de recursos necessários a tornar sustentável as ações sociais da entidade por 

meio da captação de recursos. 

 Portanto, diante do contexto apresentado, identificou-se a relevância do tema, 

partindo do pressuposto de que a captação de recursos para a realização das 

atividades de organizações do terceiro setor representa o ponto fundamental no que 

refere à sobrevivência destas instituições e consequentemente o impacto social que 

elas causam no combate e prevenção dos problemas sociais. Dar-se-á exclusividade 

ao assunto, considerando as poucas contribuições científicas acerca do referido tema, 

dado o seu recente campo de estudo e ainda, no tocante à metodologia pesquisa-

ação empregada na composição do estudo, a qual o pesquisador e outros 

participantes representativos do objeto investigado estão envolvidos de forma 

cooperativa e participativa. (THIOLLENT, 1985) 

 Justificado a relevância quanto ao tratamento científico do assunto, o objetivo 

geral desta monografia consiste em elaborar um Plano de Mobilização de Recursos 

para a Associação Amigos na Cultura com vistas a contribuir para a sustentabilidade 

de suas ações sociais, considerando o ambiente estratégico em que está inserida. 

 Para a consecução do objetivo geral, constituem-se os objetivos específicos do 

estudo: 

 Descrever histórico de atuação da Associação Amigos na Cultura; 

 Construir, junto aos diretores executivos da entidade e demais colaboradores, 

a sua matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças; 

 Analisar o mapa estratégico da organização sob a ótica da captação de 

recursos; 

 Avaliar o atual modelo de gestão no tocante aos procedimentos adotados de 

mobilização de recursos na entidade e os principais desafios enfrentados o seu 

desenvolvimento sustentável; 

 Analisar de forma quantitativa, a partir do histórico de captação de recursos que 

a organização realizou ao longo de sua existência, o volume de investimentos 

no que se referem às principais fontes captadas; 
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 Elaborar plano de ação à luz das características estratégicas da organização, 

a fim de sistematizar o processo de mobilização dos recursos. 

 Para viabilizar a análise considerações propostas, além desta introdução, o 

presente trabalho encontra-se estruturado em quatro principais capítulos, cujo o 

segundo visa realizar o resgate bibliográfico acerca do tema, abordando de forma 

conceitual os assuntos referentes ao papel e importância do terceiro setor na 

sociedade, os aspectos sociais, jurídicos e econômicos das organizações que o 

compõem, expondo sua representatividade no cenário político brasileiro em 

atendimento às demandas sociais. Fundamenta-se ainda acerca da temática 

relacionada à sustentabilidade dessas organizações, enfatizando os aspectos 

internos e externo ao desafio da gestão de tal premissa; e o capítulo ainda trata a 

respeito da captação de recursos propriamente dita, elucidando os principais 

elementos que a compõem no que se refere ao cenário de atuação das ONGs, 

detalhando as fontes de financiamento de recursos públicos e privados para suas 

ações. 

 O capítulo três abriga as considerações acerca das metodologias empregadas 

na pesquisa, a fim de apresentar os procedimentos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento do estudo para o alcance dos objetivos propostos. 

 No capítulo quatro discorre-se acerca da realidade da organização estudada, 

detalhando o estudo realizado em seu ambiente de gestão com destaque para a 

descrição do histórico de atividades da ONG, os aspectos estratégicos que 

influenciam sua atuação perante a sociedade, bem como o contexto histórico e atual 

da mobilização de recursos na entidade estudada. 

 O capítulo cinco, como análise dos resultados obtidos à luz do resgate 

bibliográfico realizado, é elaborado o Plano de Mobilização de Recursos para a 

Associação Amigos na Cultura, com vistas para a sustentabilidades de suas ações e 

projetos sociais. 

 Por fim, são apresentadas as considerações finais do estudo, seguidas da 

descrição de suas limitações, bem como das proposições para futuras pesquisas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO DE BASE TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as principais ideias de natureza teórica que 

embasam a discussão desta pesquisa. Os conceitos aqui destacados buscam elucidar 

os elementos presentes no Plano de Mobilização de Recursos, resultado dos dados 

coletados e interpretados pelo estudo de caso. 

 

2.1. O Papel das Organizações Não-Governamentais 

 Resultado das relações políticas do Estado com a sociedade civil, as 

Organizações Não-Governamentais - ONG’s começam a surgir no Brasil a partir da 

década de 70, no apoio aos movimentos sociais emergentes e formas de organização 

de natureza comunitária, tendo como finalidade a promoção da cidadania, defesa dos 

direitos e luta pela democracia política e social, segundo Casimiro e Freitas (2008), 

de início é importante destacar a importância e principal papel das organizações do 

terceiro setor frente às demandas sociais. Para tanto Tenório (2001, p.7) define que: 

Essas organizações não fazem parte do Estado, nem a ele estão 
vinculadas, mas se revestem de caráter público na medida em que se 
dedicam a causas e problemas sociais e em que, apesar de serem 
sociedades civis privadas, não têm como objetivo o lucro, e sim o 
atendimento das necessidades da sociedade. 

 O autor ainda amplia a definição, apontando que essas organizações definem-

se como  

aqueles agentes não-econômicos e não-estatais que procuram atuar, 
coletiva e formalmente, para o bem-estar de uma comunidade ou 
sociedade local, sub-regional ou regional, nacional ou internacional. 
Tal ação coletiva formal pressupõe a democratização da maneira de 
agir desses entes, visando à emancipação da pessoa humana como 
sujeito social, sob o exercício da cidadania. (TENÓRIO, 1998, p. 89) 

 Necessidades da sociedade as quais subentende-se as condições mínimas de 

educação, saúde, cultura e moradia. Silva e Aguiar (2006) reforçam que  

organizações que atuam efetivamente em ações sociais, na busca de 
benefícios coletivos públicos, e que podem ser consideradas como de 
utilidade pública, são capazes de auxiliar o Estado no cumprimento de 
seus deveres, atentando para as desigualdades vigentes no país e a 
incapacidade do Estado de desempenhar com eficiência as atividades 
que lhe são atribuídas. (SILVA E AGUIAR, 2006, p. 7) 
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 A respeito da natureza e a posição de tais organizações no contexto 

sociopolítico, afirma-se ainda que 

as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem 
fins lucrativos, voltadas   para   atividades   de   relevante   valor   social, 
que independem de concessão ou permissão do Poder Público, 
criadas por iniciativas particulares segundo modelo previsto em lei, 
reconhecidas, fiscalizadas e fomentadas pelo Estado (MODESTO, 
2001, p 31) 

Segundo Costa (2002), diante de significativos acontecimentos históricos de 

cunho social, econômico e político, atrelado aos avanços tecnológicos, temas como a 

“globalização, neoliberalismo, mercado internacional, privatização, responsabilidade 

fiscal, controle social, gestão pública, acordo monetário” passaram a integrar o 

contexto das discussões, no que se referem às políticas públicas capazes de enfrentar 

questões sociais emergentes que afetam direta e indiretamente a sociedade como um 

todo. 

As consequências da implementação do ideário neoliberal nas 
sociedades, que, como a brasileira, vivem os impasses da 
consolidação democrática, do frágil enraizamento da cidadania e das 
dificuldades históricas de sua universalização para a maioria da 
população, expressam-se pelo acirramento das desigualdades, 
encolhimento dos direitos sociais e trabalhistas, aprofundamento dos 
níveis de pobreza e exclusão social, aumento da violência, 
agravamento sem precedentes da crise social que, iniciada nos anos 
80, aprofunda-se amplamente na década de 90 (RAICHELIS; 1999, 
p.60). 

 Assim, a consolidação do ideário neoliberal na sociedade brasileira traduziu-se 

ainda na descentralização das ações do Estado, visando maior eficiência em seus 

resultados, dando lugar às organizações do terceiro setor onde as políticas sociais 

advindas do poder público não são aplicadas ou desviadas de seu objetivo principal. 

Durão (2013, p. 1), presidente da Associação Brasileira de Organizações Não-

Governamentais (ABONG) citado por Gwercman (2013) reforça o papel de tais 

organizações afirmando que “as ONGs são entidades comprometidas com 

determinadas causas. É um projeto político, uma interferência direta na sociedade”. 

Neste sentido, cabe citar Hebert de Souza (2005) , conhecido como Betinho que define 

uma ONG  

por sua vocação política, por sua positividade política: uma entidade 
sem fins de lucro cujo objetivo fundamental é desenvolver uma 
sociedade democrática, isto é, uma sociedade fundada nos valores da 
democracia - liberdade, igualdade, diversidade, participação e 
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solidariedade. As ONGs são comitês da cidadania e surgiram para 
ajudar a construir a sociedade democrática com que todos sonham. 

 Cabe enfatizar que o papel social de organizações do terceiro setor iniciou sua 

legitimidade a partir de 1995, com o processo de reforma do Estado (RODRIGUES, 

1998) pois segundo o extinto órgão Ministério da Administração e Reforma do Estado 

(1998),  

se por um lado, o Estado já não consegue atender com eficiência a 
sobrecarga de demandas a ele dirigidas sobretudo na área social, por 
outro, já dispõe de um segmento da sociedade, o terceiro setor, 
fortalecendo-se institucionalmente para colaborar de forma cada vez 
mais ativa na produção de bens públicos 

 Fato que reforça essa ideia é visão de agências de cooperação internacional 

quanto à prioridade do direcionamento de seus investimentos na área social. Elas 

fundamentavam sua escolha financiando governos que trabalhavam em parceria com 

ONGs, pois segundo os organismos internacionais  

as ONGs mostram-se mais eficientes e eficazes: mais eficientes, por 
serem dotadas de uma estrutura organizacional bem menor e, em 
geral, mais dinâmica; e mais eficazes, por terem um foco muito maior 
no cliente, advindo do seu contato mais próximo com a comunidade 
envolvida. (RODRIGUES, 1998, p. 43) 

 O papel das ONGs, em termos de eficiência e eficácia são reafirmadas, 

portanto pelo seu aspecto de envolvimento com os problemas sociais existentes e 

emergentes, sendo dinâmicas na formulação de medidas que buscam amenizar ou 

erradicar tais problemas, podendo exercer influência quanto às diretrizes das políticas 

públicas a serem implementadas pelo Estado, dada sua relevância social. 

 Dada a importância de tais organizações dentro do cenário político-social do 

Brasil, cabe revelar os dados acerca das áreas e abrangência de atuação da ONGs 

no país, resultado de pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, em parceria com a Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais - ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE. 
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Gráfico 1 - Áreas de Atuação de ONGs no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa do IBGE (2010) 

 O estudo mostra que das 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem 

Fins Lucrativos (Fasfil) 28,5% delas são voltadas às organizações com base religiosa, 

15,5% direcionadas ao apoio dos trabalhadores, 14,6% com foco na defesa dos 

diretos e 18,6% atuam na área da saúde, educação ou assistência social. Nota-se, 

que predominantemente as organizações de base religiosa ainda apresentam certa 

expressividade nas ações que se classificam como sendo do terceiro setor, uma vez 

que estas também não estabelecem vínculos com o Estado e prestam serviços em 

prol do benefício coletivo. Outro aspecto da pesquisa, se refere à abrangência de 

atuação das ONGs no país, onde é possível ver o grau de expressividade que essas 

organizações possuem nas regiões quanto ao seu papel social e complementar às 

ações de políticas públicas do Estado. 
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Gráfico 2 - Abrangência Territorial de Atuação das Fasfil no Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa do IBGE (2010) 

 Observa-se maior atuação do terceiro setor na região sudeste (44%), a qual 

segundo o IBGE (2010) é resultado da formação dos grandes centros urbanos e no 

consequente crescimento das periferias e populações marginalizadas, acompanhada 

da região sul (21%), aumentando as demandas do atendimento às questões sociais. 

Na região nordeste (23%) observa-se também número significativo em relação às 

outras áreas, por historicamente abranger grande parte da população brasileira em 

condições de extrema pobreza, atraindo a existência de tais organizações. No 

entanto, o estudo revela que as organizações de assistência social, por exemplo, 

representadas por 30,4 mil entidades não acompanham a distribuição de pobreza no 

país, uma vez que corresponde a 76,6% destas localizadas na região sudeste e sul 

do Brasil, cujas áreas são as que mais detém o acumulo de capital. A análise do 

estudo explica que este fato pode estar relacionado ao aspecto de que muitas destas 

organizações também atuam nas áreas as quais se referem às questões da violência, 

abuso e exploração sexual, ausência de acessibilidade, entre outros problemas que 

se distribuem por todo o Território Nacional, isto é, problemas decorrentes das regiões 

mais desenvolvidas. 
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2.1.1. Aspectos Jurídicos 

Entende-se por organizações do terceiro setor “entidades de natureza privadas 

sem fins lucrativos, que juridicamente são associações ou fundações” (INSTITUTO 

PRO BONO, 2005). Este estudo terá como foco maior as associações privadas sem 

fins de lucro, no que se refere o seu campo de atuação social. Para tanto, define-se 

associação, segundo o artigo 53 do Código Civil (BRASIL, 2002), como a “união de 

pessoas que se organizam para fins não econômicos”. O Instituto Pro Bono (2005) 

ainda afirma que uma associação se configura como “a união de pessoas, promovida 

com um fim determinado, seja de ordem beneficente, literária, científica, artística, 

recreativa, desportiva ou política, entre outras, que não tenha finalidade lucrativa. ” 

Conforme Lei nº 9.790/99 

[...]Considera-se sem fins lucrativos a pessoas jurídica de direito 
privado que não distribui, entre sócios ou associados, conselheiros, 
diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, 
participações ou parcela do seu patrimônio, auferidos, mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplica integralmente na 
consecução do respectivo objeto social (BRASIL, 1999). 

Embora o Código Civil destacar que os “fins não são econômicos”, pode-se 

afirmar que tais organizações podem realizar atividades para mobilização de recursos 

ou até mesmo a venda de produtos ou prestação de serviços, findando a sustentação 

financeira, desde que executadas em consonância com as diretrizes jurídicas às quais 

elas respondem (OAB, 2011). A captação de recursos por meio de geração de renda 

própria da organização poderá ser realizada, desde que os resultados das atividades 

econômicas não se traduzam em lucro, isto é “acumulo de capital de uma pessoa ou 

de um grupo de pessoas”, diz Freller (2013). Diferente de lucro, as organizações do 

terceiro setor geram superávit, que, segundo o autor, significa “o resultado de se 

subtrair as despesas das receitas (quando o saldo é positivo) e que o lucro é uma das 

possibilidades de destino (ou classificação) desse superávit quando no setor privado” 

e destaca que 

O superávit, ao contrário do lucro, é essencial a qualquer empreitada 
de venda – mesmo àquelas do terceiro setor. Isto quer dizer que, para 
uma atividade de venda de produtos fazer sentido enquanto estratégia 
de mobilização de recursos, é essencial que haja superávit (ou 
superávit previsto). Em outras palavras, em qualquer estratégia de 
arrecadação é preciso que os recursos que chegam (income) sejam 
maiores do que os que saem (outcome), o balanço deve ser positivo. 
(FRELLER, 2013) 
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 Sendo assim, o superávit gerado pela associação sem fins lucrativos é 

resultado da arrecadação oriunda da captação realizada no exercício contábil, sendo 

o saldo positivo configurado desta forma quando destinado integralmente à 

consecução do objetivo social da entidade, sem partilhar os resultados com diretores, 

conselheiros, associados e demais colaboradores. 

 Ao que se refere aos aspectos jurídicos das ONGs, Silva et al (2011) destacam 

a respeito dos títulos e certificações que essas organizações juridicamente 

constituídas podem requerer, mediante o cumprimento de requisitos exigidos 

legalmente. Quanto aos títulos, pode ser pleiteado o de Utilidade Pública, em âmbito 

Federal, Estadual e Municipal, o qual concede às organizações maior legitimidade às 

suas ações perante a sociedade e benefícios diretos, como isenções fiscais, para seus 

doadores. A exemplo da Utilidade Pública Federal que é concedida pelo Ministério da 

Justiça, a OAB (2011, p. 26) cita que as entidades contempladas por este título 

poderão se beneficiar com o 

acesso a subvenções e auxílios da União Federal e suas autarquias; 
possibilidade de receber bens móveis considerados irrecuperáveis; 
autorização para realizar sorteios; possibilidade de receber doações 
de empresas (que declaram seus rendimentos com base no lucro 
real), dedutíveis até o limite de 2% do lucro operacional; poderá 
requerer o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; 
poderá receber receitas das loterias federais; poderá receber bens 
apreendidos, abandonados ou disponíveis administrados pela 
Secretaria da Receita Federal. 

Em contrapartida, tais organizações beneficiadas pelo título ficarão suscetíveis 

ao controle do Estado e prestação de contas a serem disponibilizas publicamente. 

(BRASIL, 1935; BRASIL,1999; BRASIL, 2009). Em se tratando das certificações, cabe 

apontar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), que 

semelhante ao Título de Utilidade Pública Federal, é conferido pelos Ministérios da 

Educação, Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conforme a área 

de atuação da organização requerente. Segundo cartilha explicativa sobre a 

certificação elaborada pelo Ministério da Educação (MEC)  

As entidades detentoras do CEBAS, se preenchidos os demais 
requisitos exigidos pela legislação tributária, podem desfrutar de 
isenção do pagamento das contribuições sociais incidentes sobre a 
remuneração paga ou creditada aos seus empregados e 
trabalhadores avulsos, como também receber transferências de 
recursos governamentais a título de subvenções sociais, nos termos 
do art. 30 da Lei nº 12.465/11 (LDO) (BRASIL, 2013, p. 8) 
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Para o título e o certificado mencionados, a organização deve comprovar que 

exerce suas atividades quanto ao atendimento de seu objeto social por, no mínimo 3 

anos, sendo constituída no Brasil. Os benefícios de concessão das titulações e 

certificações reforçam a importância dessas organizações do terceiro setor no âmbito 

jurídico quanto à significância de suas ações em complementação às políticas 

públicas implementadas pelo Estado e também maior participação do controle público 

nas ações desenvolvidas por tais entidades, fazendo com que estas estejam 

preparadas administrativamente para responder com eficiência e transparência suas 

contas à sociedade. 

 

2.1.2. Aspectos Sociais e Econômicos 

Considerando o papel social das organizações do terceiro setor no cenário 

político do país, bem como a capacidade destas na geração de empregos, faz-se 

necessário a discussão acerca dos impactos econômicos e sociais que essas 

organizações assumem no desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

No Brasil, as ONGs empregam cerca de 39,5 milhões de pessoas, o que 

representa 6,8% da População Economicamente Ativa (ALVES JÚNIOR, 2008). Estes 

são os dados que revelam a pesquisa realizada em 35 país, pelo Johns Hopkins 

Center for Civil Society Studies. A análise do estudo aponta que o número de 

empregados na ONGs ultrapassa o contingente de profissionais de organizações 

situadas em vários outros países. Na pesquisa divulgada pelo IBGE (2010), das 290,7 

mil Fasfil, 1,5 milhão de pessoas são assalariadas, correspondendo 5,5% dos 

empregados das organizações formalmente registradas no Brasil, conforme menciona 

Alves Júnior (2008). 

Segundo o IBGE (2010) as organizações do terceiro setor assumem dimensão 

de 1,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, significando cerca de 32 bilhões de 

reais, valor este consideravelmente maior que as despesas com pessoal do Estado 

de São Paulo, o qual detém o maior orçamento entre os estados do país, como 

observa Alves Júnior (2008). Ou seja  

o Terceiro Setor vem adquirindo crescente importância econômica, 
devido ao seu potencial, em expansão, de criação de novos empregos; 
cresce também a sua importância política, diante da crise de 
representatividade dos partidos políticos; e, principalmente, amplia-se 
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o seu papel social, assumindo crescentes responsabilidades no 
atendimento das demandas sociais. (ALVES JÚNIOR, 2008, p. 43) 

 A atuação dessas organizações, principalmente nas comunidades de baixa 

renda, segundo Cazzolato (2009, p. 80), representa para tal população “valiosa 

alternativa socioeconômica em busca de melhores condições de vida”, uma vez que 

são empreendidos projetos, cuja concepção sustentável se baseia na busca, por 

exemplo, de maior profissionalização de beneficiários e condições de obter 

perspectivas diferenciadas acerca das possibilidades que estes têm frente às 

oportunidades de geração de renda e empregos existentes no mercado. Camargo 

(2001, p. 15) argumenta que nesse aspecto o terceiro setor pode ser considerado 

como “um meio termo do ambiente político-econômico, intermediando as relações 

entre o Estado e o mercado no que tange as questões de melhora social”. Entretanto, 

sob a ótica da visão de desenvolvimento local, Dawbor (2008), citado por Castilhos e 

Maciel (2012), salienta que o desenvolvimento de uma comunidade “não é, 

meramente, um conjunto de projetos voltados ao crescimento econômico. É uma 

dinâmica cultural e política que transforma a vida social”. Alves Júnior (2008, p. 46) 

ainda complementa que para além da geração de empregos, outro ponto significativo 

para as organizações do terceiro setor refere-se à 

...lógica de autonomia financeira e profissionalismo, característica das 
empresas do Segundo Setor, que marca uma nova fase para as 
organizações da sociedade civil, o que explica, em parte, a ocorrência 
de mudanças no setor social nos últimos anos. Algumas organizações 
do setor social reestruturam-se para atrair e incorporar empresas em 
seu grupo de parceiros, enquanto outras, influenciadas pelos rumos e 
possibilidades que se apresentavam, começaram a desenvolver 
estratégias próprias de geração de recursos, para cobrir custos e 
reinvestir em projetos sociais, maximizando seu impacto. 

 É possível perceber, pela visão do autor, que as organizações não-

governamentais, como agente potencial de desenvolvimento em complementação às 

ações do Estado, articula e dinamiza a lógica econômica, principalmente no que se 

refere ao desenvolvimento local de regiões onde atuam, desenvolvendo os próprios 

meios que possibilitam agregar valor às suas ações em conjunto com as comunidades 

onde atuam. Mobilizam recursos em prol destas e movimentam as contas pública e 

privadas a fim de impulsionar a aplicação do capital e sua circulação no âmbito do 

atendimento às demandas sociais existentes e ao investimento no desenvolvimento 

de sustentável de seus beneficiários. “Assim sendo, essas instituições mostram-se 

essenciais nas reduções das desigualdades sociais, na medida em que articulam com 
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os demais setores econômicos na busca por um desenvolvimento local, em suas 

áreas de atuação. (SILVA, COSTA & GÓMEZ, 2011, p. 78) 

 

2.2. Sustentabilidade de Organizações do Terceiro Setor 

 Em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Organizações Não-

Governamentais - ABONG (2010) cerca de 92% de suas associadas obtiveram um 

corte nos orçamentos de mais de 30% nos anos compreendidos entre 2004 a 2008 e 

42%, tiveram mais de 50% de redução. Segundo a ABONG (2010), essa diminuição 

se deve, em sua maioria, pela saída das agências de cooperação no financiamento 

dessas organizações, o que antes exercia para este papel fundamental na sua 

sustentabilidade econômica, já que 78% das associadas contavam com estes 

recursos há sete anos, revela a pesquisa. 

 Tema emergente, sendo altamente difundido desde a eclosão de assuntos 

relacionados às questões sociais e ambientais, de acordo com Melo Neto (2004), o 

significado de sustentabilidade é representado por inúmeras vertentes conceituais, 

dado o contexto ao qual está relacionado. Cabe aqui dar ênfase à vertente sustentável 

que permeia o ambiente das organizações do terceiro setor, a fim de discutir as 

definições difundidas e compreendê-las dentro do ambiente de gestão organizacional 

dessas que possuem como objetivo a transformação social. 

 De forma amplamente conhecido, o conceito de sustentabilidade difundido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) diz respeito em “conseguir prover as 

necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras em garantir suas próprias necessidades” (ONU, 2008). A definição publicada 

ela ONU refere-se estritamente à responsabilidade dos agentes presentes quanto a 

justa reposição para os futuros, do que é usufruído no agora. Sob a perspectiva das 

organizações, Kisil (2012, p.13) entende que sustentabilidade pressupõe “a 

capacidade das organizações para consolidar e incrementar sua interação com a 

sociedade em função da contribuição que aportam para o desenvolvimento social”. 

Perante a essa posição do autor, Gómez et al (2011) reforça que o aspecto 

sustentável não se restringe somente às questões econômicas, mas 

fundamentalmente na sua atividade principal, a elaboração e execução de ações que 

trabalham em prol da sociedade ou o meio ambiente, tornando imprescindível a 
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incorporação sustentável nas práticas de gestão pelas organizações em questão. A 

partir daí, o desenvolvimento sustentável emerge como alternativa a ser desejada, 

para promover a inclusão social, do bem estar coletivo e assegurar os recursos 

naturais (SACHS, 2004). Ganha aspecto estratégico, uma vez que busca o equilíbrio 

ou a harmonia entre as questões atuais para que as próximas gerações possam 

usufruir dos mesmos recursos, argumenta Gómez et al (2011). 

 Carvalho (2007, p. 30) aponta que “a sustentabilidade funciona como um plano 

de fundo, direcionando o estudo da gestão das organizações do terceiro setor para 

aspectos internos e aspectos do relacionamento das entidades com seu ambiente”, 

uma vez que o envolvimento com a comunidade onde se atua, a realização de 

planejamento estratégico das atividades e a ampliação das fontes de investimento, 

representam as características para o alcance das ações socialmente sustentáveis, 

defende Alves Júnior (2008). Armani (2001) observa que, para o alcance da 

sustentabilidade nas organizações, dois enfoques devem ser fundamentalmente 

trabalhados: o de natureza gerencial e o de caráter sistêmico. Gerencial, pois se refere 

à capacidade administrativa dos processos operacionais que envolvem as 

organizações da sociedade civil em dimensões de gestão, como a sustentabilidade 

financeira, gestão de pessoas de forma estruturada, organização do trabalho e gestão 

participativa, rotina de planejamento e monitoramento das ações e capacidade de 

sistematizar informações e utilizar em prol da tomada de decisão. A transparência, 

sustentabilidade, qualidade dos serviços, gestão da imagem pública e capacidade de 

formalização de parcerias caracteriza o enfoque sistêmico mencionado, revela 

Falconer (1999). Bezerra e Araújo (2004) ampliam a definição dos dois enfoques 

referindo que 

o gerencial, que tende a privilegiar os desafios da gestão e das 
condições de eficácia e eficiência, preocupando-se com a sua 
profissionalização através do planejamento estratégico, 
monitoramento, avaliação, captação de recursos, marketing, gestão 
administrativa financeira, capacitação técnica dos recursos humanos; 
e o sistêmico, que se integra à dimensão gerencial de forma mais 
articulada, através da base social, da transparência e credibilidade — 
a sua ação é conjunta com organizações da sociedade civil e com o 
Estado, e sua capacidade se volta para oferecer serviços e promover 
processos de mudança social. (ARAÚJO; BEZERRA, 2004, p. 805) 
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Isto é, a harmonia nas duas abordagens de gestão, segundo Armani (2008), 

representa maior possibilidade de alcance sustentável das ações coordenadas da 

organização perante as questões sociais enfrentadas. 

 A capacidade que a organização possui de fortalecer a interação criativa com 

as contingências que a permeiam, de modo a manter seu papel social e gerar 

credibilidade em suas ações, representa, para Armani (2001), a definição de 

sustentabilidade para essas organizações. Falconer (1999) ainda complementa que a 

sustentabilidade de uma organização pressupõe a competência delas em captar 

recursos financeiros, materiais e humanos de modo contínuo, aplicando-os com 

eficiência visando o alcance de sua missão organizacional. Sobre a aplicabilidade dos 

recursos captados, tal como defende Santos et al (2009) e Carvalho (2007), a gestão 

dos recursos captados assume papel fundamental para o alcance estratégico da 

sustentabilidade, uma vez que as ferramentas de planejamento e controle irão 

direcionar os recursos de forma eficiente e eficaz para o atendimento das demandas 

sociais e a satisfação dos parceiros envolvidos com a instituição. Pois tal como 

defendido por Drucker (1994) apud Santos et al (2009, p. 16) 

a maioria das Organizações sem fins lucrativos percebeu a 
importância de uma gestão eficaz, pois passaram a ter o 
conhecimento de que elas não sobrevivem apenas da boa vontade de 
poucos, mas sim, de formas de gestão voltadas para resultados, com 
definições de visão, missão, valores, desenvolvimento de lideranças, 
foco nas pessoas, no negócio e na busca pela sustentabilidade 

Seguindo o argumento de Drucker (1994) cabe salientar que as organizações 

sem fins lucrativos, além da necessidade da diversificação e ampliação das fontes dos 

recursos captados, elas devem gerir de forma coordenada tais recursos de modo a 

sustentar no longo prazo as ações que definem o universo de sua missão institucional. 

Para tanto, Fisher (2004) destaca a importância da profissionalização dos agentes 

envolvidos nas organizações do terceiro setor, uma vez que antes os trabalhos destas 

eram vistos sob a ótica exclusivamente assistencialista e agora passa a ter a 

necessidade de promover o desenvolvimento sustentável de comunidades 

socioeconomicamente enfraquecidas. Para tanto, a adoção de eficazes modelos de 

gestão, objetivando a busca de melhores resultados para o cumprimento da missão 

organizacional, representam a passagem da informalidade para novo modelo de 

profissionalização de tais instituições. A autora ainda reforça que para além do 

altruísmo presente nos líderes dessas organizações, a boa prática de gestão se faz 
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necessária frente às mudanças ambientais que tais organizações estão submetidas. 

Alves Júnior (2008) enfatiza que um dos principais fatores que caracterizam a 

sustentabilidade de uma organização sem fins lucrativos é a sua capacidade 

profissional de gestão da mesma, uma vez que “as ações de sustentabilidade 

precisam atuar como suporte das estruturas de gestão das organizações, e não 

apenas como ações pontuais” (MARCONDES, 2007 apud ALVES JÚNIOR, 2008, p. 

47). Visto que para Ribas Júnior (2005) 

A profissionalização das organizações do Terceiro Setor é um 
processo que envolve várias dimensões, como, por exemplo, 
aprimoramento da qualidade dos programas de atendimento, maior 
capacidade de buscar parcerias e recursos para a sustentabilidade 
das ações e aprimoramento da competência de gestão e da 
capacidade de influir em políticas públicas. A busca de 
profissionalização pressupõe uma autocrítica dos aspectos restritivos 
da cultura assistencialista na qual grande parte das entidades sociais 
foi formada, mas também um reconhecimento de qualidades próprias, 
desenvolvidas no decorrer dessa mesma formação, que lhes permitem 
desempenhar um papel essencial na promoção do desenvolvimento 
social: de confiabilidade com comunidades locais, agilidade no 
atendimento às necessidades dos grupos de baixa renda, aptidão para 
prestar serviços em escala humana e capacidade para mobilizar o 
apoio e a participação popular para a implementação de mudanças 
sociais necessárias. 

 Como citado por Ribas Júnior (2005), a profissionalização parte do pressuposto 

de que tais organizações devem se desvincular da perspectiva assistencialista, tal 

como reforçado por Fischer (2004), ampliando sua capacidade de articulação de 

parcerias e fortalecendo a diversificação das fontes de recursos, atreladas a 

mecanismos de gestão eficazes a fim de garantir a mobilização sustentável de 

recursos para a eficiente aplicabilidade destes em serviços prestados à sociedade, 

traduzindo na concretização de “mudanças sociais necessárias” (RIBAS JÚNIOR, 

2005). Pois assim como ressalta Tenório (1999) o alcance da profissionalização da 

gestão não envolve tão somente a busca pela sobrevivência organizacional, mas 

também ter como cerne a garantia de maior efetividade das ações sociais, que 

representam a motivação de tais instituições. Sendo assim “qualificar o público interno 

(funcionários ou voluntários), na busca por um melhor desenvolvimento das atividades 

organizacionais” representa um dos requisitos fundamentais para o desenvolvimento 

sustentável dessas organizações. (CAZZOLATO, 2009). 

Para as organizações do Terceiro Setor, a ideia de sustentabilidade 
requer uma mudança de postura institucional, tanto em nível de novos 
procedimentos gerenciais quanto em uma nova pesquisa de 
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relacionamentos e articulações que ampliem sua base social e 
legitimidade. (VALADÃO JR; MALAQUIAS; SOUSA, 2008, p. 147) 

Ribeiro & Timóteo (2012) argumentam que organizações que detém controles 

internos eficazes para o bom andamento das práticas de gestão em uma organização 

do terceiro setor podem impactar positivamente nos avanços que podem conferir 

sustentabilidade às suas ações no longo prazo, uma vez que reforça que “a 

competência para gerir os recursos e alcançar a sustentabilidade econômica da 

organização depende da adoção de controles internos” (RIBEIRO & TIMÓTEO, 2012, 

p. 64). Para o autor “qualquer instrumento da organização que se destina à 

fiscalização, vigilância e verificação administrativa, permitindo dirigir, observar e 

prever acontecimentos” pode ser entendido como controle interno que a organização 

realiza de seus recursos e sob sua responsabilidade. Valadão Jr, Malaquias e Sousa 

(2008) defendem que a sustentabilidade pode ser fundamentada no tripé: econômico, 

social e cultural. Para tanto, os autores apresentam, adaptado por Sachs (1993), 

esquema conceitual das três vertentes, destacando os indicadores que levam à 

sustentabilidade da organização sem a finalidade lucrativa. 

 

Quadro 1 - Categorias, definição constitutiva e indicadores de sustentabilidade 

Categorias Conceitos propostos por Sachs Indicadores 

Sustentabilidade  
econômica 

-Alocação eficiente dos recursos 
 
-Fluxo constante de 
investimentos públicos e privados 

Definição de metas e objetivos 

Existência de política para a qualidade 

Gerenciamento de riscos e crises 

Auditorias interna e externa 

Infraestrutura adequada 

Satisfação dos atendidos 

Gestão e monitoramento de processos, 
produtos e serviços 

Avaliação dos resultados da ONG 

Sustentabilidade  
social 

-Criação de um processo de 
desenvolvimento sustentado para 
uma sociedade justa pela geração 
de emprego e renda 
 
- Busca da qualidade de vida 

Geração de emprego e renda 

Capacitação e desenvolvimento de 
pessoas 

Programa de saúde e segurança dos 
envolvidos 

Sistema de trabalho socialmente aceito 

Interação com a sociedade 

Sustentabilidade 
 cultural 

-Processo de desenvolvimento com 
raízes endógenas 
 
-Capacidade de manter a 
diversidade de culturas e valores 

Aprendizagem organizacional 

Existência de código de conduta 
organizacional 

Adequação comunicações internas e 
externas 
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Imagem da organização 

Análise crítica pela organização 
Fonte: Valadão Jr; Malaquias; Sousa (2008, p. 137) 

 É possível visualizar através do quadro que os indicadores vinculados às três 

vertentes da sustentabilidade propostos pelos autores, representam ferramentas que 

direcionam gestores da organizações do terceiro setor quanto aos caminhos do 

desenvolvimento sustentável, estabelecendo relação com a importância da realização 

e consolidação do controle interno organizacional, defendido por Ribeiro & Timóteo 

(2012), sem abandonar a sinergia necessária que garante o aspecto sistêmico, de 

acordo com Armani (2001) da administração das ações empreendidas na para o 

cumprimento dos objetivos sociais da organização. Salamon (2005) defende o uso de 

indicadores na gestão de organizações para a sustentabilidade, atribuindo está à sua 

capacidade financeira e quanto à retenção do capital humano envolvido na causa da 

instituição, tendo como a credibilidade e parceria do Primeiro e Segundo setor, 

contribui Alves Júnior (2008). 

 Salamon (2005) ainda revela a respeito dos desafios que estas organizações 

enfrentam em termos de gestão, dos quais destaca a capacidade de transparecer os 

resultados de suas ações, a eficiência que vem a ser alcançada pelo domínio da 

profissionalização, a própria sustentabilidade quanto aos recursos que ela necessita, 

e a parceria entre o poder público e as ações da iniciativa privada. Já Drucker (1995) 

argumenta que os principais desafios que ameaçam estas instituições são o desafio 

de sensibilizar os potenciais doadores em potenciais financiadores e a definição de 

objetivos e identidade comuns que visam protagonizar o indivíduo em sua 

comunidade. Dentro deste contexto, cabe citar Tenório (2006), o qual aponta que um 

dos requisitos principais de gestão que estabelece relação indispensável para a 

concretude da sustentabilidade das ações de organizações não-governamentais e a 

definição clara de sua missão e cumprimento de seus objetivos, é o planejamento 

estratégico, definido pelo autor como “o planejamento voltado para a visão ampla, 

global e de longo alcance da organização, baseada na análise do contexto” 

(TENÓRIO, 2006, p. 28). “A realização de um planejamento estratégico completo 

sugere a existência de práticas mais delineadas e, por conseguinte, direcionadas para 

um melhor desenvolvimento organizacional”. (CAZZOLATO, 2009). Bezerra e Araújo 
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(2004, p. 805) reforçam tal necessidade apontada por Cazzolato (2009) sob o 

argumento de que 

Os problemas das ONGs vão desde o planejamento, a programação 
das atividades até a administração orçamentária e financeira centrada 
na diretoria. É importante uma gestão que possibilite melhorar a 
qualidade dos serviços, já que, de modo geral, só se percebe a 
importância da área administrativa quando se precisa responder a 
uma série de exigências de controles orçamentários feitas pelos 
órgãos ou instituições com que se relacionam. 

É a partir desta colocação das autoras que elas completam, afirmando que “a 

carência de uma administração de caráter profissional está levando as ONGs a buscar 

uma ação mais planejada, com maior criatividade para atrair recursos” Ou seja, o 

planejamento estratégico como forma de sustentabilidade dessas organizações 

representa ferramenta primordial de gestão para ação coordenada quanto à 

aplicabilidade eficiente dos recursos, tendo como foco a missão da organização e sua 

perpetuidade perante ao atendimento das mais variadas demandas sociais. 

 Em face dos principais desafios apresentados pelos autores no que se refere à 

conquista do desenvolvimento organizacional sustentável, Alves Júnior (2008), 

resume os aspectos fundamentais que tende a viabilizar este processo, isto é   

(a) qualificar tecnicamente o trabalho; (b) compartilhar o projeto 
político/missão; (c) promover uma cultura e metodologia de 
planejamento estratégico e de monitoramento e avaliação; (d) 
aperfeiçoar os mecanismos de gestão; e (e) qualificar a participação 
interna e a democratização dos processos decisórios. (ALVES 
JÚNIOR, 2008, p. 61) 

  Em complementação ao posicionamento do autor, citam-se Bezerra e Araújo 

(2004), as quais ressaltam que a sustentabilidade de organizações não-

governamentais está diretamente relacionada com a visibilidade, legitimidade e 

responsabilidade perante a sociedade. Defendem que  

Ser capaz de constituir-se e projetar-se no espaço público como 
protagonista relevante, seja através da mídia, da relação direta com a 
população e/ou através de parcerias com o poder público e outras 
instituições, passou a ser condição sine qua non para a 
sustentabilidade de movimentos sociais e ONGs. Para tanto, são 
decisivos fatores como eficiência organizacional, capacidade de 
inovação, produção de impactos sociais demonstráveis e política de 
comunicação adequada. (BEZERRA; ARAÚJO, 2004, p. 806) 

Doravante às ideias aqui apresentadas, cabe destacar Silva (2002) citado pela 

Fundação Abrinq (2002) que apresenta o autor denomina como “Modelo Trevo” para 
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gestão dessas organizações pautadas sob a égide da sustentabilidade. O modelo 

transpõe as ideias até então aqui apresentadas, relevando a interação que as mesmas 

configuram no que tangem ao universo de gestão das organizações sem fins 

lucrativos. 

Figura 1 - Desafio da Sustentabilidade 

 

Fonte: Silva (2002) 

  O autor estabelece a interdependência dos fatores como informação, 

comunicação e relações internas, representado pela importância do capital humano 

da organização, as relações com a sociedade, que pressupõe que é exemplificada 

pela motivação em que as pessoas possuem para o real diálogo e comprometimento 

com a causa social. A legitimidade das ações da organização se mostra como o elo 

entre os recursos que ela dispõe, sua estrutura e a forma de como ela os devolve para 

a sociedade. De acordo com o modelo de Silva (2002), a viabilidade de execução dos 

serviços se faz presente através da capacidade de infraestrutura da instituição em 

atender às demandas sociais. Já no que pressupõe a qualidade dos serviços 

prestados, o autor identifica como a relação entre as pessoas e o serviço o qual é 

prestado por elas. Nota-se o grupo gestor, representado, pelos conselheiros e 

dirigentes da organização situado no centro, o qual tem o papel de dar sentido ao 

modelo, quanto à sua dinamicidade, diversidade, complexidade e continuidade, tal 
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como expressa Silva (2002). Atrelada à captação de recursos e a transformação eficaz 

e eficiente destes em serviços socais, tais fatores reafirmam o papel fundamental da 

gestão na sustentabilidade dessas organizações (ARMANI, 2001; SACHS, 2004; 

CARVALHO, 2007; ALVES JÚNIOR; VALADÃO JR; MALAQUIAS; SOUSA, 2008; 

SANTOS et al, 2009; RIBEIRO & TIMÓTEO, 2012). 

 

2.2.1. Gestão Financeira de Organizações do Terceiro Setor 

 Uma vez considerado os fatores que influenciam no alcance da 

sustentabilidade das ações de uma organização sem fins lucrativos, cabe abordar a 

questão da administração de seus recursos financeiros, que como mencionado no 

item anterior estabelece relação direta com o ciclo de sustentabilidade, indicado pelo 

“Modelo Trevo” de Silva (2002). Nesse sentido, argumenta-se que 

A boa gestão da entidade não se limita a uma boa prestação de 
serviços. Dados também precisam existir sobre a disponibilidade dos 
recursos envolvidos. Do ponto de vista financeiro, a aquisição de 
alimentos, materiais, máquinas, pessoal sempre envolverá o 
desembolso de dinheiro. Mesmo a capacitação de voluntários ou a 
captação externa de recursos exige algum desembolso. Basicamente, 
a gestão financeira se refere à captação e ao uso dos diferentes 
recursos da entidade (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2002, p. 80). 

 Isto é, para toda e qualquer atividade desempenhada pela organização, a 

administração financeira se apresenta como fator principal no direcionamento das 

tomadas de decisão para ações a serem realizadas na organização, impactando no 

direcionamento de seu desenvolvimento sustentável. Embora Armani (2001) entenda 

que a sustentabilidade das organizações não se resume apenas à sustentabilidade 

financeira, mas também a um conjunto amplo de fatores que influenciam o 

desenvolvimento destas, Melo Neto e Brennand (2004) esclarecem que a integração 

harmônica da gestão financeira com os aspectos sociais e ambientais representam 

fundamentalmente condições para a sobrevivência e sucesso do empreendimento. 

Salamon (2005) por sua vez ressalta a importância da gestão financeira de 

organizações, por esta representar um dos principais desafios de gestão no terceiro 

setor. 

 Desta forma, apresenta-se o planejamento financeiro como ferramenta de 

gestão básica de auxílio na tomada de decisões por parte dos gestores das 

organizações sociais frente às ações a serem desempenhadas considerando os reais 
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recursos que possuem para o seu desenvolvimento. Assim como elucida Gitman 

(2004, p.92), “o planejamento financeiro é um aspecto importante das atividades da 

empresa porque oferece orientação para a direção, a coordenação e o controle das 

providências tomadas pela organização para que atinja seus objetivos”. Ou seja, no 

caso de organizações que visam cumprimento de sua missão social, o planejamento 

financeiro terá como papel nortear as principais medidas de gestão para viabilizar 

suas ações. O autor ainda detalha que  

O processo de planejamento financeiro começa com a elaboração de 
planos financeiros de longo prazo, ou estratégicos. Por sua vez, tais 
planos orientam a formulação de planos e orçamentos a curto prazo, 
ou operacionais, que, em geral, significam a implantação dos objetivos 
estratégicos de longo prazo da empresa. (GITMAN, 2004, p. 92) 

 Tal processo, necessariamente contribui significativamente para a execução 

eficaz dos planos táticos e operacionais, tais como elencados no planejamento 

estratégico, relacionado por Tenório (2006). Já Lunkes (2007) especifica que o 

planejamento financeiro de longo prazo representa geralmente um período de um ano, 

compreendendo o envolvimento de objetivos genéricos da organização com vistas à 

delimitação de planos a longo prazo. Deste modo, o planejamento financeiro 

relaciona-se diretamente com os aspectos estratégicos da organização visto que 

orienta a tomada de decisões no âmbito das ações, contribuindo, assim, para o 

cumprimento da missão e visão organizacionais. Gitman (2004, p. 93) reforça que 

esses 

Planos financeiros a longo prazo (estratégicos) estipulam as medidas 
financeiras planejadas da empresa e o impacto esperado dessas 
medidas para períodos de dois a dez anos. É comum a elaboração de 
planos estratégicos de cinco anos, revistos assim que novas 
informações importantes se tornam disponíveis. 

 Observou-se que um dos aspectos importantes na captação de recursos está 

fundamentado na diversificação de fontes de recursos financeiros visando garantir as 

ações da organização a longo prazo. Diante deste fato, o planejamento destas 

organizações está sujeito a maiores incertezas operacionais, tendendo-as a adotarem 

perspectivas de planejamentos mais curtos, adequando à realidade organizacional 

(GITMAN, 2004). No entanto, ainda é relevado a importância da adoção de tal 

planejamento, visto que na visão de Ross (2008, p. 97) ele “auxilia a ordenar as 

alternativas, priorizar objetivos e dar uma direção à empresa”. 
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 Na maioria da organizações não-governamentais suas ações são 

financeiramente organizadas por projetos, sendo estes os que acabam norteando as 

ações de planejamento estratégico da organização. No entanto, Benício (2000) afirma 

que no orçamento é suposto que serão aplicados os recursos em determinada 

atividade, já no planejamento, são dispostos os recursos, os quais serão investidos 

em certa ação. Para tanto, o autor destaca a importância do orçamento, uma vez que 

para que o planejamento financeiro seja elaborado é necessário que aquele esteja 

aprovado e, de forma clara, nele estejam definidos os períodos os quais serão 

necessárias as entradas de recursos para viabilizar as ações planejadas. “O 

orçamento informa, de um modo transparente, a maneira como se pretende aplicar os 

recursos que se visa obter” (BENÍCIO, 2000, p. 32). O Fundação Abrinq (2002, p. 69) 

define o orçamento como  

o resumo de todos os recursos disponíveis e daqueles necessários 
para a implementação do plano de serviços. Entende-se por recursos 
não apenas o financeiro mas também o tempo das pessoas 
remuneradas e não-remuneradas que participam dos serviços. 

 Neste sentido, o orçamento apresenta-se como fator que apoia a 

implementação das ações, transparecendo ao gestor os reais custos empreendidos 

naquela determinada atividade. Não só considerar o tempo de pessoas remuneradas 

e não-remuneradas é apontado pelo orçamento, mas também, em sua elaboração 

Benício (2000, p. 33) salienta que 

O orçamento não é elaborado somente contando com os recursos 
financeiros que serão necessários para a realização do projeto. É 
importante quantificar os recursos não-financeiros que também serão 
utilizados, como doações de espaços e equipamentos para utilização 
durante determinada atividade ou trabalho que serão realizados por 
voluntários. 

Gitman (2004) define que os planos financeiros e orçamentos fornecem aos 

gerentes roteiros para se atingir os objetivos da organização. Eles agem como uma 

ferramenta que possibilita o controle atrelado a um padrão de desempenho, a partir 

dos quais é possível analisar a ocorrência dos eventos reais financeiros. É portanto 

“um modo de representar as ações, as atividades do projeto em valores monetários 

durante um tempo determinado” (ALBUQUERQUE, 2006, p 89). Benício (2000) 

ressalta que, em termos da execução de projetos sociais 

O êxito de um projeto está diretamente ligado à formulação 
cuidadosa e à administração rigorosa de um orçamento. Esse 
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instrumento deve ser elaborado para ser o norteador financeiro para 
a execução das atividades que ocorram no âmbito do projeto. 
(BENÍCIO, 2000, p. 32) 

 

Segundo McKinsey, Company & Ashoka (2001) o planejamento financeiro de 

organizações sem fins lucrativos assume excelência na composição de três 

instrumentos fundamentais de gestão: o balanço patrimonial, o demonstrativo de 

resultados do exercício (DRE) e a demonstração de fluxo de caixa (DFC).  Martin et 

al. (2004) apontam que é importante que a própria organização realize seu próprio 

controle financeiro a partir destes instrumentos. Conceituando cada um deles, é 

possível observar o grau de importância que exerce na administração financeira 

dessas organizações. Sendo assim, de acordo com o Fundação Abrinq (2002, p. 84) 

O balanço patrimonial é uma fotografia das características financeiras 
de uma OSC. Como uma fotografia, ele retrata um momento 
específico, um ponto na linha do tempo das finanças da entidade. O 
balanço fornece uma medida do estoque dos bens e provê dados 
sobre duas características financeiras da entidade: solvência e 
liquidez 

 Análogo à definição de Ross (2008, p. 56), para o autor o balanço patrimonial 

representa “um retrato da empresa. É uma maneira conveniente de organizar e 

resumir o que a empresa possui (seus ativos), o que a empresa deve (seus exigíveis), 

e a diferença entre os dois (patrimônio líquido da empresa)” Neste sentido, Matarazzo 

(2007) afirma que tal ferramenta apoia a tomada de decisões dos gestores, pois 

compreende informações oriundas das demonstrações financeiras e que tais 

informações, conforme ressalta Benício (2000), devem ser disponibilizadas de forma 

a favorecer a tomada de decisões, isto é que transmitam clareza quanto ao informado 

e de fato realizado. 

 Quanto à demonstração de resultado de exercício, conforme Olak e 

Nascimento (2009) defendem, a nomenclatura mais adequada se equivale 

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício (DSDE), uma vez que a 

organização, por não ter a finalidade lucrativa, o termo resultado não se refere à sua 

natureza econômica, portanto a denominação. Se ela obtiver prejuízo, terá déficit, 

caso apresente “lucro”, superávit. Conforme os autores explanam: 

A ênfase aqui não deve ser dada ao resultado (lucro/prejuízo), como 
ocorre nas entidades de fins lucrativos. Obviamente, ao final, será 
evidenciado, igualmente, um resultado (superavitário ou deficitário), 
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mas para a entidade sem fins lucrativos, em linhas gerais, a 
preocupação maior é com as atividades/projetos desenvolvidos do que 
com o resultado (OLAK; NASCIMENTO, 2009, p. 73). 

Desta forma, Souza (2002, p. 177) enfatiza que 

A Demonstração do Resultado do Exercício é elaborada 
considerando-se o regime de competência dos exercícios para as 
receitas e despesas. Segundo esse regime, consideramos todas as 
receitas à vista e a prazo e todas as despesas incorridas pela empresa 
independentemente da forma de pagamento. 

 Este instrumento se apresenta de forma fundamental para as organizações 

não-governamentais no sentido em que possibilita a visualização dos recursos obtidos 

e os custos decorrentes das ações, evidenciando informações financeiras que 

possibilitam aos dirigentes dessas organizações a definição de estratégias e tomadas 

de decisão que envolvem o desenvolvimento sustentável das ações sociais 

empreendidas. 

 Cabe citar ainda a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) que para Benício 

(2000, p. 43) diz respeito a “um instrumento gerencial que possibilita acompanhar as 

variações ao longo de um período e permite ao gestor intervenções pontuais para 

garantia de liquidez na organização”. Segundo o autor, esta ferramenta também 

estabelece apoio na tomada de decisões por parte dos dirigentes das organizações 

do terceiro setor “de maneira que ela esteja orientada para os resultados pretendidos” 

e evitar problemas em eventos inesperados por falta de planejamento do caixa. 

 Segundo o Fundação Abrinq (2002, p. 86) 

Provavelmente nenhuma demonstração financeira é tão importante 
para o controle financeiro quanto o fluxo de caixa. O fluxo de caixa 
prevê mecanismos para um contínuo monitoramento do desempenho 
das atividades. Quando propriamente elaborado ele também funciona 
como um sistema de alerta que antecipa eventuais dificuldades ou 
desvios dos caminhos planejados para se atingir os objetivos da 
entidade. 

 Dada a variabilidade das áreas de atuação da organizações não-

governamentais, no que se refere às suas atividades-fim, o planejamento de caixa 

apresenta-se como instrumento fundamental na plena execução do plano operacional 

estabelecido por seus gestores. Para Zdanowicz (2000, p. 23), “O fluxo de caixa é o 

instrumento que permite ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, 

dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa para determinado período”. 

Tal ferramenta, portanto, representa, diferente da DSDE, as informações referentes 
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aos recursos disponíveis na organização, facilitando os administradores dessas 

organizações na tomada de decisões, fundamentalmente no que refere à captação de 

recursos para as atividades dentro de determinados períodos. 

 Outro aspecto importante defendido pelos autores é a realização da análise 

financeira da entidade, buscando compreender de forma mais objetiva a situação 

econômica da organização, que pode ser mensurada por intermédio dos indicadores 

financeiros. “Os indicadores da demonstração de resultados podem ajudar a mostrar 

onde a entidade tem usado o dinheiro que arrecada, colaborando para a transparência 

financeira”. (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2002, p. 96). Isto é, de forma prática, os 

indicadores financeiros são capazes de estabelecer comparações com o que 

efetivamente foi planejado no âmbito dos objetivos estratégicos formulados. Para 

Gitman (2004) 

A análise por meio de índices financeiros envolve os métodos de 
cálculo e a interpretação dos índices financeiros, para avaliar o 
desempenho e a situação da empresa. [...] A análise por meio de 
índices financeiros é usada para comparar o desempenho e a situação 
de uma empresa com outras empresas, ou consigo mesma ao longo 
do tempo. 

 O autor complementa, desta forma, observando-se sob a ótica das 

organizações do terceiro setor, que os índices podem apontar medidas de benchmark 

quanto ao andamento de sua situação econômica, efetuando-se comparações com 

outras ONGs, mas neste caso, sem ter como base a perspectiva competitiva, uma vez 

que todas tendem a cumprir seus papeis sociais. Tenório (2006, p. 105) reforça que 

quanto aos indicadores 

A mensuração dos resultados deve ser precisa, ou seja, deve 
representar o fenômeno observado de maneira exata, revelando de 
forma adequada as eventuais variações em relação ao esperado. Para 
que os resultados possam ser comparados ao longo do tempo, estes 
devem ser medidos sempre de maneira homogênea. 

  O autor atenta para o fato de que as análises sejam contínuas, de forma a 

efetuar as medições precisamente, visando o apoio na tomada de decisões dos 

gestores com base nos resultados obtidos. Desta forma, de acordo com o Fundação 

Abrinq (2002), os principais indicadores financeiros para as organizações sem fins 

lucrativos referem-se a: Indicador de solvência relativa, que permite inferir acerca da 

solvência e liquidez da entidade; Liquidez relativa, que informa a respeito dos valores 

que a entidade dispõe para pagamentos no curto prazo; e indicadores de despesas 
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que contribui diretamente para a transparência financeira da entidade, uma vez é 

capaz de apresentar onde a entidade tem utilizado o recurso que capta.  

Nota-se que estes indicadores que possibilitam as bases de resultado e análise, 

estabelecem relação estrita com a legitimidade da organização, aspecto fundamental 

em seu ciclo sustentável (SILVA, 2002). Faz-se relação ainda com a dimensão diretiva 

que é necessário consolidar quanto à gerencia de recursos financeiros no âmbito das 

atividades da organização, o que consequentemente viabiliza a execução eficaz e 

eficiente dos recursos quanto à prestação de serviços de qualidade para a sociedade. 

Neste sentido, contextualizando o aspecto da gestão financeira de organizações não-

governamentais com a busca de sua sustentabilidade através da mobilização de 

recursos monetários, orienta-se que 

Antes de sair para captar recursos, uma instituição precisa saber 
exatamente quanto dispõe e de quanto precisa para seus projetos. A 
primeira providência necessária consiste, portanto, em elaborar um 
diagnóstico financeiro, que permita ao gestor, além de avaliar a atual 
situação financeira, estabelecer um orçamento confiável, estimando - 
de preferência mês a mês - os custos de sustentação da entidade ou 
de um projeto em particular e, se for o caso, as necessidades 
financeiras para a sua expansão. Esse exercício de previsão 
fundamenta-se em um raciocínio elementar: projetam-se as receitas 
atuais com as quais se pode contar, identificam-se e discriminam-se 
as possíveis fontes de recursos adicionais. O que faltar corresponde 
ao montante de recursos que a entidade deverá captar. (FUNDAÇÃO 
ABRINQ, 2002, p. 105) 

 Possibilita-se, portanto, enxergar as principais ferramentas que podem vir a 

representar maior organização e sistematização quanto a busca por recursos, sejam 

adicionais ou integrais para atender às demandas da sociedade, isto é, para viabilizar 

projetos pontuais ou, fundamentalmente direcionar a entidade no enfrentamento aos 

desafios que a permeiam quanto ao ganho de sustentabilidade de suas atividades. 

Diferente de outros aspectos gestão, embora a gestão financeira represente um dos 

maiores desafios para essas organizações (SALAMON, 2005), a busca pelo 

profissionalismo, tal como é abordado por Fischer (2004) indica fator essencial no 

êxito das ações de gestão que dinamizem os recursos financeiros de tal forma a 

emprega-los de maneira justa e transparente na prestação de serviços para os 

beneficiários. 

  

2.2.2. Relacionamento com Parceiros, Apoiadores e Patrocinadores 
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 Destaca-se a relação da organização com seus parceiros, apoiadores e 

patrocinadores, uma vez que representa um dos requisitos fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável de suas ações perante às questões sociais. (ALVES 

JÚNIOR, 2008) Na visão de Melo Neto e Froes (2002) citado por Alves Júnior (2008, 

p. 79), 

Para se alcançar o desenvolvimento local sustentável, deve-se, 
portanto, incrementar as capacidades, competências e habilidades da 
população local, torná-la capaz de gerar ideias, iniciar e gerenciar seus 
próprios empreendimentos, aproximar o governo local da comunidade 
e demais parceiros e criar novos desafios. 

 Verifica-se a aproximação dos parceiros à organização como fator importante 

de protagonismo na conciliação das ações dos projetos sociais da organização sob o 

viés participativo, pois comunidade e governo, por exemplo, assumirão papel principal 

para apontar as reais necessidades e vulnerabilidades sociais existentes. Souto-Maior 

et al (2000) afirmam que o êxito do planejamento estratégico realizado pela 

organização se dá através da participação ativa dos stakeholders, pois estes a 

conhecem e se interessam por ela. Amaral (2012, p. 3) amplia o conceito do 

relacionamento com parceiros, ressaltando que  

O desenvolvimento de parcerias sociais sustentáveis indica que é 
preciso construir projetos junto com os parceiros ou potenciais 
parceiros; que é necessário gerar valor (trocas) para ambas as partes; 
que é necessário perguntar e saber responder a pergunta: de que 
forma a determinada parceria pode beneficiar minha organização? E 
que os parceiros devem estar alinhados em suas missões, valores e 
princípios. 

Desta forma, a autora traduz as parcerias como parceria sociais sustentáveis, 

cujo o objetivo é contribuir para o desenvolvimento organizacional, no que se refere 

às suas ações sociais, integrando-os nos objetivos estratégicos da organização. Neste 

sentido, o papel integrador das parcerias fortalece a ideia de que, o desenvolvimento 

sustentável está atrelado às relações institucionais baseadas em interesses e no 

cumprimento de objetivos comuns. 

O processo de desenvolvimento é mobilizado por organizações que 
trabalham juntas ou por interorganizações cuja principal característica 
é a hibridização ou a complexidade. As interorganizações são 
constituídas por organizações diferenciadas, conectadas por 
propósitos comuns, isto é, integradas. A associação se faz pela 
complementaridade – portanto pela busca do diferente que possa 
cooperar para se atingir um resultado (FISCHER, 2002, p. 19) 
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 Austin (2000) argumenta que o relacionamento e a construção de parcerias 

estão diretamente ligados com quatro fatores principais: comunicação, alinhamento, 

valor e confiança. Para o autor a comunicação significa o início de construção das 

relações e se mostra essencial neste processo, uma vez que perpassa por toda a 

parceria. O alinhamento refere-se à compatibilidade dos objetivos estratégicos entre 

a organização não-governamental e seu parceiro ou futuro parceiro. Quanto à geração 

de valor, expressa-se no benefício mútuo das ações empreendidas socialmente entre 

a organização e seu parceiro. E no que diz respeito à confiança como intermédio das 

relações, o autor exprime a importância da consolidação de processos transparentes, 

conduzidos por resultados das ações, contribuindo para o fortalecimento de uma 

parceria sustentável. 

 Abumansur e Hardwick (2002) dão ênfase no relacionamento com parceiros 

quanto ao viés de recursos captados destes para sustentabilizar as ações da 

organização. Os autores relatam que  

Não basta simplesmente pedir dinheiro de doadores atuais ou de 
doadores em potencial. É preciso desenvolver o interesse deles, e 
esta é a finalidade do cultivo e da educação. Informativos, panfletos, 
cartas ao editor do jornal local, discursos em público, estandes em 
eventos comunitários: as oportunidades são inúmeras e a maioria não 
custa muito. O objetivo é fazer com que as pessoas sintam que seu 
envolvimento pode fazer uma diferença útil ao trabalho de uma 
organização essencial para a sociedade. (ABUMANSUR & 
HARDWICK, 2002, p. 32) 

 Os autores relacionam esta questão com vistas a fomentar o cultivo e educação 

dos doadores para o financiamento contínuo dos projetos sociais da organização. 

Assim como Austin (2000), nota-se a relação significativa com mecanismos de 

comunicação para viabilizar esse processo. Segundo o diretor responsável pela área 

de projetos do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), Rodrigo 

Alvarez (2013) “a comunicação é essencial para que o terceiro setor obtenha mais 

doações de pessoas físicas”. Ainda reforça que “as organizações sociais precisam se 

mostrar mais para seus potenciais financiadores e pedir dinheiro”. De acordo com a 

World Childhood Foundation (2014), organização internacional especializada nas 

questões de proteção à infância 

mobilizar empresas e cidadãos comuns em torno de uma causa tem 
sido um dos desafios enfrentados pelas organizações do terceiro 
setor. Se a causa é importante, saber como apresentá-la é essencial 
para quebrar barreiras e tabus. Por isso, mais do que nunca, a 
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comunicação tem sido vista como uma aliada na hora de abrir novos 
canais de articulação com a sociedade. 

 Percebe-se que a comunicação exerce um papel importante na construção de 

novas parcerias, assumindo relação com a causa social a ser empreendida, isto é aos 

objetivos estratégicos da organização frente aos problemas sociais. 

Ainda, sob a perspectiva da captação de recursos, Cruz e Estraviz (2000) 

entendem que a o relacionamento com parceiros e outros agentes envolvidos com a 

organização pode atribuir caráter sistematizado na construção de um banco de dados 

de relacionamento, onde pode ser organizado por um software, que possibilitará 

realizar o cruzamento de informações, dada a especificidade de cada parceiro, 

visando a mobilização de recursos e a aproximação destes com a sua causa social. 

Os autores salientam para ter atenção na forma de estruturação dos dados, pois estes 

devem assumir utilidade significativa para a ações de captação de recursos, não 

tornando-o, como denominado pelos autores um “bando de dados”, sem utilidade e 

sem representar potencial de aproximação de parceiros e futuros parceiros quanto ao 

comprometimento social empreendido pela organização. (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000) 

 Segundo Silva (2008), citado por Santos, Félix e Carvalho (2009, p. 27) para 

que uma organização seja sustentável, ela deve cumprir com 

o exercício cotidiano da responsabilidade e da busca da satisfação dos 
associados, fundadores, beneficiários, parceiros, colaboradores e a 
comunidade, para colocar a organização em uma nova trajetória, no 
qual, sua ação possa ser perene e parte do processo civilizatório que 
deverá levar a sociedade humana a ter mais e uma melhor qualidade 
de vida nas próximas décadas. 

 A relação de troca mútua, sob o aspecto do estabelecimento de interesses 

comuns às ações realizadas, representa, assim como enfatizado por Austin (2000), o 

que diz respeito ao alinhamento com os objetivos e à geração de valor, citados pelo 

autor. 

 Observa-se portanto, que o relacionamento com parceiros e futuros parceiros 

da organização pressupõe fatores essenciais para a permanência das atividades e 

consolidação de ações socialmente sustentáveis. O envolvimento não só dos 

beneficiários, mas também de outras organizações e fundamentalmente os parceiros 

da organização contribuem para a definição clara de objetivos comuns e a permuta 

de valores até então gerados a partir da inter-relação entre os atores sociais destas. 
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Ferramenta que representa o cerne da construção destes relacionamentos é 

representada pela comunicação, a qual concentra elementos e meios para que a 

causa social seja difundida, a motivação de financiá-la seja fortalecida e os resultados 

do impacto social sejam traduzidos em confiança e legitimidade das ações realizadas. 

 

2.3. A Captação de Recursos no Terceiro Setor 

 Conforme destacado, sendo um dos principais fatores que fortalecem a 

sustentabilidade das organizações do terceiro setor e considerando ainda a 

importância dos recursos financeiros e a gestão destes, procura-se discutir, como 

ponto central da revisão bibliográfica deste estudo, a captação de recursos em 

organizações do terceiro setor. 

 Cruz e Estraviz (2000) acreditam que a captação de recursos tem papel 

fundamental na organização como fator que viabiliza a missão organizacional e os 

projetos que são desenvolvidos e deve ser entendida, assimilada e realizada, mesmo 

de forma indireta, por todos da organização. Os autores defendem que  

a captação de recursos não é função apenas do captador de recursos 
ou do presidente da organização, mas deve ser uma atividade 
compreendida por todos os funcionários. Dada sua importância, todos 
devem estar comprometidos com a captação e saber que esta ação é 
vital para que os objetivos da organização sejam alcançados. (CRUZ 
& ESTRAVIZ, 2000, p. 20) 

 Para Abumansur e Hardwick (2002) a captação de recursos ou também 

chamada de mobilização de recursos pode ser entendida como o agrupamento de 

atividades de geração de recursos realizadas pelas organizações sem fins de lucro 

para apoiar sua finalidade principal, independe da fonte da qual for oriundo o recurso 

ou dos meios para captá-los. Os autores ainda destacam o significado da mobilização 

dos recursos para as organizações  

“Mobilizar recursos” não diz respeito apenas a assegurar recursos 
novos ou adicionais, mas também à otimização (como fazer melhor 
uso) dos recursos existentes (aumento da eficácia e eficiência dos 
planos); à conquista de novas parcerias e à obtenção de fontes 
alternativas de recursos financeiros. É importante lembrar que o termo 
“recursos” refere-se a recursos financeiros ou “fundos” mas também a 
pessoas (recursos humanos), materiais e serviços. (ABUMANSUR & 
HARDWICK, 2002, p. 14) 
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 Os autores ainda mencionam a importância da mobilização de recursos para 

as organizações não-governamentais, uma vez que destaca que os financiamentos 

podem representar valores altos necessários à eficácia das ações de seus programas 

e projetos. É capaz de ampliar a base social das ações da organização, ganho de 

voluntários adeptos à causa social, aumento da credibilidade e a alavancagem de 

recursos em detrimento da captação de outros (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002). 

 Tenório (2008, p. 142) amplia a importância e o significado da captação de 

recursos para essas organizações, esclarecendo que  

A principal motivação para a captação e mobilização de recursos é 
garantir a viabilidade de um projeto e, ao longo prazo, de uma 
comunidade organizada, mantendo-os estáveis e produtivos. Essa 
atividade integra as ações necessárias para construir e garantir a 
sustentabilidade do projeto. Pode se afirmar que, atualmente, a 
maioria das organizações sem fins lucrativos é vulnerável, bem como 
boa parte das iniciativas comunitárias possui poucos recursos e, em 
geral, uma única fonte de apoio. A captação e a Mobilização, quando 
planejadas, contribuem para que a comunidade diversifique a origem 
dos seus recursos e diminua o grau de vulnerabilidade ao qual está 
exposta como, por exemplo, a mudança de prioridades ou políticas de 
financiadores locais, nacionais ou internacionais. 

 Nota-se que o autor relaciona a importância da captação de recursos na 

garantia da sustentabilidade das organizações, assim como foi mencionado 

anteriormente neste estudo. Ainda aponta a necessidade da diversificação das fontes 

de financiamento, enfatizando o planejamento das ações de mobilização visando o 

cumprimento da missão social empreendida no projeto ou na organização como um 

todo frente às demandas sociais que recebe. Para tanto, Dimenstein (2005) defende 

que a captação de recursos de sucesso é alcançada com base nos seguintes 

procedimentos: 

a) Buscar potenciais financiadores através da descoberta de contatos, criando banco 

de dados destes; 

b) Formalizar os projetos e ações em propostas bem elaboradas, incluindo o 

orçamento total do projeto; 

c) Apresentar pessoalmente, de forma clara e objetiva a proposta de financiamento; 

d) Realizar contato de retorno a fim de ter o posicionamento do doador; 
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e) Encaminhar carta de agradecimento, caso o financiador aceite o projeto e 

mensagem de agradecimento à atenção, se a resposta for negativa; 

f) Realizar a prestação de contas; 

 Na visão de Abumansur e Hardwick (2002), o programa de captação de 

recursos de uma organização é pautado sobre três fatores principais: justificativa, 

liderança e pesquisa de doadores potenciais. Os autores afirmam que a apresentação 

clara da motivação e necessidade de apoio à causa, atrelada à liderança na 

articulação de busca de recursos a serem captados de doadores potenciais 

previamente identificados, resultam em melhor desempenho da campanha de 

mobilização da entidade sem fins lucrativos. 

 Já Cruz e Estraviz (2000) relacionam os procedimentos para captação de 

recursos sob a perspectiva dos requisitos internos e externos que cercam a 

organização. Os requisitos internos correspondem à missão e à causa social 

defendida, que motivará a captação desejada, bem como a capacidade de gestão dos 

recursos doados e o papel de um responsável envolvido com a captação, tendo como 

foco o financiamento para ações continuadas e sustentáveis. Quanto aos requisitos 

externos, os autores argumentam que a transparência para com os parceiros 

envolvidos, a comunicação com estes e a comunidade e a realização de parcerias 

compatíveis com o interesse da organização representam os fatores principais que 

externamente devem ser considerados nas ações de mobilização de recursos. 

Ademais, os autores destacam que sob a ótica do doador, existem aspectos que 

contribuem significativamente para sua motivação no financiamento de determinada 

ação ou projeto da instituição, os quais compreendem a credibilidade e os projetos 

desenvolvidos pela organização, os incentivos fiscais que o doador terá se investir, a 

promoção institucional, o reconhecimento do público, a afinidade com que está 

solicitando o recurso e o sentimento de altruísmo que se faz presente ao se financiar 

uma causa para gerar impacto social. Amaral (2012, p. 1) reforça a ideia dos autores 

quanto ao processo de mobilização de recursos e complementam quanto à figura do 

captador de recursos, ao dizer que trata-se de  

um processo, que tem que ser construído de forma planejada para que 
se torne uma atividade estratégica e essencial para a organização. 
Desta forma, as organizações não precisam de um "captador" e sim 
de rotinas orientadas para a constante busca do potencial parceiro e 
da sustentabilidade das parcerias conquistadas. 
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 Determinado os pontos chave e os princípios básicos promover e difundir na 

cultura organizacional a captação de recursos, busca-se o seu aspecto de gestão e 

organização dotem-se como desafio a busca de sua gestão e controle programa de 

mobilização a fim de estruturar, formalizar e implementar a estratégias de captação 

de recursos, as quais representam os resultados da consolidação do planejamento 

estratégico da organização, tal como reforçado por Tenório (2006, p. 28) “é voltado 

para a visão ampla, global e de longo alcance da organização”. Isto é, com vistas a 

captar recursos para o alcance da sustentabilidade das ações, o planejamento 

estratégico assume papel fundamental de articulação e integração das ações de 

mobilização, uma vez que norteiam a organização no estabelecimento das metas e 

objetivos quanto aos recursos a serem captados, visando a viabilidade de execução 

de suas atividades e o cumprimento de sua missão institucional. (DRUCKER, 1995; 

CRUZ E ESTRAVIZ, 2000; ABUMANSUR & HARDWICK, 2002; TENÓRIO, 2006; 

ALVES JÚNIOR, 2008). Uma vez que 

o planejamento estratégico como ferramenta de gestão pode contribuir 
para que as organizações do Terceiro Setor realizem o seu potencial, 
seja pela reflexão sobre o propósito da empresa, pelo conhecimento 
do ambiente em que está inserido, pela construção da visão de futuro, 
com o intuito de mobilizar recursos, pela clareza dos seus objetivos ou 
pelo alinhamento e integração das ações desenvolvidas. (ALVES 
JÚNIOR, 2008, p. 107) 

O autor destaca a importância da clareza dos objetivos da organização para 

delimitação dos procedimentos para a mobilização de recursos, uma vez que a missão 

organizacional, isto é, a razão de existência da ONG será o ponto de partida para a 

sistematização precisa da estratégia de captação de recursos. (ABUMANSUR & 

HARDWICK, 2002). Abumansur e Hardwick (2002) reforçam que o planejamento 

estratégico da organização é responsável por orientar o estabelecimento da meta 

anual de captação de recursos, acrescentando que sua visão geral deve ser 

construída a partir do referido planejamento. Robinson (2013) ressalta que 

A arrecadação de fundos bem sucedida começa com uma estratégia 
de captação de recursos, o que, em suma, deve servir para identificar 
quais recursos serão necessários, a fim de atingir uma meta de 
captação; embora uma estratégia de captação de recursos não tem 
necessariamente de se concentrar em apenas levantar o dinheiro, mas 
também pode ajudá-lo a atender às suas outras finalidades 
beneficentes. (Traduzido pelo autor) 

É neste sentido que Abumansur e Hardwick (2002) pressupõem a formalização 

de um plano de captação de recursos o qual considera os fatores descritos pelos 
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autores, sob a matriz de resultados gerados pela análise SWOT1, que tem papel 

fundamental na estruturação do plano, uma vez que é capaz de descrever elementos 

que compõem as questões específicas de cada organização, a partir do seu ambiente 

interno e externo. Eles explicam que 

Um plano de captação de recursos precisa ser inspirado por uma visão 
daquilo que os recursos permitirão uma vez captados. Contudo, o 
plano também precisa ir além da visão e da meta da campanha. 
Devem ser acertados os detalhes quanto a quem, quando, onde e 
como cada iniciativa será realizada. Prazos, orçamentos, listagens de 
funcionários: tudo isso tem de constar do plano. (ABUMANSUR & 
HARDWICK, 2002, p. 32) 

 Os autores completam que a boa execução do plano conta com a comparação 

periódica dos resultados alcançados com o que foi planejado, gerando o feedback 

necessário para o seu aprimoramento e definem os seus principais elementos que 

correspondem: 

1. A missão da organização; 2. Os objetivos estratégicos da 
organização; 3. Os objetivos estratégicos de captação de recursos da 
organização; 4. Um resumo da meta de captação de recursos, 
distinguindo-se entre receitas, despesas e resultado líquido; 5. O 
detalhamento da meta, os custos e o resultado líquido para cada área 
de captação de recursos; 6. As implicações do plano de captação de 
recursos para: a. Outros setores ou funcionários dentro da 
organização, incluindo atividades de relações públicas b. A diretoria e 
captadores voluntários c. O número de funcionários d. Gastos de 
capital 7. O orçamento detalhado para as atividades de captação de 
recursos (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002, p. 52) 

Entende-se, portanto que o plano de captação deve abranger diretrizes 

principais que orientam para o desenvolvimento das ações de mobilização e que antes 

de sua construção, a missão organizacional deve ser revisada. (ABUMANSUR & 

HARDWICK, 2002). Montaño (2002) expõe concordância na construção do plano de 

captação de recursos com vistas a garantir a gestão voltada para a sustentabilidade 

das ações dessas organizações. 

 Goldschmidt e Calfat (2007) defendem que o plano de captação deve ser 

elaborado anualmente apontando quais fontes de financiamento serão abordadas a 

cada mês, durante o ano. Cruz e Estraviz (2000) entendem que o plano de captação 

de recursos pode ser dividido em quatro partes que subentendem: i) Planejamento e 

                                                            
1 Acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 
Ameaças (Threats) citado por Mintzberg et al. (2000) 
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preparação; ii) Implementação da estratégia de captação, isto é, a solicitação dos 

recursos; iii) Execução dos projetos financiados e; iv) Avaliação e fechamento do 

período. 

 A partir da implementação e consolidação do plano de captação de recursos 

na organização, é necessário que os elementos elencados a priori efetivamente sejam 

executados ou analisados se estão cumprindo as metas estabelecidas, aplicando 

melhorias contínuas nas ações. Para viabilizar este processo, Cruz e Estraviz (2000) 

defendem a criação de indicadores que permitam que a organização monitore a 

eficácia do plano. Para os autores, os indicadores são capazes de apontar pontos 

específicos dentro da estratégia de captação de recursos, que podem ser redefinidos 

com base nos resultados alcançados. Já Abumansur e Hardwick (2002) evidenciam 

que o monitoramento do plano contribui para a tomada de decisão dos gestores das 

ONGs em relação às questões de investimento das ações do plano. Os autores 

discorrem que   

O histórico da organização no que diz respeito à captação de recursos 
também deve ser avaliado criticamente em relação aos seus pontos 
fortes e fracos. Ao desenvolver os planos de captação de recursos 
para o ano seguinte, algumas perguntas- chaves precisam ser 
respondidas a respeito de toda e qualquer atividade de captação de 
recursos realizada pela organização no ano anterior: Quanto dinheiro 
foi captado através da atividade? Quanto custou para captar o 
dinheiro? Houve outros benefícios ou custos, talvez difíceis de serem 
quantificados, que deveriam ser levados em consideração ao avaliar 
o valor da atividade considerando os recursos captados? A atividade 
pode ser repetida? Vale a pena repeti-la? O que se pode aprender da 
experiência do ano passado que possibilitará torná-la melhor este 
ano? (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002, p. 62) 

 Com base nos fatores que abrangem as estratégias de captação de recursos, 

pautada pela sistematização de um plano de mobilização, os autores ainda 

contribuem, argumentando que a captação de recursos, em termos de gestão, deve 

ser traduzida em um ciclo de atividades, que engloba o planejamento, pesquisa 

contínua de potenciais doadores, construção de relacionamentos, solicitação dos 

recursos, valorização de doares e prestação de contas e análise. Portanto, a relação 

destes elementos chave, que compõem as principais fases da captação de recursos 

de uma organização do terceiro setor, podem ser ilustrados da seguinte forma 
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Figura 2 - Ciclo de captação de recursos 

 

Fonte: Abumansur e Hardwick (2002) 

  

2.4. Fontes de Financiamento para o Terceiro Setor 

 Com o intuito de cumprir com o objetivo deste estudo, faz-se necessário 

estabelecer o detalhamento das fontes de financiamento que permeiam o universo de 

mobilização de recursos que visam sustentar as ações das organizações do terceiro 

setor, uma vez que a diversificação de recursos como requisito de sobrevivência de 

tais instituições representa ação fundamental no âmbito da gestão por parte de seus 

dirigentes (MCKINSEY; COMPANY; ASHOKA, 2001). Visto que “O caminho mais 

profícuo para o fortalecimento desse conjunto de organizações não é o da 

substituição, mas sim o da diversificação das fontes de recursos” (ABONG, 2010, p. 

11). Cruz e Estraviz (2000, p. 93) reforçam que “a dependência de um número 

reduzido de financiadores poderia ameaçar a viabilidade de sua organização, caso o 

doador resolva, de repente, parar a doação”. Os autores ainda apontam que a 

organização nunca deve depender de mais de 30% de seu orçamento de um único 

financiador e ressalta a importância na diversificação das fontes de recursos neste 

caso, uma vez que ele, através de sua marca associada às ações sociais, pode ter 

maior influência na organização através de seu potencial de investimento, quanto aos 
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serviços prestados por ela, o que pode comprometer em alguns casos sua missão 

social. 

 Para Yoffe (2004), nas estratégias de escolha das fontes de financiamento os 

gestores das organizações do terceiro setor devem considerar as fontes privadas de 

financiamento, proveniente de indivíduos e empresas privadas, fontes públicas – cujo 

autor informa que representam cerca de 16% do financiamento das organizações do 

Brasil –, fontes de recursos internacionais, oriundos em sua maioria de agências de 

cooperação internacional e venda de serviços/produtos da própria organização, com 

vistas a gerar superávit sustentável a ela. Yoffe (2004) afirma que 

a diversificação dos recursos financeiros por meio da busca de 
diferentes fontes implica necessariamente uma interação ativa com o 
entorno, compreendendo a existência de diversos atores – Estado, 
cidadãos, empresas, etc. - a partir dos quais se poderá projetar  a 
matriz estratégica de recursos financeiros apropriada para a 
organização. (YOFFE, 2004, p. 212) 

 Segundo Abumansur e Hardwick (2002), as fontes de financiamento podem ser 

agrupadas em fontes institucionais e de indivíduos, sendo que a primeira abrange 

fontes provenientes de agências internacionais de financiamento, empresas, 

fundações, instituições locais e governos. Já Paes (2006), detalha que a participação 

do poder público, das empresas e indivíduos no repasse de recursos a organizações 

não-governamentais pode ser viabilizada por meio de incentivos fiscais previsto na 

legislação e ainda destaca que os apoios, o patrocínio a ações sociais, auxílios, 

subvenções e contribuições também representam o agrupamento de possibilidade de 

captação de recursos para essas organizações. 

 É a partir da colocação dos autores que se busca neste estudo discutir acerca 

das principais fontes de financiamento para organizações do terceiro setor, tomando 

como base a relação destas com o alcance da sustentabilidade no âmbito de suas 

ações sociais. Divide-se portanto em fontes de financiamento de natureza privada e 

pública, destacando suas especificidades, vantagens e desafios de mobilização de 

recursos por meio das mesmas. 

 

2.4.1. Fontes de Recursos Privados 

 De acordo com o censo realizado pelo Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas (GIFE) no biênio 2009-2010 com seus associados, os investimentos 
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provenientes da iniciativa privada afetam cerca de 24 milhões de beneficiários diretos, 

com recursos que se aproximam de 2,02 bilhões. A pesquisa revela ainda que dos 

recursos destinados 

Educação se mantém como área prioritária de ação (82% dos 
associados investem na área); em segundo lugar, recebem 
investimentos, igualmente, as áreas de cultura e artes, e formação 
para o trabalho (60% dos associados), seguidas por meio ambiente 
(58% dos associados) – esta última, crescendo em 26% de 2007 para 
2009. Áreas temáticas como assistência social e esportes vêm 
crescendo, e outras, como defesa de direitos, apoio à gestão do 
Terceiro Setor e desenvolvimento comunitário tiveram queda variada 
entre 2007 e 2009. (GIFE, 2010) 

 Revelou-se que as empresas demonstram interesses nas temáticas 

relacionadas à educação, cultura e juventude tendo como estratégia, o alcance de 

resultados “sustentáveis de impacto e transformação social” (GIFE, 2010). Segundo a 

análise do censo 

É fundamental para a atuação dos investidores sociais que suas ações 
tenham legitimidade social, que não estejam dissociadas das 
demandas efetivas da sociedade e que sejam reconhecidas como 
relevantes pelos diversos públicos envolvidos e pela sociedade em 
geral. (GIFE, 2010) 

Neste sentido, Abumansur e Hardwick (2002, p. 16) definem investimento social 

privado como “o uso planejado, monitorado e voluntário de recursos privados – 

provenientes de pessoas físicas ou jurídicas – em projetos de interesse público”. Kisil 

(2014, p. 2) estende este conceito argumentando que  

Essa abordagem utiliza o recurso privado para o benefício público, 
buscando transformar a sociedade, a partir de programas e projetos 
criativos, testes modelos que tornam serviços e bens mais acessíveis, 
construção de relações entre diferentes setores e grupos sociais, 
geração de capital humano e social, influência em políticas públicas. 
Seu compromisso é com a mudança da sociedade, com a alteração 
do status quo. 

 Diante desta perspectiva do autor, o investimento social privado pode atribuir 

característica de articulação do primeiro e terceiro setor, quanto ao direcionamento 

eficaz dos recursos investidos, influenciando as ações na transformação destas em 

políticas públicas para a sociedade. Sob este aspecto, as ferramentas que possuem 

o potencial de ensejar este processo são oriundas em sua maioria das organizações 

do terceiro setor, isto é, os projetos ou programas que são formulados com base nas 

questões sociais que tangenciam essas instituições. 
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A pesquisa realizada pelo GIFE (2010) indicou o quantitativo de seus 

associados quanto às áreas temáticas de interesse no financiamento de projetos. A 

relação pode ser visualizada pelo gráfico abaixo: 

Gráfico 3 - Execução e financiamento por área de atuação (em número de 
associados) 

 

Fonte: Censo GIFE 2009-2010 
 

  É possível notar maior expressividade de atuação nas áreas de educação e 

cultura e artes, que, segundo a posição da pesquisa se deve aos incentivos fiscais 

concebidos aos investidores sociais privados. Para tanto, cabe ainda apresentar as 

áreas específicas, no que se refere ao setor de cultura e arte que se mostram como 

as linhas de ação desses investidores. 
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Gráfico 4 – Linhas de ação em Cultura e Arte (%) 

 

Fonte: Censo GIFE 2009-2010 
 

   É sob esse aspecto, associando essas informações com a organização 

objeto deste estudo que verifica-se a necessidade de descrever os principais meios 

de obtenção de recursos de iniciativa privada, a saber o Patrocínio a Projetos Sociais, 

a Lei de Incentivo à Cultura, a relevância quanto às doações realizadas por indivíduos 

e até mesmo o mecanismo de captação via internet, Crowdfunding. 

 

2.4.1.1. Patrocínio a Projetos Sociais 

 A questão dos patrocínios destinados aos projetos sociais está diretamente 

ligada às ações de responsabilidade social empresarial, que, segundo Melo Neto e 

Froes (1999), consiste no envolvimento da empresa com as ações comunitárias na 

região na qual está inserida, visando apoiar o seu desenvolvimento, preservar o meio-

ambiente, buscar o bem-estar de funcionários e também estabelecer grau de 

transparência quanto às suas ações para a sociedade, gerando retorno financeiro aos 

seus acionistas e satisfazendo seus consumidores. 

 Deste modo, Cruz e Estraviz (2000) argumentam que a captação de recursos 

por meio de patrocínios deve contar com proposta detalhada e que apresente relação 

de retorno em termos de divulgação para a empresa. 

O investimento que esta empresa pode fazer é uma ferramenta de 
marketing para potencializar publicamente seus produtos ou serviços. 
Para isso é importante que sua entidade estude a empresa que vai 
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visitar e encontre ligação entre o que esta comercializa e o que sua 
entidade desenvolve. (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000, p. 81) 

 Esse investimento, tal como descrito pelos autores, corresponde ao patrocínio 

empregado pelas empresas nos projetos, as quais esperam obter benefícios 

comerciais como contrapartida do que foi socialmente investido ou até mesmo 

culturalmente financiado. Como definido pelo Ministério da Cultura - MinC (2012), 

patrocínio se refere à 

Transferência definitiva e irreversível de numerário ou serviços, com 
finalidade promocional, cobertura de gastos ou utilização de bens 
móveis ou imóveis do patrocinador, sem a transferência de domínio, 
para a realização de programa, projeto ou ação cultural. (BRASIL, 
2012) 

 Na visão de Pozzi (1998, p. 37), patrocínio refere-se à “provisão de recursos 

financeiros, humanos ou físicos por uma organização diretamente para um evento ou 

atividade em troca de uma associação direta com o mesmo”. Sob a perspectiva do 

mercado, o patrocínio consiste em uma estratégia que viabiliza o investimento 

promocional em ações nas áreas de cultura, esporte, meio ambiente e assistência 

social. Ele visa alcançar o retorno financeiro, tendo como viés a promoção da marca 

institucional vinculada a uma dessas atividades voltadas para a comunidade (MELO 

NETO, 2000). É “uma via de mão dupla, uma parceria normalmente momentânea que 

pode se tornar uma aliança promocional estratégica” (SALES, 2013, p. 103) 

 De acordo com Melo Neto (1999), citado por Passador (2002, p. 6), essa  

...modalidade de ação de investimentos em projetos e programas 
sociais é a que mais cresce em nosso país. Empresas nacionais e 
muitas corporações multinacionais estão criando institutos sociais 
para gerir suas próprias ações sociais. Outras financiam diretamente 
projetos da comunidade e algumas criam e desenvolvem seus 
próprios programas e projetos sociais. 

 A vertente de projetos sociais financiados por empresas privadas se mostra 

como mecanismo de captação de recursos, dado o potencial de investimento que as 

mesmas exercem no terceiro setor, sejam através de incentivos fiscais ou por 

patrocínio direto, isto é, entre a empresa e a entidade. Embora esses patrocínios, 

assim como observado pelos autores, apresentam interesses promocionais, o 

fomento a projetos sociais traduz-se em fortalecimento de iniciativas sociais, 

principalmente daquelas organizadas pela sociedade civil via organizações não 

governamentais. Entretanto, Sales (2013) atenta para o fato de que a captação de 
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recursos por meio de patrocínio é uma tarefa complexa, que exige uma expertise do 

captador, isto é, conhecimentos de mercado, além de outras habilidades especiais. O 

autor salienta que deve ser executada por um responsável que se dedique de forma 

integral a isso na organização. 

 Diante desse contexto, cabe apresentar os principais critérios que os potenciais 

investidores sociais privados utilizam para determinar o investimento por meio de 

patrocínio a projetos socioculturais.  

Gráfico 5 – Critérios Utilizados na Definição das Ações (%) 

 

Fonte: Censo GIFE 2009-2010 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo GIFE (2010) em 2009-2010, seus 

associados demostraram o interesse no investimento de projetos os quais 

apresentavam bons indicadores sociais e econômicos para o seu investimento, 

seguido dos dados relativos às manifestações de vulnerabilidades sociais existentes 

nas comunidades e a proximidade da instalação empresarial do local a ser executada 

a ação, o que indica o critério quanto ao alinhamento estratégico da empresa com o 

investimento social. 

Em contraponto à ideia do investimento social privado, Tenório (1999) tece 

discussão acerca da relação que se estabelece entre o público e o privado nesse 

processo. 

A tentativa do Estado de "delegar" e/ou "descentralizar" questões de 
natureza social para agentes sociais da sociedade civil corre o risco, 
na atual "onda" (neo)liberal do determinismo de mercado, de 
transformar entes públicos em entes privados, de ação emancipatória 
em compensatória, descaracterizando-os de como foram 



52 
 

originariamente criados - para atuar sob valores democráticos e de 
solidariedade humana. (TENÓRIO, 1999, p. 94) 

 O autor afirma preocupação quanto ao processo emancipatório do Estado no 

cumprimento na solução de problemas sociais, questionando-se o fato das ações 

estarem sendo apoiadas pelo setor privado, no que diz respeito ao fomento de projetos 

oriundos do terceiro, setor pode comprometer a atuação os agentes sociais no 

atendimento às demandas da sociedade. Atenta-se para o risco de tal processo 

descaracterizar as organizações do terceiro setor quanto à sua origem, seja na sua 

missão social ou política. Seguindo sua reflexão, o autor conclui que “o risco que se 

corre sob o pensamento único - o mercado superando o bem comum -, à semelhança 

dos setores público e privado, é transferir-se a epistemologia gerencial destes setores 

para a prática gerencial do terceiro setor” (TENÓRIO, 1999, p. 94). O autor ainda cita 

Kurz (1997, p. 155), que aponta que 

Os economistas, com certeza, afirmarão que o terceiro setor não 
resistirá ao mercado, pois os custos dos investimentos necessários 
para as iniciativas autônomas são muito elevados, e sua produção só 
seria possível com meios primitivos. 

 A afirmação do autor objetiva o que é discutido por Tenório (1999), mostrando 

a relação de dependência que o terceiro setor pode ter dos aparatos do mercado, uma 

vez que essas organizações enfrentam desafios quanto à sua sobrevivência e à 

sustentabilidade das ações empreendidas para a solução dos problemas sociais 

(SILVA, 2002; SALAMON, 2005). 

 Diante das discussões apresentadas, fica claro destacar que as contribuições 

do investimento social privado, especificamente no que se refere aos patrocínios de 

causas sociais ou iniciativas culturais, representam canal importante para as que 

organizações do terceiro setor articulem recursos para empreender socialmente em 

prol de sua missão social, isto é, para o bem comum da população.  As empresas, por 

sua vez, atribuem caráter promocional ao investimento feito, entendendo-o como 

contrapartida que se destina a gerar resultados econômicos para a empresa e seus 

stakeholders. (CRUZ & ESTRAVIZ; MELO NETO, 2000; SALES, 2013). Contudo, 

Tenório (1999) levanta a questão acerca da descaracterização do público e privado. 

Coloca-se em questão sobre as desvantagens desta fonte de financiamento caso não 

sejam gerenciadas de tal forma a manter os valores sociais dos agentes do terceiro 
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setor e o papel político do Estado no intermédio desta relação, já que ambos têm como 

foco a solução dos problemas sociais atuais e emergentes. 

 

2.4.1.2. Lei de Incentivo à Cultura 

 As organizações do terceiro setor, como entidades apoiadoras do Estado na 

prestação de serviços públicos, recebem contrapartida estatal em termos de 

infraestrutura tributária para isenção de benefícios ao financiador das ações sociais 

desempenhadas por tais organizações, no intuito de estimular essas iniciativas em 

prol do bem coletivo. E é importante destacar que “a grande maioria dos incentivos 

fiscais à doação definidos em lei refere-se à possibilidade de dedução no imposto de 

renda do doador dos valores que ele tenha destinado aos projetos sociais ou culturais 

previstos na mesma norma”, afirma o Instituto Pro Bono (2005, p. 41). Diante da 

afirmação, na presente pesquisa, cabe dar ênfase à Lei de Incentivo à Cultura (Lei nº 

8.313), conhecida como Lei Rouanet, aprovada pelo Congresso Nacional em 1991, 

que tem por objetivos  

facilitar os meios de acesso à cultura, estimular a regionalização da 
produção artístico-cultural brasileira, proteger as manifestações para 
garantir sua diversidade, priorizar o produto cultural originário do Brasil 
e desenvolver o respeito aos valores culturais de outros povos e 
nações. (MINC, 2012) 

Instituída pela referida norma, o Programa Nacional de Apoio à Cultura – 

PRONAC tem por finalidade captar e canalizar recursos para os diversos segmentos 

no que tange às atividades de caráter cultural, destacando os seguintes objetivos: 

 Facilitar à população o acesso às fontes da cultura; 
 Estimular a produção e difusão cultural e artística regional; 
 Apoiar os criadores e suas obras; 
 Proteger as diferentes expressões culturais da sociedade brasileira; 
 Proteger os modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira; 
 Preservar o patrimônio cultural e histórico brasileiro; 
 Desenvolver a consciência e o respeito aos valores culturais nacionais 

e internacionais; 
 Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal; 
 Dar prioridade ao produto cultural brasileiro. (MINC, 2012) 

O artigo 25 da referida Lei estabelece que os projetos propostos a serem 

incentivados deverão contemplar dentre outras ações, meios à população como um 

todo de conhecer e ter acesso a “bens de valores artísticos e culturais”, como dança, 

teatro, audiovisual, ópera, circo, literatura, música, artes gráficas, folclore, patrimônio 
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cultural, educativas e culturais, humanidades entre outros segmentos. O PRONAC 

dispõe de três mecanismos de financiamento das atividades culturais, que são pelo 

Fundo Nacional de Cultura (FNC), Mecenato e através dos Fundos de Investimento 

Cultural e Artístico (FICART). Destaca-se o Mecenato, pelo qual o investimento pode 

ser deduzido do imposto de renda do investidor, isto é, empresas com base no lucro 

real podem destinar até 4% do referido imposto em atividades culturais. Ele pode ser 

configurado de duas formas, Doação e Patrocínio. Na doação, o investidor não recebe 

nenhum tipo de contrapartida de caráter promocional, já no patrocínio o investidor 

poderá conduzir ações no âmbito do projeto para fins promocionais de publicidade 

institucional, conforme aponta o Manual do Terceiro Setor do Instituto Pro Bono 

(2005). 

No âmbito da referida lei, de acordo com a Instrução Normativa nº 1, de 24 de 

junho de 2013, entidades sem fins lucrativos podem apresentar proposta cultural 

configurada como plano anual de atividades, que contemple ações no período de um 

ano a manutenção da organização e suas “atividades culturais de caráter permanente 

e continuado, bem como os projetos e ações constantes do seu planejamento” 

(BRASIL, 2013). Por meio do plano anual, organizações do terceiro setor podem 

viabilizar a captação de recursos, visando não só a execução dos projetos, mas 

também a própria sustentabilidade, o que, conforme foi defendido, contribui 

principalmente para a efetividade no pleno alcance dos objetivos sociais previamente 

propostos. 

Embora a captação de recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura se 

traduza em uma importante ferramenta para as ONG’s na busca pela sustentabilidade, 

os meios para captar irão perpassar por desafios de natureza estratégica que essas 

organizações deverão considerar no escopo dos projetos a serem apresentados e no 

momento da solicitação dos recursos às empresas patrocinadoras, no que se refere 

ao incentivo de projetos socioculturais. Gruman (2010) traça uma crítica acerca da 

aplicação da Lei Rouanet como mecanismo de fomento a cultura, que se traduz em 

desafios para entidades sem fins lucrativos que mobilizam recursos por meio da lei. O 

autor debate que as empresas privadas que incentivam os projetos culturais se 

utilizam de uma extensão do marketing empresarial, o cultural, para traduzir os 

esforços em financiamento por meio da dedução do IR em benefícios estratégicos 

visando a “promoção, defesa, patrocínio e valorização de bens e padrões culturais”, 
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sendo estes “de cunho literário, científico, artístico, educacional e a vinculação desses 

valores com a empresa para a valorização da marca ou da instituição perante os 

agentes econômicos”(GRUMAN, 2010, p. 152) A racionalidade econômica presente 

nas ações dos mecenas, neste sentido, contribui para o crescimento de patrocínios a 

projetos e eventos culturais sem impactar significativamente na democratização do 

acesso aos bens culturais e fortalecendo as ações das empresas na canalização dos 

recursos captados em maior benefício próprio, tendo como objetivo a auferição 

lucrativa. 

O patrocínio de eventos culturais encontra-se, quase sempre, 
associado a uma atividade valorizada socialmente. Assim, o ganho de 
imagem alcançado pela associação da Arte e da empresa origina-se 
da transferência de valores próprios da primeira, como beleza, 
sofisticação, exclusividade, ousadia e prestígio, para os produtos e 
para a marca da segunda. Logo, através do marketing cultural agrega-
se ao produto vendido uma carga simbólica das atividades culturais 
que oferece aos consumidores mais do que o valor de sua própria 
utilidade (...) Alcançada uma associação e identificação pelo 
consumidor de uma manifestação cultural por ele valorizada, com uma 
marca, tende-se a criar um vínculo de fidelidade e preferência por 
aquele produto, cujo potencial mercadológico se amplia. (BARACHO 
& FÉLIX, 2002, p. 18) 

 Pela afirmação de Barracho e Félix (2002) é possível observar, tendo como 

perspectiva o olhar e as ações das organizações captadoras, que as mesmas se 

tornam limitadas a apresentar projetos culturais com maior impacto comercial, ao 

invés de projetos de natureza sociocultural, que são destinadas às camadas da 

população com menor potencial econômico e, na maioria dos casos, não representam 

potencial público-alvo alvo das organizações oriundas do segundo setor, não 

contribuindo para a ampliação do potencial mercadológico corporativo, pois “o que 

ocorre com mais frequência é a concessão do patrocínio a projetos que tenham forte 

apelo comercial, ou seja, os que permitam que a empresa patrocinadora os utilize 

como marketing cultural”, ressalta Gruman (2010, p. 151). Tal fator não favorece as 

organizações do terceiro setor que têm como viés a prática de atividades culturais 

junto aos seus beneficiados, em razão de um cenário competitivo na captação de 

recursos, não só entre estas organizações, mas principalmente em relação a outras 

pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos, das quais citam-se grandes 

produtoras culturais de renome e microempreendedores individuais. 

Um pequeno grupo de produtores e Artistas renomados, 
principalmente da região sudeste, são os que mais conseguem obter 
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patrocínio, ao passo que as áreas que fornecem aos seus 
patrocinadores pouco retorno de marketing são preteridas, criando 
também um processo de investimento desigual entre as diversas 
áreas Artístico-culturais mesmo nos grandes centros urbanos. 
(GRUMAN, 2010, p. 153) 

 Gruman (2010) ainda discorre acerca dos aspectos neoliberais inerentes à 

aplicação e significância da lei, diante do modo como ela é utilizada pelos agentes 

econômicos. Argumenta que a cultura tratada pelo poder público como commodity é 

o resultado da cultura transformada em espetáculo, resumindo-se a eventos e projetos 

voltados ao entretenimento por si só, ou seja, “o mérito do projeto não é avaliado, mas 

sim sua viabilidade técnico-financeira, o que nem sempre favorece a democratização 

cultural”. Destaca ainda que “As instituições públicas, se por um lado se desobrigam 

do orçamento próprio, desincumbem as empresas de investir ao não incentivá-las a 

pensar na cultura como obrigação social”. (GRUMAN, 2010, p. 153) 

 Nota-se portanto, que embora a Lei Rouanet tenha por finalidade viabilizar a 

democratização dos bens de natureza cultural, contemplando atividades nos mais 

variados segmentos artístico-culturais, existem desafios que dificultam a 

concretização de projetos sociais de viés artístico e voltado para difusão cultural, pelo 

fato de estes terem pouco apelo comercial, não interessando aos objetivos 

estratégicos das empresas financiadoras. O que reforça esse fato “é que a Lei nº 

8.313/91, da maneira como está estruturada afirma uma superioridade da lógica do 

mercado na organização da produção de bens culturais” (BELÉM & DONADONE, 

2013, p. 57), “onde o sócio minoritário define aquilo que o sócio majoritário vai fazer”, 

destaca Faria (2003, p. 111). No entanto, Calabre (2007) enfatiza que, apesar de o 

recurso financeiro ser oriundo de iniciativas privadas, a sua concepção, na verdade, é 

pública. Diante desse contexto, Barbosa (2013, p. 3), citada por Gwercman (2014), 

ainda ressalta que “quem dá dinheiro para música erudita recupera até 100% do 

investimento com a dedução de impostos. Na área social, chega-se no máximo a 

30%”, isto é, o valor investido na cultura como forma de entretenimento representa 

investimento menor e retorno maior às empresas em contraponto àquelas que 

investem na transformação social com um todo. 
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2.4.1.3. Doações 

 Esta fonte de financiamento, quiçá a mais conhecida no campo de mobilização 

de recursos por parte das organizações não-governamentais, representa considerável 

relevância no processo de sustentação financeira dessas organizações. No Brasil, a 

doação é regulamentada por lei e definida juridicamente “como o contrato em que uma 

pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de 

outra”, segundo o artigo 538 do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002). Na visão 

de Paes (2006, p. 674), doação pode ser entendida pela “transferência gratuita em 

caráter definitivo, à pessoa física ou pessoa jurídica de natureza cultural, sem fins 

lucrativos, de numerário, bens ou serviços, para a realização de projetos culturais, 

vedado o uso de publicidade paga para a divulgação deste ato”. O conceito de doação 

também se restringe às organizações que exercem suas atividades sociais, com viés 

cultural. Neste sentido, ela pode ser descrita  

como a transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou bens em 
favor de pessoas físicas, ou jurídicas de natureza cultural, sem fins 
lucrativos, para a execução do programa, projeto ou ação cultural 
aprovado pelo Ministério da Cultura. (OAB, 2011, p.20) 

 Szazi (2006) atenta-se em abordar a doação sob o aspecto da renúncia fiscal 

que ela pode proporcionar, tanto ao indivíduo como para a empresa doadora. No 

entanto, o autor salienta que o incentivo às doações de pessoas físicas é autorizado 

somente para os recursos transferidos aos Fundos da Criança e do Adolescente, de 

âmbito federal, estadual ou municipal. O autor ainda completa que 

Os recursos obtidos pelos fundos são administrados pelos respectivos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fixarão os 
critérios de utilização dos recursos através de planos de empregos das 
doações. (...) Esses fundos também poderão desenvolver projetos em 
parceria com entidades locais, de modo que é possível que, 
indiretamente, uma pessoa colabore com uma entidade específica, 
viabilizando recursos através do fundo. (SZAZI, 2006, p. 113) 

 Observa-se que, de forma indireta, há a possibilidade da captação de recursos 

de indivíduos quando os mesmos possuem interesse em apoiar uma causa social, 

revertendo este investimento do doador em abatimento de sua contribuição para o 

governo. Szazi (2006) ainda discorre acerca das deduções de impostos que podem 

ser realizadas para investimento de pessoas jurídicas em projetos sociais e culturais. 

Estas, diferente das doações de pessoas físicas, contam com maiores incentivos 

federais, contemplando-se aquelas que são tributadas com base no lucro real, sem 
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benefícios às tributadas pelo Simples, que o autor destaca que representam cerca de 

98% das empresas no país. 

 Abumansur e Hardwick (2002) revelam que no Brasil aproximadamente 50% 

da população acima de 18 anos doam algum tipo de recurso, sejam financeiros ou em 

forma de bens. No entanto, Estraviz (2012) concorda com o fato de no país não haver 

uma cultura de doação capaz de apresentar uma maior participação por parte dos 

brasileiros no exercício da doação para projetos de cunho social.  

Gráfico 4 - Doações da iniciativa privada, em % do PIB 

 

Fonte: Banco Mundial, John Hopkins University, 2009 
Adaptado pelo autor 

 

 Se comparado a outros países, o Brasil se encontra abaixo dos dados 

referentes aos números de doadores ativos no país (VERGUEIRO, 2013). Estraviz 

(2012) explica o fato com base na perspectiva que o cidadão brasileiro tem do sentido 

de doação e o seu amplo significado para o financiamento de causa sociais. O autor 

afirma ainda que grande parte do problema também pode estar atrelado à qualidade 

e intensidade dos pedidos feitos pelas organizações sem fins lucrativos, que não 

apresentam meios organizacionais para o alcance qualitativo da mobilização de 

potenciais doadores. Atenta-se para doações realizadas por indivíduos, visto que para 

o Presidente da Associação Brasileira de Captação de Recursos (ABCR), Vergueiro 

(2013), estas representam maior expressividade em relação aos recursos oriundos 

das empresas privadas. Para ele as 
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Doações recorrentes (mensais), microdoações, "crowdfunding", 
eventos, campanhas capitais, campanhas anuais, "major donos" 
(grandes doadores) e até doação de legados são formas de se captar 
com indivíduos cada vez mais comuns por aqui, reproduzindo modelo 
já consolidado lá fora e reforçando a relevância dessa estratégia. 

A importância na captação de recursos por meio de indivíduos pode representar 

para a organização meio para o seu desenvolvimento sustentável, uma vez que o 

motivo pelo qual o doador realiza a doação está diretamente ligado ao compromisso 

que ele estabelece com a causa, o que reforça a chance de que ele crie maior vínculo 

com a organização do que se ele fosse abordado por um serviço de telemarketing, 

por exemplo, onde pode não se sentir à vontade para doar (GOLDSCHMIDT & 

CALFAT, 2007). Cruz e Estraviz (2000, p. 78) reforçam a importância de a organização 

contar com indivíduos no apoio financeiro e de recursos da organização. 

Se estamos desenvolvendo atividades sociais, nada mais legítimo que 
contar com indivíduos. De que adianta uma entidade onde fundadores 
decidem desenvolver determinada ação se esta entidade não 
consegue convencer outras pessoas da importância dessa ação? Se 
uma entidade obtém apoio de pessoas, certamente significa que ela é 
legítima. 

 Revela-se a doação, nesse caso, como fator de legitimidade da organização, 

referente a outros potenciais doadores e atuais financiadores, visto que reforça o grau 

de credibilidade que é depositada na mesma, fazendo com que gere mais estímulos 

a futuras captações. Segundo Waasdorp (2013) 

Indivíduos doam, em sua grande maioria, porque aderem à causa e 
porque acreditam no que a organização está fazendo. E doadores 
individuais podem garantir um fluxo estável e previsível de dinheiro 
“não carimbado”, que vai servir para a organização desenvolver suas 
atividades e financiar sua operação. 

Reforça-se, portanto, o potencial sustentável que as doações podem trazer às 

atividades das organizações, uma vez que garante o fluxo previsível de recursos e 

contribui para o planejamento financeiro da organização com vistas a atender às 

demandas sociais existentes. 

Entretanto, Abumansur e Hardwick (2002), ressaltam que a organização não 

deve considerar doador o indivíduo que realiza uma doação pela primeira vez. Eles 

defendem que é necessário que a organização considere-o como fonte contínua de 

financiamento, controlando a frequência com que ele doa, acentuando-a. 
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Os autores abordam sobre a forma de tratamento que deve ser dada aos 

doadores, contribuindo para o cultivo e educação de tal fonte de recurso, visto que 

“doações muito grandes ou inusitadas devem receber reconhecimento especial. É 

importante que todo doador sinta que contribuiu de maneira importante para uma 

iniciativa significativa que está sendo realizada em sua comunidade” (ABUMANSUR 

& HARDWICK, 2002, p. 32). 

Waasdorp (2013) destaca as contribuições que um programa de doações 

mensais pode ter para essas organizações. Ela afirma que tal programa, além de 

possibilitar o fluxo contínuo e previsível de recursos, apresenta menor custo de 

implementação com maior retorno em seu investimento, possibilita atrair mais 

investidores e acima de tudo permite criar um planejamento financeiro de captação de 

recursos confiável e sustentável. Ela descreve dezoito dicas para viabilizá-lo, dentre 

as quais se destacam designar um responsável pelo programa, identificar os 

potenciais doadores, utilizar diferentes canais de comunicação e transparecer aos 

doadores as áreas específicas para o qual está apoiando. Neste aspecto, reforça-se 

que “um bom programa de doações grandes requer técnicas especiais de 

identificação de doadores em potencial, equipes treinadas para fazer pedidos e 

estratégias de valorização de doadores”. (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002, p. 84) 

 

2.4.1.4. Crowdfunding 

 Em vista do crescente processo de globalização, atrelado ao avanço das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), as redes sociais vêm ocupando 

espaço significativo no comportamento, nos modos de relação, identificação e 

aproximação dos indivíduos na sociedade. Diante desse contexto, vale destacar a 

afirmação de Castells (2005) 

O nosso mundo está em processo de transformação estrutural 
desde há duas décadas. É um processo multidimensional, mas está 
associado à emergência de um novo paradigma tecnológico, 
baseado nas tecnologias de comunicação e informação, que 
começaram a tomar forma nos anos 60 e que se difundiram de 
forma desigual por todo o mundo. Nós sabemos que a tecnologia 
não determina a sociedade: é a sociedade. A sociedade é que dá 
forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 
interesses das pessoas que utilizam as tecnologias. Além disso, as 
tecnologias de comunicação e informação são particularmente 
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sensíveis aos efeitos dos usos sociais da própria tecnologia (2005, 
p. 17). 

Vale mencionar ainda que as mudanças oriundas dessa relação com a 

tecnologia em si, foram sustentadas, segundo França (2012), pelo processo de 

surgimento da Web 2.0, dando origem a um novo paradigma, sobre o qual se pode 

citar exemplos no que se refere 

ao sistema de publicação de fotos (Flikr), no tráfego de dados 
(BitTorrent), no formato de arquivos musicais (Napster), na publicidade 
online (Google AdSense), na formatação de dados (Wikipédia) e na 
mudança de modelo de publicação do website pessoal para o blog. 
Trata-se, na verdade, da passagem de um paradigma de internauta 
usuário para o de internauta participador. (FRANÇA, p. 5, 2012) 

Ao passo dos avanços tecnológicos, o modelo de ambiente virtual cada vez 

mais se aproxima do padrão de cooperação entre os indivíduos, traduzindo em 

benefícios mútuos entre os agentes envolventes na interação. Considerando a 

necessidade de organizações do terceiro setor estreitar cada vez mais a relação entre 

seus potenciais financiadores, dado o contexto dos avanços tecnológicos e impacto 

das TICs na sustentabilidade das mesmas, cabe abordar o conceito de Crowdfunding 

como ferramenta para captação de recursos para organizações do terceiro setor, o 

qual crowd, em inglês significa multidão e funding diz respeito ao financiamento e que 

para Cocate e Júnior (2011) representa  

um fenômeno virtual que tem como objetivo promover a realização de 
projetos, os mais variados possíveis, por meio da contribuição 
financeira de pessoas que se interessam pela concretização de tais 
iniciativas, motivadas por vários fatores. 

 No âmbito das ações realizadas pelas organizações do terceiro setor, tais 

fatores se traduzem nos benefícios sociais que a mesma leva para os indivíduos, seja 

de alguma comunidade em específico, de um grupo de pessoas ou até mesmo da 

sociedade como um todo, por meio do financiamento de ideias de cunho 

empreendedor e transformador. O site Crowdfunding Brasil (2011) explica que 

O crowdfunding, ou financiamento coletivo ou colaborativo, ajuda a 
quem busca investimento para uma iniciativa. O idealizador inscreve 
o projeto, estabelece uma meta a arrecadar, um período de tempo 
definido para essa arrecadação e que recompensas vai oferecer aos 
apoiadores. Esses podem então colaborar financeiramente com o 
projeto. O idealizador recebe os fundos para realizar o projeto e quem 
contribuiu ganha recompensas como vantagens exclusivas e produtos 
especiais, de acordo com o valor contribuído. 
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Por meio de plataformas e sites, os projetos são disponibilizados pelos seus 

idealizadores, fazendo com que o fenômeno virtual estabeleça conexão com o que 

entende por cultura de participação, que, segundo Jenkins (2008), ao invés do 

indivíduo estabelecer relação passiva com  o projeto apresentado, ele passa a 

estabelecer significativa interação no processo de concretização daquela iniciativa 

Essa perspectiva é interessante para o terceiro setor em razão do fato de aproximar 

os potenciais doadores da causa que está sendo defendida, fortalecendo a relação e 

a confiabilidade quanto ao investimento a ser realizado, pois “no financiamento 

coletivo a internet corta o intermediário e põe o dono do projeto em contato com dois 

bilhões de apoiadores em potencial”, ressalta Lawton (2012). Destaca-se ainda que 

Crowdfunding (às vezes chamado de crowd financing, crowdsourced 
capital, ou street performer protocol) descreve a cooperação, atenção 
e confiança coletiva de pessoas em rede que arrecadam seu dinheiro 
e outros recursos, geralmente via Internet, para apoiar esforços 
iniciados por outras pessoas ou organizações. Crowdfunding acontece 
por uma variedade de motivos, desde auxílio a desastres; artistas 
procurando apoio dos fãs; campanhas políticas;  criação de uma 
companhia startup ou desenvolvimento de um software grátis. 
(ROEBUK, 2014) 

 Segundo o Retrato do Financiamento Coletivo do Brasil 2013/2014, pesquisa 

realizada pelo Catarse (2014), site que já arrecadou cerca de R$ 3 milhões para 249 

projetos desde 2010, 41% das pessoas que apoiam o Crowdfunding no Brasil, 

possuem mais interesse em apoiar projetos com viés social e/ou ambiental, que 

fortaleçam comunidades de forma responsável e solidária e 52% desejam que ideias 

ou iniciativas de projetos artísticos e culturais de forma independente se concretizem. 

Projetos de cunho educacional são os que representam de maior interesse no 

financiamento e que menos ocupa o portfólio dos sites de financiamento coletivo. E, 

se a todo mês um projeto social fosse viabilizado, estimou-se na pesquisa que as 

pessoas estariam dispostas a pagar pelo menos R$10,00 mensalmente por iniciativa 

apresentada.  

Por fim, o site Crowdfunding Brasil (2011) destaca que, para que um projeto 

tenha mais chances de alcançar o sucesso em seu financiamento, dois pontos são de 

fundamental importância, como realizar uma boa campanha de divulgação, atrelada a 

um grau significativo de transparência para com seus potenciais financiadores. 

Defende-se que uma boa campanha de divulgação é acompanhada e impulsionada 

por meio de ferramentas audiovisuais que são capazes de comunicar e sensibilizar os 
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investidores quanto à causa ou ideia a ser implementada e que 72% dos apoiadores 

dos projetos afirmam que a transparência é fundamental na hora de apoiar um projeto. 

 

2.4.2. Fontes de Recursos Públicos 

 Sob a égide neoliberal delineada pelo Estado no cumprimento de seu papel 

social na execução de serviços à população, o terceiro setor desperta como agente 

fundamental na complementariedade das iniciativas do poder público. As parcerias 

firmadas entre o primeiro e terceiro setor visam atingir objetivos comuns, os quais 

subentendem a diminuição ou erradicação das questões sociais (VIOLIN, 2010). 

 Di Pietro (1999) citado por Violin (2010, p. 221) a parceria tem por finalidade a 

Diminuição do tamanho do Estado, quando delega ao setor privado 
atividades executadas por ele, com extinção ou diminuição de órgãos 
públicos; fomento, ao ajudar a iniciativa privada para o desempenho 
de atividades de interesse público; e eficiência, pelo menos 
teoricamente. 

 O autor aponta a diminuição do Estado no sentido da natureza da completude 

que se estabelece entre as ações do terceiro setor no âmbito das políticas públicas 

do agente governamental. A partir desta relação, cabe ainda a citação de Violin (2010) 

quanto às diretrizes do Plano Diretor, o qual admitiu a participação do terceiro setor 

nas obrigações do Estado, reafirmando a ideia de parceria que Di Pietro (1999) 

descreve. Fundamenta-se essa parceria no potencial que as organizações do terceiro 

setor detém em realçar as questões sociais. 

A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e 
associações, os quais captam os ecos dos problemas sociais que 
ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a 
seguir, para a esfera pública política. O núcleo da sociedade civil forma 
uma espécie de associação que institucionaliza os discursos capazes 
de solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse 
geral no quadro de esferas públicas" (HABERMAS, 1997, p. 99) 

 Habermas (1997) esclarece a importância dessas organizações para a 

instituição da parceria entre o primeiro e terceiro setor, pois é considerado que os 

“conceitos de esfera pública e sociedade civil são complementares na medida em que 

a primeira tematiza as inquietações de pessoas privadas que tomam essas 

inquietações públicas em determinados espaços sociais da segunda”. (TENÓRIO, 

1999, p. 92) 
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Em sociedades subdesenvolvidas, os dois primeiros setores - público 
e privado - cresceram em desarmonia com os anseios de uma 
sociedade desenvolvida. Mais recentemente, com o enfraquecimento 
do setor público, sob a proposta em curso do "Estado mínimo", a 
solução encontrada foi "delegar" e/ou "descentralizar", para o setor 
público não-estatal, a minimização das mazelas sociais corroídas sob 
um pensamento único, o mercado superando a política. (TENÓRIO, 
1999, p. 93) 

A partir deste fato, o Estado passa, portanto a oferecer instrumentos para 

viabilizar o financiamento dos serviços prestados pelas organizações do terceiro setor, 

mas sob o controle do Estado, afirma Violin (2010). 

Em países periféricos ou semiperiféricos como o Brasil e demais 
nações subdesenvolvidas, nos quais o estado do Bem-Estar Social 
não cumpriu seu papel, os serviços deveriam ser executados pelo 
Estado, de forma democrática, participativa, eficiente, emancipadora, 
com o objetivo de universalização dos direitos sociais. Entretanto, 
pretende-se com o ideário neo-liberal-gerencial repassar as 
responsabilidades para o “terceiro setor”, nem sempre que fique 
assegurado os princípios da isonomia, moralidade, publicidade e o da 
economicidade. (JORNAL GAZETA DO POVO apud VIOLIN, 2010) 

 Tais responsabilidades que, segundo Violin (2010), traduzem-se em 

mecanismos que possibilitam assumi-las, os quais o Estado dispõe para essas 

organizações. Montaño (2002, p. 204) destaca, por sua vez os principais mecanismos 

de repasse de recursos públicos pelo governo: 

a) auxílios e contribuições – derivam-se diretamente da Lei de 
Orçamentos;  

b) subvenções sociais – destinadas a cobrir despesas de custeio de 
entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para a prestação 
de serviço de assistência social, médica ou educacional; 

c) convênios, acordos ou ajustes – apresentam meio jurídico 
adequado para a execução em regime de mútua cooperação, de 
serviços de interesse recíproco;  

d) contrato de gestão – permite ao Estado destinar recursos para que 
uma entidade privada sem fins lucrativos, sem processo licitatório, 
realize atividades públicas;  

e) termo de parceria – permite ao estado transferir recursos públicos 
para entidade parceira, ou seja, representa um vínculo de cooperação 
entre as partes para o auxílio e a realização de atividades de interesse 
público. 

f) isenção de impostos – renúncia fiscal do Estado para recolher 
impostos de entidades declaradas como instituições filantrópicas ou 
de interesse público. 
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 Em face dos recursos disponibilizados pelo governo para o estabelecimento de 

parcerias entre os referidos setores citados, buscou-se neste estudo o regate 

bibliográfico de cada um deles no âmbito da mobilização de recursos das 

organizações sem fins lucrativos. Descrevem-se aqui os Convênios, os Contratos e 

Termos de Parceria e os Auxílios e Subvenções Sociais. 

 

2.4.2.1. Convênio 

Entende-se por convênio, de acordo com o Decreto nº 6.170, de 25 de julho 
de 2007, como  

...acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 
participe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública 
federal, direta ou indireta , ou ainda, entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo 
a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou 
evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 
(BRASIL, 2007) 

 Para Rossi e Castro Júnior (2006, p. 41), define-se convênio como  

instrumento de cooperação onde há interesses convergentes, posto 
que a todos os convenentes anima o mesmo propósito de servir ao 
interesse público, o Convênio, desde já é necessário consignar, pode 
ser firmado entre entes e entidades públicas, como também envolver 
pessoas jurídicas de direito privado.  

Meirelles (2004) simplifica destacando a essência de tal mecanismo de parceria 

com as organizações do terceiro setor, definindo que os convênios são “acordos 

firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações 

particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”. Sendo 

assim, um órgão público que tem por finalidade implementar um projeto de um 

programa, dado seus objetivos institucionais no âmbito das políticas públicas, em 

conjunto com uma entidade sem fins lucrativos, que, em princípio deverá possuir 

capacidade técnica para executá-lo, opta por tal ferramenta que tem por finalidade 

atender a um interesse coletivo, independentemente de haver interesses de aspecto 

privado em questão, afirma Mukai (2008, p. 398). 

 No gráfico abaixo, é possível visualizar o volume do total de transferências 

voluntárias realizadas entre a União e a entidades sem fins lucrativos a partir do ano 

de 2009, destacados por modalidade. 
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Gráfico 6 - Quantidade e valores de transferências voluntárias da União por 

modalidade para as entidades privadas sem fins lucrativos 

 

Fonte - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento 

(SLTI/MP), 2013 

 Percebe-se que na modalidade de convênio as transferências da União às 

organizações sem fins lucrativos apresentam volume significativo em comparação aos 

outros, o que reforça o papel e a importância de tais organizações nas atividades que 

são deveres do Estado, tendo como fonte recurso federal acessado por de acordo 

feito com tais organizações partícipes visando 

...a execução de programa de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse 
recíproco, em regime de mútua cooperação (TCU, 2008, p. 17) 

Os convênios firmados com entidades sem fins lucrativos são operados por 

meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) que 

segundo Tribunal de Contas da União (2008, p. 20) 

É o sistema informatizado do Governo Federal no qual serão 
registrados todos os atos relativos ao processo de operacionalização 
das transferências de recursos por meio de convênios, contratos de 
repasse e termos de parceria, desde a sua proposição e análise, 
passando pela celebração, liberação de recursos e acompanhamento 
da execução, até a prestação de contas. 
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Criado em 2008, atrelado ao Ministério do Planejamento, o SICONV tem como 

intuito garantir o controle, transparência e publicidade aos convênios e contratos de 

repasses firmados entre os órgãos da administração pública federal, estados e 

municípios, bem como entre estes e as entidades sem fins lucrativos.  Pela 

perspectiva do Estado, segundo Matias-Pereira (2008), a garantia da eficiência, 

eficácia e efetividade dos processos, visando o bom desempenho das atividades do 

Estado realizada em prol do interesse e benefício público é resultado de um Estado 

democrático organizado, fundamentado por uma estrutura formal de controle do 

exercício do orçamento público. Para Silva (2001), os sistemas que operam com base 

na informação diferem dos mecanismos de controle que pressupõe determinada 

burocratização negativa nos processos administrativos, uma vez que tais sistemas 

ampliam e facilitam o controle da administração pública tornando-os mais eficientes e 

ágeis. O autor defende que a informação representa um elemento fundamental para 

viabilizar o controle social e o grande volume de dados gerados nos processos 

governamentais, pois são facilitados através da estrutura de sistemas informatizados. 

No entanto, Sophia, Ribeiro e Grigório (2006) afirmam que 

disponibilizar informação e tecnologia não é suficiente para a produção 
de transformações sociais capazes de gerar mudanças políticas. A 
informação deve poder ser usada e para isto deve ser relevante e 
acessível. Além disso, deve fazer sentido para os diferentes atores e 
funcionar como um efetivo recurso democrático nos processos de 
negociação e decisão sobre políticas públicas. 

 A afirmação dos autores estabelece relação ao estudo realizado por Oliveira 

(2012) que realizou um estudo de caso em organizações do terceiro setor, tendo como 

um dos pontos da pesquisa a análise destas frente aos desafios na celebração de 

convênios e contratos de repasse com o governo federal, pois concluiu que as 

organizações analisadas encontraram dificuldades em operacionalizar o SICONV, por 

entender o mesmo como um sistema complexo, de difícil compreensão  e que tais 

entidades sem fins lucrativos não conseguem concorrer a chamadas públicas e editais 

para execução de projetos por não “disponibilizar profissionais  que possam dedicar 

tempo para aprender a manuseá-lo” (OLIVEIRA, 2012, p. 68). As exigências na 

celebração de convênios compreendem a apresentação de plano de trabalho dos 

projetos, envolvendo elaboração de orçamentos, cronograma físico-financeiro da 

execução de metas e etapas, bem como o envio de termo de referência com dados 

da execução do projeto, além de comprovação da capacidade técnica da organização 
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perante o objeto a ser pactuado. Tais exigências se traduzem em desafios para 

algumas organizações que não detém de estrutura de gestão capaz de compreender 

os fluxos de processos presentes na operacionalização do sistema, que deve agir em 

consonância com os mecanismos e normas que tangem ao controle social da 

administração pública sobre os convênios firmados. 

 Nesse contexto, observa-se que nos acordos firmados entre as organizações 

sem fins lucrativos e órgãos da administração pública sob a modalidade de convênio 

representa mecanismo fundamental no fortalecimento e execução de políticas 

públicas do Estado, visando a cooperação entre estes agentes, sendo de benefício 

recíproco em relação ao objeto pactuado entre os partícipes, convenente e 

concedente. Entretanto, cabe destacar os principais desafios que as ONGs enfrentam 

no estabelecimento de acordos com a administração pública federal, na referida 

modalidade, uma vez que, fruto do controle social dos processos administrativos feitos 

pelo Estado, os meios sistematizados que viabilizam tal parceria, isto é, o SICONV e 

todas as suas implicações jurídicas que o permeiam, exigem capacidade técnica 

significativa para atender às exigência governamentais na execução, controle e 

prestação de conta dos recursos públicos captados. Além disso, de acordo com o 

artigo 8º da Instrução Normativa nº 1 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), de 15 

de Janeiro de 1997, a qual discorre acerca da celebração de convênios, é vedado o 

custeio de “despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar”, ou 

seja, as despesas previstas nos orçamentos dos convênios devem detalhar a 

aplicação dos recursos somente para a execução do objeto celebrado, não podendo 

a organização sem fins lucrativos direcionar os recursos a fim de contribuir para sua 

sustentabilidade e/ou taxa sobre a gestão do convênio no âmbito das atividades 

propostas a serem desenvolvidas. 

  



69 
 

 

2.4.2.2. Contrato e Termo de Parceria 

 Ainda sobre as parcerias do terceiro setor com a administração pública, cabe 

citar as modalidades de contrato e termo de parceria. Oliveira (2008), citado por Violin 

(2010, p. 263), entende que “os contratos de gestão firmados com as organizações 

sociais e os termos de parceria celebrados com as OSCIPs tem a mesma natureza 

jurídica, a de acordos administrativos colaborativos”. O termo de parceria é definido 

pelo TCU (2008, p. 17) como “instrumento jurídico previsto na Lei 9.790/1999, para 

transferência de recursos para Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

– OSCIP, com o objetivo de desenvolvimento e execução de atividades consideradas 

de interesse público. ” Já o contrato sendo definido como contrato de gestão, é 

regulado pela Lei nº 9.637/98 que o define como “instrumento firmado entre o Poder 

Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de 

parceria entre as partes para fomento e execução de atividades”. Segundo Violin 

(2010, p. 250), a entidade sem fins lucrativos qualificada como organização social 

poderá firmar contrato de gestão com o Poder Público qualificador, de 
comum acordo, para a formação de parceria para fomento e execução 
de atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e 
saúde. 

Cabe ressaltar o que se entende por contratos administrativos, que, ainda segundo o 

autor, define-se como “um ajuste que a Administração Pública celebra com terceiros 

para consecução de objetivos de interesse público. Aplicam-se a eles as normas de 

direito público, e supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado” (VIOLIN, 2010, p. 223) 

De acordo com Violin (2010), diferente dos convênios, o termo de parceria foi 

instituído com o objetivo de alcançar maior controle dos resultados. Destaca ainda que 

a celebração do termo de parceria poderá ser precedida por Consulta Prévia aos 

Conselhos de Políticas Pública da área afim ao objeto pactuado no referido termo. 

Outro fato que difere dos convênios é que os termos de parceria apresentam maior 

flexibilidade quanto aos processos administrativos, dos quais possibilitam por exemplo 

o custeio com salário de pessoal envolvido na execução do plano de trabalho, bem 

como prever o pagamento de encargos previdenciários, conforme afirmam Ferrarezi 

e Rezende (2002). 
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 Para que a haja a formalização do termo de parceria entre uma OSCIP e a 

administração pública de acordo com o art. 23 do Decreto nº 3.100/99 

a celebração do Termo de Parceria, deverá ser feita por meio de 
publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão estatal 
parceiro para obtenção de bens e serviços e para a realização de 
atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica e assessoria. 

 Ainda conforme a lei, o edital de concurso de projetos deverá conter 

informações básicas acerca das condições, os prazos para apresentação da proposta, 

os critérios de julgamento, bem como os valores a serem desembolsados para a 

execução do projeto. Tal medida se assemelha com os procedimentos administrativos 

na escolha de organizações sem fins lucrativos a se tornarem convenentes na 

execução de determinado objeto de convênio com a administração pública federal. 

Mediante a aprovação do projeto da OSCIP apresentando de acordo com as 

premissas do edital de seleção, haverá o desembolso das parcelas que ocorrerão 

consoante a execução das metas e etapas previamente estabelecidas, agindo em 

consonância com o artigo 15 do Decreto 3.100/99, como declara Stanski (2012). 

 

2.4.2.3. Auxílios e Subvenções Sociais 

 A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, estabelece que “a Lei Orçamentária 

pode prever dotações específicas para Subvenções, Auxílios e Contribuições a 

entidades privadas, sem fins lucrativos, destinadas a atender serviços, investimento 

ou manutenção de entidades privadas não lucrativas” (TCU-SP, 2012, p. 31). Segundo 

a OAB (2011, p. 36) “as subvenções sociais são transferências de recursos às 

instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade 

lucrativa, com o objetivo de cobrir despesas de custeio. As subvenções não dependem 

de lei específica”. Ainda define que “os auxílios são transferências de capitais 

derivadas de lei orçamentária concedidas às entidades sem fins lucrativos, com o 

objetivo de atender ônus ou encargo assumido pela União”. Conforme art. 3º da Lei 

nº 4.320/64, no que cabe às organizações não-governamentais,  

consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferências 
destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas, 
distinguindo-se como: subvenções sociais, as que se destinem a 
instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, 
sem finalidade lucrativa. 
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De acordo com a norma, os auxílios são destinados às entidades, seja de direito 

público ou privado, mas sem finalidade de lucro e que são oriundos da Lei de 

Orçamento. Elas podem ainda ser oriundas do município através da Câmara Municipal 

e a entidade que receber os recursos, deverão nos termos da lei, exercer a devida 

prestação de contas quanto à aplicação financeira na execução das atividades de 

benefício público acordadas. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A fim de auxiliar no alcance dos objetivos descritos neste estudo propõe-se 

neste capítulo demonstrar os elementos metodológicos, no tocante à classificação da 

pesquisa, a delimitação do campo de estudo e as técnicas de coleta dos dados 

utilizados para a elucidar o trabalho e a análise das informações coletadas que 

sustentam a construção do Plano de Mobilização de Recursos para o objeto de estudo 

investigado. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 Este estudo tem como intuito gerar conhecimento para aplicação prática, no 

tocante a problemas específicos, os quais possibilitem o envolvimento de verdades e 

interesses locais (SILVA & MENEZES, 2005). Desta forma, esta pesquisa é 

classificada de natureza aplicada, como definido pelos autores. Aborda-se o problema 

de pesquisa de forma qualitativa, uma vez que os dados são tradados de forma a 

compreender melhor os fenômenos sociais, decifrando os elementos de um sistema 

complexo de significados (NEVES, 1996). Entretanto ainda quantitativa, pois são 

extraídas opiniões acerca de dados numéricos que viabilizam maior compreensão dos 

componentes estudados, embora se apresente de forma inexpressiva nesta pesquisa 

em comparação à abordagem qualitativa mencionada. 

 No que diz respeito aos objetivos, são caracterizados maneira exploratória e 

descritiva, que de acordo com Gil (2002, p. 41), a primeira “tem o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a constituir hipóteses” o que contribui para a construção do Plano de Mobilização 

de Recursos baseados na gestão estratégica da organização estudada e seu histórico 

quanto a prática de captação. Apresenta-se como descritiva, que na visão de Vergara 

(2004, p.47) busca “expor as características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, mas que não tem o compromisso de explicar os fenômenos 

que descreve, embora sirva de base para tal explicação”, envolvendo a utilização de 

questionários e observação sistemática dos fatos que permeiam a problemática 

investigada. Neste sentido visa-se expor o referido plano, entretanto sem a 
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preocupação de aplicá-lo no âmbito do desenvolvimento das análises e resultados 

deste estudo.  

 Tendo como objeto de pesquisa a Associação Amigos na Cultura, adota-se o 

método de estudo de caso, que segundo Yin (2005) representa uma investigação 

empírica e diz respeito a um método de significativa abrangência da coleta e análises 

dos dados, sob a ótica do planejamento. Pode compreender a investigação de um 

caso único ou de múltiplos casos, bem como a adoção de abordagens quantitativas e 

qualitativas. Lüdke e André (apud VENTURA, 2007, p. 384) argumentam que  

o estudo de caso como estratégia de pesquisa é o estudo de um caso, 
simples e específico ou complexo e abstrato e deve ser sempre bem 
delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas é também distinto, pois 
tem um interesse próprio, único, particular e representa um potencial 
na educação. Destacam em seus estudos as características de casos 
naturalísticos, ricos em dados descritivos, com um plano aberto e 
flexível que focaliza a realidade de modo complexo e contextualizado. 

 Sob essa posição dos autores, a pesquisa considera, na descrição do caso 

estudado, o histórico da entidade sem fins lucrativos, sua estrutura organizacional, 

sua composição estratégica em termos de gestão para captação de recursos e os 

dados referentes aos procedimentos e ações realizadas de mobilização de recursos 

para a instituição. Componentes que fornecem base para a proposição do Plano de 

Mobilização de Recursos com vistas ao alcance da sustentabilidade das ações da 

ONG estudada. Tal método mencionado ainda é combinado por um processo de 

pesquisa, o qual é realizado com base em aspectos teóricos que interceptam a base 

metodológica abordada, culminando no processo diálogo nas ações empreendidas na 

geração de resultados e transformações sociais na organização que vem a ser objeto 

deste estudo. A referida abordagem metodológica refere-se ao método de pesquisa-

ação, a qual pode ser entendida como  

um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 
cooperativo e participativo. (THIOLLENT,1985, p. 14). 

 Neste processo metodológico, o pesquisador encontra-se como sujeito 

participante dos fenômenos investigados na pesquisa, uma vez que o pesquisador é 

colaborador da organização estudada e participante dos processos de gestão 
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estratégica que envolvem as ações da entidade perante seus parceiros e 

beneficiários.  

Uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver 
realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo 
investigativo, visto partir de um projeto de ação social ou da solução 
de problemas coletivos e estar centrada no agir participativo e na 
ideologia de ação coletiva. (BALDISSERA, 2001, p. 6) 

 A autora ainda complementa que o método exige uma estrutura que viabilize a 

relação do pesquisador com indivíduos envolvidos na realidade estudada, 

pressupondo maior “reciprocidade/complementariedade por parte das pessoas e 

grupos implicados, que têm algo a ’dizer e a fazer’, não se tratando apenas de um 

levantamento de dados” 

 

3.2 Definição da Área de Estudo 

 A pesquisa teve como objetivo realizar o estudo do ambiente de gestão da 

organização sem fins lucrativos Amigos na Cultura, por possibilitar ao pesquisador-

ator maior aproximação dos fenômenos a serem investigados e consecução dos 

objetivos propostos, considerando, ainda, a contribuição científica para a 

sistematização das práticas administrativas que tem como intuito o cumprimento de 

sua missão social e a sustentabilidade das ações que viabilizam este processo. 

 Baseando-se na notável representatividade que a organização estudada possui 

nas comunidades que já atuou e o impacto de suas ações no protagonismo social de 

jovens e defesa dos direitos do referido público-alvo, esta pesquisa buscou 

compreender os principais elementos que influenciam na gestão estratégica da 

organização voltada para o alcance de sua sustentabilidade por meio de atividades 

que envolvam a mobilização de recursos, sejam financeiros, bens ou serviços. 
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3.3 Técnicas de Coleta de Dados 

 Tendo como técnicas de coleta de dados utilizadas a observação, entrevista, 

questionário e pesquisa documental, feitas pelo pesquisador em conjunto com os 

participantes representativos, cujo o primeiro, no referido estudo, será denominado 

pesquisador-ator, uma vez que participa diretamente das ações estratégicas 

intraorganizacionais que sustentam o cumprimento dos objetivos deste trabalho. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os gestores da organização, bem 

como com os colaboradores com maior período de experiência na entidade, visando 

averiguar a posição estratégica da organização em relação às práticas de captação 

de recursos e o histórico da instituição, incluindo suas principais atividades desde o 

ano de sua fundação.  

No que se refere à técnica questionário, ressalta-se que o procedimento foi utilizado 

durante a definição da matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da 

organização (Matriz SWOT), construída em conjunto com os colaboradores, que por 

meio de um brainstorming foram elencando os principais elementos que compões a 

matriz SWOT da entidade em consonância com a ações voltadas à mobilização de 

recursos para a organização e sua sustentabilidade. 

A pesquisa contou ainda com a coleta de dados com base em relatórios financeiros 

da organização, na busca por informações referentes às receitas financeiras e a 

classificação de suas fontes ao longo dos anos de existência da ONG. 
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4 ESTUDO DE CASO: AMIGOS NA CULTURA 

 

 

 Neste capítulo é apresentada uma análise do ambiente organizacional, sob a 

perspectiva estratégica, direcionado às práticas de gestão para captação de recursos. 

A referida análise se divide em quatro seções: i) histórico da organização, destacando 

dados gerais, avanços em termos de profissionalismo e ações executadas ao longo 

dos anos; ii) estrutura organizacional, onde é possível verificar seus processos 

organizacionais, organograma funcional e recursos de infraestrutura; iii) aspectos 

estratégicos, subdivididos na análise de missão e visão, PEST e SWOT da 

organização, detalhando as considerações feitas a respeito da conjuntura estratégica 

de gestão que a organização dispõe, com base na metodologia empregada neste 

estudo; e iv) o panorama da mobilização de recursos na organização, que visa resumir 

sobre o histórico de patrocinadores e quantitativo das fontes de receitas repassadas 

ao longo dos anos para o desenvolvimento das ações da organização. 

 

4.1 Histórico 

 Constituído por um grupo de professores motivados a incentivar estudantes das 

modalidades de ensino fundamental e médio a buscar o interesse nas disciplinas 

cursadas na escola, o até então Grupo Amigos na Cultura inicia suas atividades, no 

ano de 2004, atuando diretamente nas unidades de ensino, tendo os elementos do 

meio cultural como o norte da metodologia de ensino que começava a se consolidar 

em suas práticas sócio-pedagógicas. A partir daí o grupo, que não tinha sede própria, 

contava com professores e jovens voluntários que promoviam os encontros com os 

alunos em aparelhos culturais do município, custeando o aluguel dos espaços com 

ingressos vendidos nos eventos. 

Em continuidade às ações de sucesso realizadas no ano de 2004, em 2005 o 

Grupo Amigos na Cultura se formaliza juridicamente, dando lugar a Associação 

Amigos na Cultura, a qual manifesta-se como “uma organização não governamental, 

sem fins lucrativos, de caráter sociocultural e educativo, democrática e apartidária”. 

No mesmo ano a entidade oficialmente realiza pela primeira vez um festival de cinema 

de caráter internacional, o “Recine”, na cidade de Volta Redonda, atraindo público 

maior que o da capital do estado. Com o reconhecimento sendo alcançado, a 

Associação Amigos na Cultura começa a prestar serviços para o poder público local, 
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executando intervenções nas práticas pedagógicas dos programas implementados 

pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) do município. 

Ampliando os serviços na área cultural, a Amigos na Cultura, em 2006, executa 

o projeto “Cine Nostalgia”, tendo como público-alvo os idosos residentes na região, 

exibindo filmes independentes com debate ao final das exibições. Idealizou o “Cine 

Cultura” voltado para público de estudantes da região, com destaques para os 

oriundos das cidades de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí e Pinheiral. 

Nos anos de 2007 e 2008 a ONG tem a oportunidade de caracterizar as ações 

na área do audiovisual realizadas anteriormente, em forma de trabalho social, 

podendo pela primeira vez atuar diretamente no interior das comunidades de baixos 

índices de desenvolvimento localizadas na região. Para o feito, a entidade executou o 

projeto “Construindo Sonhos com Audiovisual”, patrocinado por uma empresa privada 

da região, atendendo mais de 60 jovens em situação de vulnerabilidade ou risco 

social, alinhando a metodologia própria da instituição com as expressões artísticas 

audiovisuais. No mesmo biênio, a ONG executou novamente em conjunto com a 

administração pública municipal o programa “Agente Jovem”, em 6 comunidades da 

cidade de Volta Redonda, obtendo 0% de evasão no referido projeto. 

Ao final do ano de 2007 a Amigos na Cultura produz o primeiro Festival 

Internacional de Cinema Feminino – Femina – no interior do estado, em celebração 

ao primeiro ano da Lei Maria da Penha e do Dia Internacional do Combate à Violência 

Contra as Mulheres, que debateu o problema de forma universal, no intuito de 

promover a erradicação de toda manifestação de violência contra a mulher e uma 

reflexão sobre a sua posição na sociedade. O evento contou com o patrocínio da 

iniciativa privada e com a participação do Instituto de Cultura e Cidadania Femina. O 

ano de 2008 representa para a ONG o primeiro contato com organizações 

internacionais, sendo realizada a primeira viagem de seus colaboradores à Inglaterra. 

No ano de 2009, com a renovação de patrocínio de empresas privadas, a 

Amigos na Cultura dá continuidade a seus projetos, executando o “Criando Cultura, 

Produzindo Sonhos” na cidade de Barra Mansa, atuando em 4 territórios do município, 

além de atrelar suas atividades com a realização da segunda Mostra de Cinema 

Recine na região 

Em 2010 a Amigos na Cultura inicia os trabalhos sob a responsabilidade da 

execução de ações em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura do Estado do 

Rio de Janeiro através do reconhecimento das atividades da ONG com a titulação 



78 
 

concedida como Ponto de Cultura, a qual foi denominada pela organização como 

Fábrica de Sonhos, a ser instalada nos bairros Nova Primavera e Caieiras, ambos na 

cidade de Volta Redonda.  

Nesse mesmo ano a ONG obteve sucesso na captação de recursos via lei de 

incentivo à cultura, possibilitando a execução de mais um projeto, o “Criando Cultura, 

Produzindo Sonhos”, que teve suas atividades realizadas não só na cidade sede da 

instituição, mas também em municípios vizinhos, como Barra Mansa e Resende, 

agindo diretamente em comunidades com pior índice de desenvolvimento humano 

nesses territórios. A partir do sucesso na execução dos projetos, a ONG estabeleceu 

presença novamente na universidade Goldsmiths College, em Londres na Inglaterra, 

desta vez acompanhada de quinze jovens destaques nas comunidades, agido em 

consonância com a prática proposta na metodologia de ensino que aplica. 

No ano de 2011 a entidade cumpre seu papel social fora de seu estado de 

instalação, executando suas ações no estado do Espírito Santo, na cidade de 

Guarapari, com projeto idealizado pela empresa patrocinadora, no âmbito das 

diretrizes de sua política de responsabilidade social, intitulado como “Projeto Cidadão 

do Futuro”. Através das expressões artísticas, atreladas com as práticas pedagógicas 

propostas pela ONG, as questões relacionadas à ética e cidadania norteavam as 

ações da Amigos na Cultura no estado, dando início às relações com uma empresa 

privada de grande porte. 

Já em 2012, a Amigos na Cultura iniciou o ano com o objetivo principal de 

estruturar áreas julgadas como de suma importância no avanço das ações da 

organização, frente aos principais desafios previamente identificados no final do ano 

anterior. A organização resolveu investir em sua área administrativa e cultural, 

realizando processo seletivo na busca de profissionais especializados na área e que 

respondessem à competência essencial que a entidade exigia, isto é, o 

comprometimento social para com a causa defendida. Concebeu lugar ao setor de 

gestão de pessoas da ONG, o qual ainda apoiava a tomada de decisão de seus 

gestores, tanto em ações internas quanto externas. Pela primeira vez a organização 

contou com um produtor cultural, que forneceu suporte no cadastramento e 

elaboração de projetos para serem enquadrados pela lei de incentivo à cultura, além 

de exercer ações na produção de eventos atrelados aos projetos em execução. Estes, 

por sua vez, apoiados por meio de recursos de iniciativa privada por meio do 

mecanismo de renúncia fiscal, viabilizou a realização de atividades na capital do 
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estado do Rio de Janeiro, em comunidade com o menor IDH da cidade, além de dar 

continuidade ao trabalho realizado na cidade de Volta Redonda, nos bairros Nova 

Primavera e Caieiras, também considerados um dos bairros com maior índice de 

violência e IDH do município.  

Nesse mesmo ano a Cia de Dança, constituída por jovens das comunidades 

atendidas, reformulada com audição realizada no início do ano, viaja pela primeira vez 

à Europa para realização de apresentações artísticas. Projeto que representou fruto 

de uma parceria entre a Amigos na Cultura e uma instituição sem fins lucrativos, com 

atuação mundial, que reúne voluntários de todo o globo em busca da defesa dos 

direitos humanos, a DenRejsendeHojskole (DRH) da cidade de Holsted na Dinamarca. 

No entanto, o ano de 2012 trouxe dificuldades em termos orçamentários para 

organização, visto que os investimentos de dois influentes patrocinadores foram 

descontinuados, sendo estes recursos que sustentavam as ações socioculturais 

realizadas nas comunidades. Este acontecimento, por não ter sido previsto pela 

organização, fez com que houvesse a mudança repentina de estratégias, sendo estas 

compreendidas na elaboração de projetos para a inscrição em editais de chamadas 

públicas, com vistas à iniciativa do poder público no financiamento de projetos 

socioculturais e artísticos. Mais de 10 propostas de projetos foram enviadas aos 

editais em menos de 6 meses. Deste quantitativo de propostas, uma delas foi 

aprovada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão vinculado ao MinC, que atua 

em prol da difusão e preservação da cultura negra no país. A Amigos na Cultura teve 

a melhor proposta avaliada pelo órgão público federal concedente, alcançando 

pontuação máxima dentro dos requisitos elencados no edital. 

O convênio firmado com a FCP, deu lugar à implantação, na cidade de Barra 

Mansa, no final daquele ano, do Núcleo de Formação de Agente Cultural da Juventude 

Negra (NUFAC), sendo a entidade a única do Estado do Rio de Janeiro a executá-la. 

O projeto tivera como objetivo a formação de jovens negros, de 15 a 29 anos, em 

cursos profissionalizantes voltados para a área cultural, com vistas ao resgate da 

cultura negra e afrodescendente, atreladas às práticas pedagógicas de estímulo à 

cidadania e protagonismo dos jovens frente à sociedade. 

Em 2013, resultado da mudança repentina de estratégias no ano de 2012, a 

Amigos na Cultura, embora houvesse sido contemplada com recursos para a 

execução do NUFAC, iniciou com sérios problemas orçamentários, o que dificultou a 

execução de ações que haviam sido previstas, uma vez que os recursos direcionados 
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às ações do NUFAC possuíam restrições de orçamento quanto aos serviços 

previamente cadastrados para sua execução, excluindo-se o gasto com despesas 

administrativas da ONG. Fez-se necessário, portanto, que a Associação Amigos na 

Cultura buscasse o apoio de recursos financeiros e materiais, de parceiros atuais, 

visando sustentar as atividades de apoio e suporte administrativo. 

Do início ao término da execução do NUFAC no ano de 2013, a entidade, 

através do projeto, avançou na aproximação com o poder público federal, em especial 

com a FCP e outros órgãos que atuam na mesma rede que o ente federado, o que 

evidenciou oportunidades de parcerias estratégicas com estes órgãos e maior 

participação política em suas ações, fazendo com que a ONG ganhasse legitimidade 

perante à sociedade, seus parceiros e o próprio poder público. Fato este, que resultou 

na renovação do NUFAC para o ano seguinte, desta vez a ser executado na cidade 

sede da instituição, em Volta Redonda, em atendimento às diretrizes das políticas 

voltadas à juventude, em especial à juventude negra, uma vez que, de acordo com 

pesquisa feita pela Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), no Mapa da Violência a 

cidade de Volta Redonda, mostra-se como município com um dos maiores índices de 

homicídios de jovens negros, ocupando a posição 104º, de acordo com documento do 

Plano Juventude Viva publicado pela SNJ. 

O ano de 2013 para a Amigos na Cultura foi marcado pelo fortalecimento das 

parcerias internacionais, através de intercâmbio feito novamente com a organização 

DRH, desta vez com a participação da Cia de Teatro Muribeca que realizou 

apresentações artísticas nos países da Dinamarca e Noruega, contando com a 

participação dos jovens beneficiários dos projetos sociais desenvolvidos pela 

organização. 

O encerramento das atividades do NUFAC deu início às ações realizadas em 

2014. Nessa etapa do projeto teve-se como meta evidenciar na prática o aprendizado 

dos jovens que fora adquirido nos cursos, por meio da produção e organização de um 

evento voltado para a disseminação e valorização de produtores da cultura negra, 

tendo como público-alvo os jovens das comunidades periféricas da região, além de 

admiradores da cultura afrodescendente. O evento foi viabilizado por recursos 

oriundos do próprio convênio firmado com a FCP e trouxe consequências importantes 

para a organização, no sentido em que fortaleceu a visibilidade do trabalho exercido 

pela entidade no cenário cultural da região. 
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Ainda em 2014, a organização foi contemplada por meio de outro edital da FCP, 

o qual tem por objetivo desenvolver atividades socioculturais formativas que envolvam 

o público afrodescendente, com vistas à aproximação de ferramentas tecnológicas 

que integrem tais ações no âmbito da difusão da cultura negra. Em 2014, a 

organização captou recursos da iniciativa privada para iniciar as atividades do projeto 

Werê, na cidade de Barra Mansa, tendo como intuito dar continuidade nos trabalhos 

feitos através do primeiro NUFAC na cidade. O recurso foi investido via Lei Rouanet, 

sendo captados parcialmente, motivando a organização a mobilizar maiores recursos 

a fim de atender às demandas totais do projeto e gerar os resultados pretendidos. 

  
4.2 Estrutura Organizacional 

 A Associação Amigos na Cultura, a partir do ano de 2005, apresenta em sua 

estrutura organizacional as áreas de coordenação geral de projetos, coordenação 

pedagógica e coordenação executiva, as quais são responsáveis por deliberar as 

principais ações para as outras funções elencadas a estas, visando o cumprimento da 

missão institucional. A coordenação executiva é ocupada pelo dirigente legal da 

organização, o qual, conforme definido em seu estatuto não recebe remuneração 

pelos seus trabalhos.  

 A entidade possui sede administrativa alugada, onde são desenvolvidas as 

ações de cunho gerencial da organização e algumas atividades que envolvem a 

formação dos beneficiários dos projetos. Estes, por sua vez, são atendidos através 

dos projetos sociais em unidades escolares, Centros de Referência em Assistência 

Social (CRAS), associações de moradores etc. 

 O presidente da organização, além de responder legalmente às suas ações, 

tem por função a captação de recursos para a entidade, tendo como rotina de trabalho 

a relação com parceiros e potenciais parceiros, bem como com o poder público e com 

outros agentes envolvidos nas ações, os quais possibilitam a sobrevivência das 

atividades dos projetos. A coordenação executiva ainda estabelece as diretrizes de 

gestão que está diretamente relacionada com a área administrativa e indiretamente 

com a área pedagógica. 

  Estruturalmente, vinculada à coordenação executiva encontra-se a equipe 

administrativa, que é composta por quatro colaboradores que exercem atividades 

como prestação de contas dos projetos, relacionamento com parceiros e 

patrocinadores, gestão dos recursos financeiros e patrimoniais e outras ações que se 
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referem à gestão como um todo da organização. Ainda adicionado a este grupo, não 

obstante responda às demandas de outros colaboradores da entidade, encontra-se a 

função do profissional que desempenha a atividade de apoio aos procedimentos 

operacionais atrelados às rotinas da equipe administrativa, o auxiliar administrativo. 

 A coordenação pedagógica, representada por um profissional, tem por objetivo 

principal assegurar a eficácia da aplicação e desenvolvimento da metodologia de 

ensino da organização pelos instrutores dos cursos e/ou oficinas artísticas dos 

projetos. Esta área composta por um coordenador pedagógico compreende as 

atividades de relacionamento com órgãos educacionais, capacitação e treinamento 

de instrutores e elaboração de relatórios técnicos que compõem a prestação de contas 

dos projetos executados pela ONG. Além destas atividades, o profissional que ocupa 

a referida área é responsável por realizar ações do serviço de consultoria prestado 

pela organização. 

 A Amigos na Cultura entende que a área de coordenação geral, a qual um 

profissional a compõe, simboliza o elo fundamental na relação da coordenação 

executiva e pedagógica dos projetos quanto a eficácia da integração entre essas 

áreas, uma vez que a primeira estabelece os limites e possibilidades das ações do 

segundo e este, por sua vez alimenta as ações estratégicas do primeiro em relação 

ao cumprimento da missão social da organização. A coordenação geral é responsável 

por deliberar as ações que envolvem os trabalhos realizados pela coordenação 

pedagógica que refletem na prática utilizada pelos instrutores e o envolvimento da 

área de assistência social da organização que visa o acompanhamento e diagnóstico 

social dos beneficiários dos projetos. 

 Além das áreas citadas, aponta-se ainda a área de comunicação da Amigos na 

Cultura, que ao longo da existência da organização não se fixou como setor 

estruturalmente formalizado, sendo executado por profissionais que também 

respondiam por outras funções. Ela é representada por três colaboradores, apesar de 

um destes ainda dedicar suas ações no âmbito da entidade para a função de produtor 

cultural. A entidade conta com um núcleo de audiovisual, denominado Navia, que é 

responsável pelas produções audiovisuais dos projetos socioculturais, bem como dos 

eventos produzidos e organizados pela Associação Amigos na Cultura. Vale salientar 

que parte dos profissionais envolvidos nas produções dos conteúdos videográficos 

são jovens oriundos dos projetos socais executados pela ONG. 
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 As atividades artísticas e culturais que possuem um papel relevante na 

metodologia da Amigos na Cultura, exercem transversalidade entre as áreas até então 

citadas. Sob a mesma característica de composição de colaboradores do Navia, a 

entidade sustenta ainda uma Cia de Teatro, intitulada como Cia de Teatro Muribeca, 

a qual representa expressão artística frequente nos eventos culturais organizados 

pela Associação, bem como opera como base de formação e transformação social 

dos jovens que por ela são compostos. 

 A organização conta com uma equipe de 17 profissionais, sendo estes 

remunerados mediante contrato com recibo de pagamento a autônomos (RPA) e sob 

a condição de prestação de serviços como profissionais formalizados como 

Microempreendedores Individuais (MEI). O quadro de colaboradores ainda é 

composto de voluntários mirins, que totalizam o número de15 jovens beneficiários e 

ex-beneficiários dos projetos sociais, que exercem atividades uma vez por semana 

visando contribuir para o processo de formação e profissionalização destes, agindo 

em conformidade com a metodologia de ação da ONG, que norteia suas atividades. 

 A Associação Amigos na Cultura realiza a contratação de seus profissionais 

através de processo seletivo com ampla divulgação em seus canais de comunicação, 

bem como mediante a indicação de profissionais por colaboradores, ex-colaboradores 

e parceiros da organização. Nesse processo, a competência essencial que a ONG 

busca encontrar em seus futuros colaboradores traduz-se no comprometimento social 

que o indivíduo deve possuir para com os jovens atendidos dos projetos. A experiência 

profissional e a capacidade técnica do profissional situam-se como segundo aspecto 

de avaliação na decisão de seleção de candidatos à vaga. 

 Para os colaboradores contratados, organizado pela coordenação geral, é 

realizado mensalmente capacitação contínua, que visa fortalecer o vínculo e a 

afinidade, fundamentalmente dos instrutores que exercem suas funções diretamente 

junto aos atendidos do projeto, com a metodologia e missão social da entidade. 

 Consiste ainda na estruturação das ações da organização, o planejamento 

anual realizado pela mesma, que ocorre no mês de dezembro, participando deste a 

maioria dos colaboradores da Amigos na Cultura, procurando definir a cada mês o 

cronograma de ações da entidade perante às demandas sociais previamente 

reconhecidas e os projetos a serem desenvolvidos no ano seguinte. Percebe-se, no 

entanto, que a organização não dispõe de métodos sistematizados de avaliação do 

que foi planejado em comparação do que efetivamente se executou durante o ano. 
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 Embora a estrutura funcional da Amigos na Cultura possa ser visualizada de 

maneira hierárquica, baseando-se no fator operacional das ações empreendidas, a 

entidade defende um modelo de gestão horizontalizado, o qual reforça a ideia de que 

a maioria das decisões devem ser fruto das opiniões dadas pelos atores sociais da 

instituição. Portanto, diante das considerações feitas, é possível figurar a estrutura 

organizacional da Associação Amigos na Cultura através de um organograma 

funcional que foi elaborado pelo pesquisador, junto à coordenação executiva e área 

administrativa da entidade e pode ser consultado no Apêndice B deste trabalho. 

 

4.3 Aspectos Estratégicos 

 Sabe-se que o alcance da sustentabilidade de uma organização sem fins 

lucrativos está diretamente relacionado com a sua capacidade de gestão estratégica 

frente às demandas sociais que visam atender (ARMANI, 2001; BEZERRA & 

ARAÚJO, 2004; CARVALHO, 2006; ALVES JÚNIOR, 2008;). Nota-se, inclusive, que 

o desenvolvimento sustentável dessas organizações em relação às suas atividades 

perante à sociedade estabelece dependência com a capacidade que a organização 

possui de mobilizar recursos em prol da transformação destes em bens e serviços 

para a população beneficiária (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; SILVA, 2002; VALADÃO 

JR; MALAQUIAS; SOUSA, 2008). 

 Para tanto, faz-se necessário discorrer acerca dos fatores que influenciam o 

planejamento estratégico da organização, tal como apontado por Tenório (2006), afim 

de possibilitar maior compreensão sobre o ambiente que a organização está inserida 

e posteriormente traçar análise sobre como estes elementos exercem importância na 

construção do plano de mobilização de recursos e sua elaboração a partir deles. 
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4.3.1 Análise da Missão e Visão 

 De acordo com o sítio eletrônico da Associação Amigos na Cultura, sua missão 

institucional é descrita da seguinte forma: 

“Desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade e risco de social, através da 

metodologia Amigos na Cultura, estimulando o protagonismo por meio de atividades 

educacionais atreladas às ferramentas artísticas e culturais. ” 

 Diante de tal declaração feita pela entidade em relação a sua missão, 

investigou-se neste estudo, por meio das entrevistas com os gestores, acerca do 

efetivo posicionamento destes em relação aos objetivos estratégicos traçados e as 

ações desempenhadas para atingi-los. Nesse processo questionou-se os dirigentes 

da entidade sobre o que eles entendiam sobre a missão instituída, aplicada às ações 

que a ela desempenha nas comunidades em que atendem. Sobre a expressão 

“desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social”, fica claro 

entender o público-alvo da ONG, entretanto na questão relativa à expressão 

“desenvolver”, identificou-se, diante das respostas dos gestores, maior 

posicionamento ideológico frente aos objetivos de impacto social em seus 

beneficiários, sem mencionar mecanismo de avaliação de tal desenvolvimento. O 

método destacado, “metodologia Amigos na Cultura”, fornece menção à exclusividade 

da metodologia de ensino empregada nas ações da organização, segundo os 

gestores, explicando que tal metodologia tem a função de nortear as ações da Amigos 

na Cultura, em relação ainda a seus valores para com seus parceiros e, 

fundamentalmente para com seus beneficiários. No que se trata da citação 

“estimulando o protagonismo por meio de atividades educacionais”, é possível 

perceber a área de atuação da entidade, no entanto, foi questionado a respeito do 

estímulo ao protagonismo dos jovens, que assim como no que se trata do 

desenvolvimento destes, constatou-se pela declaração dos gestores que há a 

ausência de indicadores ou meios que possibilitem a avaliação quanto a efetividade 

destas ações que pressupõem os elementos fundamentais para a consecução da 

missão social da ONG. 

 A presença de “ferramentas artísticas e culturais” atreladas ao campo de 

atuação da entidade reforça sua outra área de atividades, que inseridas em sua 

metodologia fortalecem suas ações perante o cenário cultural das regiões em que 

atua, facilitando na captação de recursos proveniente dessa área, estabelecendo 
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conexão com as práticas pedagógicas inseridas nos contextos dos projetos 

desenvolvidos pela instituição. 

 Seguindo a análise para a visão empreendida pela organização, referindo-se a 

seu posicionamento futuro, a Amigos na Cultura dispõe da seguinte afirmação: 

“Ser a instituição líder no desenvolvimento de projetos sociais e no diálogo social com 

comunidades com abrangência no Brasil e exterior” 

 Nota-se que a organização menciona a palavra “líder” em sua meta estratégica 

quanto ao desenvolvimento de projetos e ainda atribuindo esse propósito a nível 

nacional e internacional. Fica claro entender que o histórico da organização e as ações 

desempenhadas ao longo de sua existência, não estabelecem convergência com o 

intuito estratégico destacado em sua visão. Fato que é elucidado em função da 

ausência de alinhamento estratégico do planejamento realizado pela equipe com sua 

missão e visão instituídas, isto é, de acordo com o que foi observado na pesquisa, há 

a presença de um planejamento estratégico na entidade, entretanto não há encontros 

que visem a avaliação do que efetivamente foi realizado em relação ao planejado, 

além do plano não levar em consideração a essência da razão de existir da 

organização e sua visão futura. 

 Diante da entrevista não-estruturada feita com os gestores da organização, 

atrelada à observação feita pelo pesquisador-ator no âmbito das rotinas da 

organização, percebeu-se que a expressiva ausência de alinhamento estratégico das 

práticas e objetivos traçados pela organização, fazendo com que sua missão e visão 

sejam tratadas com maior peso ideológico do que com a efetiva aplicabilidade destas 

quanto ao entendimento de toda a equipe de trabalho e suas ações, e, no que trata 

este estudo, em relação ao embasamento estratégico para a mobilização de recursos. 

 

4.3.2 Análise do Ambiente Externo 

 Para a consecução da análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

da organização, faz-se necessário realizar a análise do ambiente externo à ela, 

buscando identificar as variáveis que compõem suas ameaças e oportunidades frente 

às ações que visem a captação de recursos. Ansoff e McDonnell (1993) definem a 

análise externa, genericamente conhecida como análise PEST, como ferramenta que 

permite a identificação de fatores do macro ambiente, tratando-se das variáveis 

econômicas, políticas, socioculturais e tecnológicas.  
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 Portanto, dada a importância do planejamento estratégico de organizações do 

terceiro, como enfatizado por Tenório (2006), coube neste estudo, através do caso da 

Associação Amigos na Cultura, reunir as informações presentes em seu ambiente 

externo, à luz dos estudos de Bryson (1995), que discorre acerca da análise PEST 

elaborada especificamente para ONGs, na busca pela discussão de fatores que 

exercem influência direta nas estratégias de captação de recursos da organização, 

voltadas para a sua sustentabilidade (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; SILVA, 2002; 

VALADÃO JR; MALAQUIAS; SOUSA, 2008) 

 

4.3.2.1 Variáveis Econômicas 

 No que se refere às variáveis econômicas que envolvem a organização 

estudada, cabe realizar síntese dos fatores que a influenciam no alcance de sua 

missão social. 

 Com estimativa de crescimento do PIB para 1,44% em 2014 e 2,2% para 2015, 

o Brasil é apontado como um dos países que mais cresce economicamente. O país 

mantem o controle da inflação prevista em 5,9% e uma política de câmbio flutuante 

que permite a entrada moderada de investimentos estrangeiros no país sem afetar 

demasiadamente o saldo da balança de pagamentos, destaca a Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com base no relatório Focus 

publicado pelo Banco Central no primeiro semestre de 2014. Quanto aos gastos 

governamentais, o governo prevê alta na arrecadação para o ano de 2014, 

considerando 2,3% do PIB nacional, afirmando que irá aumentar os gastos por sua 

vez, aplicando as sobras do superávit no programa Bolsa Família. Fato que influencia 

as ações da Amigos na Cultura quanto ao destino da prestação de seus serviços, que 

são direcionados majoritariamente aos beneficiários do referido programa. Em 

decorrência deste fato, cabe a necessidade de a organização realizar diagnóstico 

socioeconômico contínuo da população atendida a fim de compreender o perfil 

atualizado de seus beneficiários. 

 Referente aos gastos do governo com o setor cultural, o Brasil destina apenas 

0,3% do total de arrecadação da administração pública, incluindo a União, os Estados 

e os Municípios. Estes últimos são os que abrigam a maior parcela de investimento 

no setor, seguindo pelo Estado e a União, conforme pode ser exemplificado nos dados 

de 2004 a 2009 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN (2010). 
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Gráfico 7 -  Gastos públicos executados com cultura no Brasil pela União, 
Estados e Municípios 

 
Fonte 1: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – Finbra 
Elaborado por Economia do Setor Público e do Bem-Estar -  IJSN 

 

 De acordo com o IBGE (2010), o investimento maior proveniente dos 

municípios se deve ao fato da aproximação destes em relação às demandas culturais 

existentes. Fato que representa importância quanto às potenciais fontes de 

financiamento da área cultural para a organização, embora haja inexpressividade nos 

gastos públicos com os bens e serviços culturais. 

 No que se refere ao potencial de consumo da população, a classe C foi 

responsável, em 2013 pela movimentação de 58% do crédito nacional e a população 

oriunda desta classe representa cerca de 43% da população presente na região 

sudeste, área considerada de atuação da Amigos na Cultura, tendo em vista seu 

histórico de atividades. Dado que representa relevância para a organização, uma vez 

que o seu público-alvo é composto em sua maioria pela classe C, seguidos das 

classes D e E. 

 Apesar de demonstrar alta no crescimento econômico, o Brasil ocupa a 85º 

posição mundial quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) revela os dados 

d pesquisa do IBGE (2010) justificando o fato de que há considerável acumulação de 

capital no país, visto que a renda per capita oculta a aparência de problemas sociais 

ainda existentes, como educação, saúde e condições socioeconômicas. Volta 

Redonda, que habita a 4ª posição no Estado do Rio de Janeiro, tem IDH-M de 0,771, 

aponta o IBGE. Dados que evidenciam problemas sociais, como tráfico e consumo de 
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drogas, violência, prostituição e outros fatores que na vulnerabilidade e risco das 

populações residentes nos territórios de atuação da Amigos na Cultura. 

 No Gráfico 8, segundo os dados do IBGE (2010) é possível observar o 

significativo decréscimo da taxa de desemprego no país, assumindo a taxa de média 

de 5,4% em 2013, sendo esta a menor da história econômica do país. 

Gráfico 8 - Taxa média de desemprego anual (%) 

 
Fonte: IBGE 

 

 Tais dados coincidem, por exemplo com o desenvolvimento da indústria 

automobilística na região sul fluminense, fazendo com que haja a crescente demanda 

por profissionais qualificados para atender as expectativas do referido mercado. Tal 

fato, por sua vez, impacta na oferta de cursos profissionalizantes, em especial do 

Sistema S, que recrutam, em sua maioria adolescentes e jovens para serem 

capacitados e exercerem mão-de-obra no setor industrial. Neste sentido, cabe a 

Associação Amigos na Cultura considerar tais informações na formulação de seu 

plano estratégico, visto que o público-alvo beneficiário de seus projetos abrange estes 

jovens, que em situação de vulnerabilidade ou risco social, atrelado às baixas 

condições socioeconômicas se veem na necessidade da busca da profissionalização 

na área industrial. Há-se então o impacto na efetividade dos serviços prestados pela 

entidade, que visa administrar ainda a evasão e participação destes jovens nas 

atividades, que julga contribuir para seu desenvolvimento além da capacidade técnica 

requerida. 
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4.3.2.2 Variáveis Socioculturais 

A contextualização desta variável nas ações da Associação Amigos na Cultura 

subsidiará as tomadas de decisão na definição do seu plano para captação de 

recursos, uma vez que as informações presentes neste fator terão impacto 

diretamente na configuração dos serviços prestados pela organização a seus 

beneficiários, bem como as diretrizes governamentais enfatizadas para a execução 

de projetos em parceria com a administração pública. 

Considerando os dados demográficos, o Brasil com 165.371.493 de habitantes, 

abriga porcentagem de 52,3% da soma de pretos, pardos amarelos e indígenas, 

segundo dados do Censo de 2010 realizado pelo IBGE. Dados que mostram a 

dimensão do quantitativo de indivíduos que a Associação Amigos na Cultura objetiva 

como foco de atendimento, isto é a população negra, que segundo os dados do Mapa 

da Violência do Governo Federal (2013) é a população que mais ocupa os índices de 

homicídios no país. Essa situação se agrava ainda quando se observa os dados de 

jovens negros entre 15 a 29 anos, representando cerca de 65% do total da média de 

homicídios de mais de 47 mil jovens por ano. Segundo dados da pesquisa, houve 

crescimento substancial de vítimas declarados negros e decréscimo do homicídio de 

jovens brancos. Fator que reforça a importância e formulação de estratégias por parte 

da Associação Amigos na Cultura no desenvolvimento de ações que visam o combate 

ao genocídio, sejam estabelecendo parcerias com o poder público local ou até mesmo 

em âmbito federal, uma vez que estes tendem a formular políticas públicas a favor do 

enfrentamento de tal problemática social. 

Outro fator que demonstra relevância em face da formulação dos objetivos 

estratégicos da Amigos na Cultura, refere-se ao quantitativo demográfico da ocupação 

de jovens quanto ao tipo de atividade que exercem. Os dados podem ser visualizados 

conforme o Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Distribuição percentual dos jovens de 15 a 29 anos de idade, por 
tipo de atividade na semana de referência, segundo os grupos de idade – 2012 

 
Fonte: IBGE, Censo demográfico de 2010. 
 

 Notam-se, a partir dos dados da pesquisa, a expressividade a média do número 

de jovens que não exercem algum tipo de atividade laboral e nem mesmo estudam, 

totalizando 19,6% da população de indivíduos com faixa etária entre 15 a 29 anos. Tal 

quantidade, possibilita o aumento da probabilidade de jovens vulneráveis socialmente 

por não ocupar nenhum tipo de atividade, frente às desigualdades sociais existentes. 

Diante deste contexto, a participação da Amigos na Cultura no desenvolvimento de 

ações voltadas a cursos de capacitação profissional, atividades no contra turno das 

aulas em unidades escolares, bem como projetos realizados em parceria com o poder 

público ou mediante incentivo da iniciativa privada por meio de política de 

responsabilidade social, tornam-se fundamentais para a prevenção de problemas 

sociais que por ventura venham a envolver esta parcela da população. Cabe à 

organização, portanto assumir tais informações no desenho de suas estratégias de 

atuação, principalmente no que se refere aos parceiros envolvidos com objetivos 

comuns e que possam financiar tais trabalhos. 

 Destaca-se ainda os dados que correspondem às condições de moradia da 

população, dos quais é possível obter um panorama dos territórios de abrangência da 

organização estudada, gerando informações relevantes para a mesma no sentido da 
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construção de projetos que visem priorizar a população residente nestes logradouros, 

que em suma são representados por mais de 90% do público atendido pela Amigos 

na Cultura. Neste quesito, tem-se como base os dados do IBGE, que podem ser 

analisados a partir do gráfico abaixo. 

Gráfico 10 - Proporção dos domicílios particulares permanentes urbanos, por 
adequação de moradia, segundo as características do entorno dos domicílios - 

2010 

 
Fonte: IBGE, Censo demográfico 2010 

 

 Percebe-se que o quantitativo de moradias inadequadas, considerando as 

características em seu entorno, embora não exerça superioridade quanto ao número 

de moradia adequadas, representam proximidade com estes últimos, pressupondo 

uma grande variação do percentual de locais com moradias impropriarias, que 

geralmente se encontram em locais marginalizados, distantes dos centros urbanos 

em comunidades com alto índice de famílias com baixas condições socioeconômicas. 

Atenta-se para este contexto, visto que a Amigos na Cultura busca intervir seus 

projetos nessas comunidades, que por apresentarem tais dados atrelados aos níveis 
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de violência, desigualdade e pobreza, demandam maior nível de serviço da 

organização quanto às iniciativas que promovem junto aos beneficiários habitantes 

desses territórios. Diagnostica-se, por conseguinte, a relevância da articulação a ser 

realizada pela organização a fim de mobilizar parceiros que viabilizem a intervenção 

da entidade na consolidação de atividades que envolvam essas populações 

marginalizadas, agindo em conformidade com sua missão estratégica. 

 Reconhece-se ainda ser necessário discorrer a respeito das informações que 

demonstram o panorama da educação no país, uma vez que tal fator apresenta-se 

como área primária de atuação da organização por meio de seus projetos 

socioculturais. De acordo com os dados do IBGE, 32,3% dos jovens de 18 a 24 anos, 

em 2012, não havia concluído o ensino médio e não estava estudando, o que indica 

índices de abandono escolar precoce, agravando a probabilidade desses indivíduos 

ficarem vulneráveis socialmente, não tendo oportunidades futuras devido à falta de 

qualificação profissional. No Gráfico 11 é possível considerar a taxa de frequência de 

estudantes às unidades de ensino, comparando os dados de 2002 e 2012. 

Gráfico 11 - Taxa de frequência bruta a estabelecimento de ensino da 
população residente, segundo os grupos de idade – Brasil - 2002/2012 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2002/2012. 
  

 Nota-se o aumento significativo da frequência por crianças na fase básica de 

ensino em comparação ao ano de 2002. Todavia, no ensino fundamental e médio é 

perceptível certa estagnação na taxa, considerando 10 anos decorridos, não 

acompanhando o mesmo progresso relacionado à faixa etária de 0 a 5 anos. 

Efetuando um recorte destes dados quanto à questão de raça, cor e sexo, tem-se que 

em 2008, a taxa de analfabetismo de homens brancos acima de 15 anos representava 

6% e das mulheres 6,4%, enquanto que o analfabetismo de pretos e pardos ilustrou 
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os parâmetros de 14% dos homens e 13,2% das mulheres. Verifica-se que o 

contingente de pretos e pardos se mostra desfavorável em relação à taxa de 

analfabetismo de brancos no país, apontam os dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. Ainda que a população de pretos e pardos 

apresente considerável avanço em termos educacionais, a defasagem de ensino em 

comparação à população branca é notória, o que reforça a ideia de a sociedade civil 

encadear esforços capazes de vislumbrar ações estratégicas de combate a exposta 

desigualdade, seja em parceria com o poder público ou em conjunto com a iniciativa 

privada, através de projetos culturais que visam fortalecer o protagonismo destes 

agentes da população em situação adversa. 

 É cabível, dado o contexto supracitado, a Amigos na Cultura arquitetar 

estratégias oportunas que garantam o acesso dessas populações marginalizadas pela 

sociedade à educação de qualidade, trabalhando as questões de reconhecimento e 

valorização da diversidade cultural nas mais variadas manifestações das esferas 

públicas, atraindo investimentos para que tais medidas sejam plenamente realizadas. 

 

4.3.2.3 Variáveis Político-legais 

 Dá-se relevância nesta variável quanto aos impactos políticos e legais que 

interferem nas principais atividades da organização no cumprimento de sua missão 

social. No que tange às políticas voltadas para o fomento e difusão da cultura no 

cenário social brasileiro, destaca-se o MinC, que estabelece diretrizes e coordena 

ações que envolvem fortalecimento, resgate e promoção da cultura no país. Neste 

sentido, considera-se o Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela Lei 12.343, 

de 2 de dezembro de 2010, que segundo o ministério  

tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas 
públicas de longo prazo (até 2020) voltadas à proteção e promoção da 
diversidade cultural brasileira. Diversidade que se expressa em 
práticas, serviços e bens artísticos e culturais determinantes para o 
exercício da cidadania, a expressão simbólica e o desenvolvimento 
socioeconômico do País. (BRASIL, 2010) 
 

O PNC é composto por objetivos a longo prazo, a saber: 
 Fortalecimento institucional e definição de políticas públicas que assegurem o 

direito constitucional à cultura; 

 Proteção e promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural; 

 A ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território; 
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 Inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento 

socioeconômico; 

 Estabelecimento de um sistema público e participativo de gestão, 

acompanhamento e avaliação das políticas culturais. 

 

 O PNC conta com 53 metas a serem alcançadas até 2020, dentre as quais 

apontam-se as que representam significativa influência nas ações desenvolvidas 

pela Amigos na Cultura e que estabelecem relação com seus objetivos estratégicos 

e campo de atuação.  

 

 Meta 4) Política nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e 

expressões das culturas populares e tradicionais implantada; 

 Meta 9) 300 projetos de apoio à sustentabilidade econômica da produção 

cultural local; 

 Meta 11) Aumento em 95% no emprego formal do setor cultural; 

 Meta 14) 100 mil escolas públicas de educação básica desenvolvendo 

permanentemente atividades de Arte e Cultura; 

 Meta 18) Aumento em 100% no total de pessoas qualificadas anualmente em 

cursos, oficinas, fóruns e seminários com conteúdo de gestão cultural, 

linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura; 

 Meta 22) Aumento em 30% no número de municípios brasileiros com grupos 

em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura 

e artesanato; 

 Meta 44) Participação da produção audiovisual independente brasileira na 

programação dos canais de televisão, na seguinte proporção: 25% nos canais 

da TV aberta; 20% nos canais da TV por assinatura; 

 Meta 45) 450 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações de 

Comunicação para a Cultura; 

 Meta 47) 100% dos planos setoriais com representação no Conselho Nacional 

de Política Cultural (CNPC) com diretrizes, ações e metas voltadas para 

infância e juventude; 

 Meta 50) 10% do Fundo Social do Pré-Sal para a cultura; 
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 Meta 51) Aumento de 37% acima do PIB, dos recursos públicos federais para 

a cultura; 

 Meta 52) Aumento de 18,5% acima do PIB da renúncia fiscal do governo 

federal para incentivo à cultura; 

 Meta 53) 4,5% de participação do setor cultural brasileiro no Produto Interno 

Bruto (PIB); 

 Pelo PNC, é possível identificar o quantitativo de metas estabelecidas que vão 

de encontro às ações já desempenhadas pela Associação Amigos na Cultura, 

traduzindo-se em oportunidades para a mesma na formulação de estratégias que 

facilitam a mobilização de recursos para atender tais demandas culturais 

regulamentadas pela administração pública. 

 Atrelado ainda como meta ao PNC, aponta-se o Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) que visa e democratização do setor cultural e a continuidade das ações 

empreendidas nele, através de “um modelo de gestão e promoção de políticas 

públicas de cultura que pressupõe a ação conjunta dos entes da federação (governos 

federal, estadual e municipal) ”, expõe o Ministério da Cultura (2010). Segundo dados 

do MinC, na região sudeste 32,3% dos municípios já fizeram adesão ao SNC, sendo 

que destes 52 municípios são do Estado do Rio de Janeiro, revelando 60,9% em 

relação à totalidade de cidades do ente da federação. O SNC apresenta-se como 

oportunidade para ONG, dado o seu caráter sistematizado que pressupõe maior 

aproximação e sensibilização do poder público nas ações e investimentos voltados 

para a cultura, principalmente em regiões com baixo nível de estímulos à promoção e 

preservação dos bens culturais. 

 Ainda se tratando de políticas públicas oriundas da administração pública 

federal, ressalta-se o Plano Juventude Viva, que em respostas ao genocídio acelerado 

de jovens no país, tem por objetivo associar-se a medidas preventivas da violência 

contra a juventude, “articulando políticas sociais nos campos da educação, do 

trabalho, da cultura, do esporte, da saúde, do acesso à justiça e à segurança pública, 

para ampliação dos direitos da juventude, combate às desigualdades raciais e 

garantia dos direitos humanos.” (BRASIL, 2013). O plano, em conjunto com sete 

Secretarias e Ministérios, é coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude e a 

Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e volta-se prioritariamente a 

132 municípios do país, os quais reúnem mais de 70% de homicídios de jovens no 

país. As ações que compõem o plano são divididas através dos seguintes eixos: 
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Quadro 2 - Diretrizes do Plano Juventude Viva 
Diretrizes do Plano Descrição 

Desconstrução da Cultura de 
Violência 

Busca sensibilizar a opinião pública 
sobre banalização da violência e 
valorização da vida de jovens negros, 
por meio da promoção de direitos e da 
mobilização de atores sociais para 
promoção dos direitos das juventudes 
negras a partir das ações previstas no 
Plano. 

Inclusão, Oportunidades e Garantia 
de Direitos 

Visa destinar programas e ações 
específicas para jovens de 15 a 29 anos 
em situação de vulnerabilidade para 
fomentar trajetórias de inclusão e 
autonomia. Prevê-se ainda a criação de 
oportunidades de atuação dos jovens em 
ações de transformação da cultura de 
violência e reconhecimento da 
importância social da juventude. 

Transformação de Territórios 

Aponta-se para a atuação sobre os 
territórios atingidos pelos mais altos 
índices de homicídio dos municípios, por 
meio da ampliação dos espaços de 
convivência, da oferta de equipamentos, 
serviços públicos e atividades de cultura, 
esporte e lazer. 

Aperfeiçoamento institucional 

Dá-se relevância no enfrentamento ao 
racismo nas instituições que se 
relacionam com os jovens, como a 
escola, o sistema de saúde, a polícia, o 
sistema penitenciário e o sistema de 
Justiça. Pretende-se ainda contribuir 
para a reversão do alto grau de 
letalidade policial por meio de formação, 
fortalecimento do controle externo e 
redução da impunidade. 

Fonte: Secretaria Nacional da Juventude, Plano Juventude Viva. 
Elaborado pelo autor 

 
 Fica claro observar para as ações da entidade oportunidades abertas pelas 

políticas públicas direcionadas à juventude brasileira, a qual se refere exatamente ao 

perfil de indivíduos que compõem o público-alvo atendido pela Amigos na Cultura. 

Tais diretrizes do plano podem ser traduzidas ainda em ações dos projetos já 

desenvolvidos pela organização, em especial ao NUFAC, apoiado pelo referido plano 

e diretamente relacionado com os dois primeiros eixos supracitados. Para o alcance 

dos resultados planejados pelo poder público federal, faz-se necessário realizar os 

investimentos no fortalecimento destas políticas, fundamentalmente, em conjunto e 
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para atores sociais que visam cumprir objetivos comuns e capazes de concretizar a 

promoção dos direitos das juventudes negras a partir das ações elencadas no Plano. 

 

4.3.2.4 Variáveis Tecnológicas 

 Nesta variável, torna-se necessário considerar as implicações tecnológicas que 

influenciam externamente as atividades e projeções estratégicas da organização 

frente aos resultados que pretende alcançar. Aponta-se neste fato, os dados que se 

referem ao acesso à internet no Brasil, que desde 2001, atravessa índices de 

crescimentos elevados, conforme pode ser observado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 12 - Proporção de domicílios particulares permanentes com acesso à 
internet - Brasil - 2001-2008 

 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 2001-2008 

 

 Verificou-se que um aumento de mais de 15% no quantitativo de domicílios com 

acesso a internet no País. Em se tratando do perfil do internauta brasileiro, identificou-

se que, segundo dados da PNAD do IBGE, de 2005, que a maioria dos internautas 

brasileiros concentravam-se entre a faixa etária dos 15 a 29 anos, como pode ser 

visualizado no gráfico a seguir. 



99 
 

Gráfico 13 - Percentual das pessoas que utilizaram a Internet, no período de 
referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, 

por sexo e grupos de idade - Brasil - 2005 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2005. 
 

 Dados que acompanharam ainda o crescimento do uso de redes sociais no 

País, o qual abriga mais de 40% de jovens que possuem acesso à internet, seja por 

dispositivo móvel ou computadores pessoais, cadastrados no site Facebook, de 

acordo com pesquisa do site da empresa de publicidade Nielsen, realizada em 2011. 

No gráfico abaixo, segundo estimativa feita pela empresa eMarketer, é possível 

observar o crescimento projetado do uso da internet e de redes sociais nos próximos 

anos. 
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Gráfico 14 - Usuários de redes sociais no Brasil, 2011-2017 

 
Fonte: eMarketer, 2011. 

 

 Dada a expressividade do aumento de indivíduos quanto ao uso da internet, 

em suma à utilização de alguma rede social, dá-se relevância no avanço do acesso 

às tecnologias de informação e comunicação, tal como apontado por Castells (2005), 

no que se refere ao uso social de tais tecnologias. 

 Cabe destacar ainda quanto ao crescimento do uso de smartphone no Brasil, 

considerando que tais equipamentos dispõem de ferramentas compostas por 

aplicativos que buscam interagir socialmente com o usuário e inclusive com outros 

que detém tal tecnologia. De acordo com a Associação da Indústria Elétrica e 

Eletrônica (Abinee), em 2013 houve aumento de quase 120% nas vendas de 

aparelhos smartphones no Brasil, alimentando hoje ao quantitativo de mais de 70 

milhões de habitantes que possuem esse tipo de equipamento, dentre os quais, mais 

de 25% contam com mais de 50 aplicativos instalados em seus aparelhos. 

 Referindo-se aos conteúdos acessados na internet pelos brasileiros, destaca-

se os conteúdos visualizados por meio de vídeos, que de acordo com os dados da 

empresa eMarketer (2013), representam cerca de 86% dos serviços mais utilizados 

no acesso à internet no País, sendo que seus conteúdos são variados e podem ser 

observados os dados quanto aos níveis de utilização de cada um deles no gráfico 

abaixo. 
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Gráfico 15 - Tipos de conteúdo de vídeos visualizados por espectadores de 
vídeos online no Brasil 

 
Fonte: eMarketer, 2013. 

 

 

 Diante das informações que compõem o cenário das implicações tecnológicas 

que envolvem as atividades da Associação Amigos na Cultura, tendo em vista os 

mecanismos facilitadores na captação de recursos para a mesma, é importante 

ressaltar as oportunidades inerentes ao processo de captação de recursos por parte 

da entidade, principalmente quanto ao processo de mobilização de doadores, que por 

sua vez pode ser viabilizado por ferramentas tecnológicas capazes de promover a 

interação social e o compartilhamento de interesses sociais. Tais interesses, através 

de ações coordenadas pela organização podem ser ainda oportunizados para 

alcançar a legitimidade e visibilidade dos trabalhos realizados pela instituição quanto 

a sua missão social empreendida nas comunidades em que atuam. Processo que 

pode ser facilitado através da sensibilização social, com ferramentas audiovisuais, 

quanto aos problemas sociais enfrentados despertando as diversas formas de 

participação da sociedade perante tais questões. 

 

4.3.3 Análise SWOT 

 No intuito de elucidar a relação do ambiente estratégico da organização com 

as práticas de mobilização de recursos, foi realizado a construção de sua Matriz 

SWOT, tendo como sujeitos partícipes o pesquisador-ator e os representantes da 

entidade pesquisada. Para tanto, fez-se um brainstorm com parte da equipe da 

organização, totalizando 11 pessoas, apresentando o conceito das variáveis externas 

e internas que envolvem a organização frente ao cumprimento de sua missão 
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institucional e questionando-os acerca de quais os principais elementos que 

representam as forças da organização em relação a sua capacidade de mobilizar 

recursos em prol do enfrentamento das mazelas sociais; perguntou-se quais os pontos 

fracos que a entidade apresenta que dificultam na captação dos recursos necessários 

a sua sobrevivência; e por fim, indagou-se a respeito dos fatores que possam ameaçar 

a ONG na sustentabilidade de suas ações e quais as oportunidades que ela está 

diante para aproveitar a fim de contribuir na consecução de seus objetivos 

estratégicos. 

 Após realizadas as considerações por parte da equipe em relação aos fatores 

internos e externos à organização, buscou-se averiguar quanto ao nível de 

concordância de cada um dos pontos elencados em cada quadrante da matriz, por 

parte dos 11 colaboradores participantes do processo, definindo se concordam 

totalmente com o que foi mencionado pela equipe, concorda parcialmente, nem 

concorda e nem discorda, discorda parcialmente ou discorda totalmente. Ao passo em 

que este processo foi realizado, avaliou-se quanto ao grau de importância que os 

participantes atribuíram para cada item elencado nos quadrantes. Embora o primeiro 

passo de apontar os fatores endógenos e exógenos que afetam a gestão estratégica 

da organização tenha sido efetuado de maneira participativa, ou seja, abrindo espaço 

para que cada participante opinasse sobre os fatores que consideravam importantes, 

de acordo com o que foi apresentado incialmente pelo pesquisador-ator, os outros 

dois processos seguintes foram executados através da opinião individual de cada 

colaborador, extraídas por meio de questionários aplicados sem a interferência de 

outros atores envolvidos no processo do primeiro passo. O motivo desta abordagem 

se dá pelo fato de garantir maior objetividade e precisão das respostas sem a 

influência de outros indivíduos hierarquicamente alocados quanto às atividades da 

ONG. 

 Após a coleta das opiniões dos participantes em relação aos fatores apontados 

por eles, fez-se a tabulação dos dados a fim de estabelecer uma média quanto à 

frequência das respostas relacionadas ao grau de concordância e importância de cada 

fator listado. Seguido deste processo, procurou-se organizar os dados em planilha 

eletrônica atribuindo pesos em relação a cada resultado definido pelas médias 

verificadas após a tabulação das informações, sendo 5 pontos atribuídos para o item 

que houve maior concordância por parte da equipe e 1 para o que representou de 

maior discordância, multiplicados pelas suas respectivas classificações quanto ao 
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grau de importância, sendo 2 para o item que resultou de maior importância e 1 para 

o fator que se mostra como menos importante em relação à captação de recursos. A 

interação entre a avaliação e a classificação do item resultam na pontuação que 

determina o nível favorável ou desfavorável da organização em relação às suas 

potencialidades, fraquezas, ameaças ou oportunidades. Na Figura 2, é possível 

visualizar os processos que envolveram a construção da Matriz SWOT da entidade. 

  

Figura 3 - Processo de construção da Matriz SWOT 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Mediante a construção da matriz SWOT, cabe fazer análise sobre cada fator e 

as principais considerações feitas pelos participantes do processo, relacionando-se 

com as avaliações e a classificação dos elementos que o compõem. No Quadro 3 

abaixo é possível verificar o resultado dos elementos listados em relação às 

potencialidades que a Associação Amigos na Cultura possui, as quais contribuem 

para as práticas de gestão voltadas à mobilização de recursos em prol da instituição. 

 

Quadro 3 - Quadrante de potencialidades da ONG definidas pela organização 
FORÇAS 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Metodologia própria Concordo Totalmente Importante 

Equipe com boa capacidade técnica Concordo Totalmente Muito Importante 

Domínio na gestão de convênios via Siconv Concordo Totalmente Muito Importante 

Experiência na elaboração e execução de 
projetos socioculturais 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Disposição de recursos audiovisuais e de 
comunicação 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Grande quantidade de projetos escritos Concordo Parcialmente Importante 
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Bom diálogo com as comunidades atendidas Concordo Totalmente Sem Importância 

Grupo de parceiros estratégicos Concordo Parcialmente Importante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 No tocante à metodologia própria listada, tendo maior adesão da equipe e 

determinada importância, explica-se pelo de tal metodologia representar o modo como 

é conduzido as ações pedagógicas da organização frente ao desenvolvimento de seus 

beneficiários, entretanto não apresenta grau elevado de importância com as ações de 

mobilização de recursos por esta ser presente indiretamente, a exemplo de sua 

descrição na proposta de projetos a patrocinadores como diferencial empreendido, 

mas sem garantia como forma de convencimento. 

 A capacidade técnica da equipe foi ressaltada pelos colaboradores, a qual foi 

avaliada de forma unânime como potencialidade da organização e elevado grau de 

importância para a condução das ações de mobilização de recursos. Fato que justifica 

o domínio da equipe administrativa no sistema de convênio do governo, Siconv, que 

apresenta dada relevância na captação de recursos, uma vez que estabelece relação 

direta com a gestão e acompanhamento de investimento por parte do governo a 

entidade sem fins lucrativos para a execução de política públicas. A avaliação dos 

participantes reafirma o fato de que o conhecimento do sistema se mostra como 

diferencial em relação a outras organizações e elemento chave nas parcerias com a 

administração pública, tal como visto por Violin (2006). 

 A experiência na elaboração e execução de projetos socioculturais aparecem 

como ponto forte por parte da maioria dos colaboradores, sendo classificado com 

maior importância na relação desta força na facilidade de formulação de propostas 

para patrocinadores e/ou editais de chamadas públicas, que consequentemente 

impactam nos processos de captação de recursos para a entidade. Contexto que 

reforça o significativo volume de projetos escritos, representando uma variabilidade 

de assuntos em relação a difusão cultural e valorização dos direitos humanos. Ainda 

que haja grande número de escopo de projetos prontos, a sua adequação se faz 

sempre necessária, principalmente quando são submetidos à análise por meio de 

editais públicos por outros patrocinadores. 

 Foi destacado que a organização dispõe de recursos audiovisuais e de 

comunicação que estabelecem grau de importância elevado em relação às atividades 

que viabilizam a captação de recursos para instituição. Argumentou-se que a 
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utilização variada dos canais de comunicação por meio de produção videográfica 

contribui diretamente para a legitimidade da organização perante seus parceiros pela 

facilidade de transmissão das informações e resultados dos projetos sociais. A 

utilização de tal estrutura responde ainda às formas de mobilização de recursos 

através das redes sociais, combinando especialidades capazes de viabilizar a 

construção de campanhas de crowdfunding, por exemplo, aproximando pequenos 

doadores em prol da causa social defendida pela entidade. (AUSTIN, 2000; 

ALVAREZ, 2013; WORLD CHILDHOOD FOUNDATION, 2014) 

 O grupo de participantes destacou o diálogo efetivo com a comunidade como 

facilitador nas ações que a organização desempenha, entretanto não atribuiu grau de 

importância direta com a gestão voltada para captar recursos. Diferente do grupo de 

parceiros estratégicos elencados como ponto forte, o qual os participantes avaliaram 

como parcialmente quanto a sua posição como fator mobilizador de recursos, uma 

vez que a entidade conta com um reduzido número de empresas, as quais são 

incapazes de alavancar com os recursos da instituição que visam contribuir para a 

sua sustentabilidade fundamentalmente financeira. Aspecto que justificativa seu grau 

de importância, mas sem enaltece-lo. 

 Seguido da análise dos pontos fortes definidos, considera-se a averiguação dos 

aspectos tidos como fragilidades no processo de gestão da Associação Amigos na 

Cultura, com vistas a sua sustentabilidade por meio da mobilização de recursos. As 

considerações consolidadas na investigação, podem ser comprovadas através do 

Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4 - Quadrante de fraquezas da ONG definidas pela organização 
FRAQUEZAS 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Falta de alinhamento estratégico Concordo Parcialmente Muito Importante 

Ausência de indicadores de avaliação da 
eficácia dos projetos 

Concordo Totalmente Importante 

Procedimentos de prestação de contas pouco 
estruturados 

Concordo Parcialmente Importante 

Ausência de banco de dados de potenciais 
parceiros 

Concordo Parcialmente Importante 

Gestão financeira pouco estruturada Concordo Totalmente Importante 

Relacionamento com parceiros pouco 
sistematizado 

Concordo Parcialmente Muito Importante 

Inexpressiva relação com universidades locais Concordo Parcialmente Muito Importante 

Entidade pouco conhecida localmente Concordo Totalmente Muito Importante 
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Sede administrativa com pouca identificação 
visual 

Concordo Totalmente Importante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Ao passo do que foi visto na análise da missão e visão da ONG, percebeu-se 

a falta de alinhamento estratégico no tocante às ações da organização frente ao 

alcance de seus objetivos. Nem todos os participantes concordaram com tal fato, o 

qual foi apresentado pelo pesquisador-ator na ocasião, no entanto classificaram como 

um ponto de extrema importância para a consecução de metas relacionadas à 

captação de recursos, uma vez que os esforços na mobilização de recursos estão 

intimamente ligados com a capacidade de alinhamento estratégico da instituição, no 

tocante ao direcionamento de ações que visem atingir objetivos oriundos de seu plano 

estratégico (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002; SILVA, 2002; TENÓRIO, 2006). 

 Pela análise documental realizada na organização em conjunto com a 

observação dos processos administrativos que envolvem os mecanismos de 

avaliação dos projetos realizados, notou-se a ausência de tais procedimentos, sendo 

estes feitos, na maioria das vezes apenas quando da exigência de doadores e 

parceiros, não havendo autonomia da organização quanto à análise de seus próprios 

projetos, visando a melhora contínua dos mesmos. Essa deficiência, assim como 

explicitado por Abumansur & Hardwick e Silva (2002), comprometem a legitimidade 

da organização perante seus parceiros, doadores e a sociedade, o que impacta por 

sua vez na captação de recursos para projetos, uma vez que de acordo com Cruz & 

Estraviz (2000), a credibilidade dessas organizações se mostra como fator 

fundamental nos investimentos de recursos de seus patrocinadores a projetos sociais 

desempenhados por elas. Relação que justifica a concordância de todos os 

colaboradores da ONG, todavia sem a classificação de elevada importância, o que 

reforça o entendimento geral da organização quanto o significativo impacto desta 

variável na captação de recursos, em contraponto ao que é argumentado pelos 

autores. 

 Outro aspecto elencado, acompanhado pela ausência de mecanismos de 

avaliação dos projetos, referiu-se aos processos de prestação de contas pouco 

estruturados da organização, que observados pelo pesquisador-ator, a falta de 

processos sistemáticos que envolvam a consolidação de informações financeiras com 

as informações referentes aos impactos sociais atingidos nos projetos, não 

possibilitam alimentar ou inviabilizam a elaboração, de forma clara, de relatórios 
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periódicos a serem enviados a patrocinadores e parceiros e/ou disponibilizados para 

a sociedade por meio de canais de comunicação. Identificou-se o problema na 

coordenação da área administrativa com a área pedagógica e a área de comunicação, 

onde a primeira é responsável pela organização das informações a serem 

consideradas na prestação de contas e no que refere aos elementos de fins fiscais e 

financeiros, sendo que os dados referentes aos impactos sociais sejam fornecidos 

pelo coordenador pedagógico da entidade, consolidando as informações 

administrativas e sócio-pedagógicas em relatórios de fácil entendimento de seus 

parceiros. A fragilidade nesse procedimento, de acordo com a visão de Cruz & Estraviz 

(2000) pode impactar negativamente nas ações de captação de recursos da 

organização, visto que afeta diretamente na credibilidade das ações realizadas com 

investimentos de seus patrocinadores e envolvimento da comunidade. A ausência do 

hábito ou o pouco profissionalismo da elaboração e publicação de relatórios é 

apontado como problema recorrente em organizações, uma vez que “tais documentos 

são elaborados, geralmente como relatório de projeto, como uma ‘prestação de 

contas’ para a agência financiadora e limitam-se às informações que a respectiva 

agência solicita” (FIEGE, 2003, p. 49) 

 Aspecto destacado como importante e considerado por alguns colaboradores 

foi a fraqueza relacionada à ausência de um banco de dados com informações dos 

parceiros da ONG. Embora tenha sido observado tal fragilidade na pesquisa, a 

organização entende que já realiza tal procedimento de organização para contato com 

parceiros e fornecedores, não estabelecendo nível significativo de importância para o 

item. Opinião geral que se distingue das considerações feitas por Cruz & Estraviz 

(2000) em seus estudos, os quais enaltecem a importância e os impactos de um banco 

de dados sistematizado para manter o cultivo de doadores e parceiros envolvidos com 

a causa da instituição (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002). A relação com parceiros 

vista como pouco sistematizada justifica o apontamento deste item, sendo classificado 

como muito importante, todavia não avaliado como uma fraqueza por parte de alguns 

colaboradores. 

 Aspecto que foi observado e considerado na construção da matriz SWOT, 

revelou-se a respeito da ineficácia da gestão dos recursos financeiros realizada pela 

ONG. Foi possível identificar que a organização não realiza reuniões periódicas 

quanto ao planejamento financeiro de suas atividades não considerando, por exemplo, 

a consolidação das ações realizadas ao longo do ano com o que foi previsto no início 
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do ano, inviabilizando uma avaliação concisa dos gastos e receitas despendidos em 

determinado período. Notou-se que a variabilidade de recursos provenientes de 

receitas dos projetos aparece como fator de dificuldade para tal gestão, entretanto a 

organização não é motivada na busca por maior sistematização de seus processos 

administrativos voltados para maior eficiência na gestão de seus recursos financeiros. 

O planejamento do fluxo de caixa, bem como a discriminação das despesas 

provenientes dos projetos executados são esporadicamente realizados, impactando 

em reações repentinas aos problemas enfrentados na administração financeira e 

orçamentária da ONG. Cruz & Estraviz (2000), bem como Benício (2002), discorrem 

acerca da importância da eficácia da gestão financeira de organizações da sociedade 

civil na delimitação de estratégias para captação de recursos, visto que o gestor será 

capaz de tomar decisões com base nas áreas críticas orçamentárias e atividades 

prioritárias que culminam na consecução da missão social da entidade. 

 A equipe destacou como variável que expressa fragilidade, a inexpressiva 

relação com universidades locais, no que se refere aos recursos humanos presentes 

nessas instituições, os quais podem reverter em contribuições de trabalho 

significativos para os projetos sociais desenvolvidos pela ONG. Constatou-se que a 

organização tem parceria efetiva com uma das universidades locais, no entanto ela 

se baseia apenas em termos de infraestrutura, não extraindo da cooperação outros 

recursos possíveis de captação, como por exemplo, estagiários dos cursos superiores 

interessados em voluntariar seus conhecimentos em prol da causa social da 

Associação Amigos na Cultura. Fato que é considerado relevante no seu grau de 

importância por parte dos participantes da ONG, entretanto não aderido por todos 

como um ponto fraco. 

 A visibilidade da organização no ambiente local também foi colocada em pauta 

como ponto de fragilidade por todos os participantes e classificada como de suma 

importância na captação de recursos. Conjuntura que é observada pela pesquisa, 

tendo como ponto de análise a maturidade tardia quanto aos investimentos da 

organização na área de comunicação, que, conforme histórico mencionado, não 

houve esforços relevantes para o aprofundamento de atividades voltadas para a 

promoção das ações da organização em relação ao executado por ela. Identificou-se 

que a instituição habituou-se por muito tempo em somente se preocupar com a 

divulgação pontual das atividades dos projetos patrocinados e não dando importância 
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para publicizar sua causa social, visando o fortalecimento da relação com a 

sociedade, incluindo seus potenciais parceiros (SILVA, 2002). 

 Foi percebido ainda, no que se refere aos pontos fracos discutidos pelos 

colaboradores, que a organização costuma receber seus potenciais patrocinadores 

em sua sede administrativa, no intuito de aproximá-los dos trabalhos que são 

realizados e possibilitar aos mesmos identificar o grau de profissionalismo e 

transparência que a equipe tem frente às ações empreendidas nas comunidades em 

que atende. Entretanto, foi debatido que a sede administrativa da Amigos na Cultura 

não traduz, em termos de identificação visual, suas potencialidades em relação à 

experiência que possui com a execução de projetos socioculturais, isto é, 

internamente, a sede não expõe seus eventos realizados, seus projetos executados, 

os resultados dos produtos artísticos gerados nas oficinas culturais dos projetos e o 

potencial criativo que a organização gerou e gera e relação às áreas culturais que 

atua. Neste sentido, o objetivo da gerência em transparecer suas ações e 

aproximação com o trabalho desenvolvido em prol da causa social para os possíveis 

parceiros pode resultar no inverso do que é objetivado. Pode haver o impacto negativo 

na visão de patrocinadores que podem pressupor expectativas em relação ao trabalho 

desenvolvido pela entidade, comprometendo sua captação de recursos. 

 No ambiente externo, o pesquisador-ator apresentou aos participantes as 

principais variáveis que envolvem os trabalhos da organização com base na análise 

PEST feita na presente pesquisa. A partir das informações transmitidas, fez-se 

novamente o brainstorm com a equipe na busca de outros pontos relevantes a serem 

considerados e depois individualmente a avalição e classificação dos mesmos, 

consoante ao realizado acerca do ambiente interno da entidade. No Quadro 5 é 

possível verificar os principais fatores externos ligados às oportunidades que a ONG 

tem frente suas estratégias para mobilização de recursos. 
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Quadro 5 - Quadrante de oportunidades da ONG definidas pela organização 
OPORTUNIDADES 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Legitimidade perante o poder público para 
requerer o título de UPF 

Concordo Parcialmente Muito Importante 

Parcerias estratégicas com prefeituras da 
região 

Concordo Parcialmente Muito Importante 

Boa aproximação com agentes públicos Concordo Totalmente Muito Importante 

Investimentos em políticas públicas voltadas 
para juventude 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Avanço das tecnologias de comunicação 
participativas 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Público-alvo da entidade representa maior 
densidade demográfica 

Concordo Totalmente Importante 

Diretrizes políticas voltadas para a valorização 
da cultura 

Concordo Totalmente Importante 

Articulação de órgãos públicos municipais com 
empresas privadas 

Discordo Parcialmente Importante 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Elemento colocado em questão em reuniões de planejamento, a requisição do 

título de utilidade pública federal garante benefícios à organização que julga ser 

relevante para a mobilização de recursos, conforme visto pelo Instituto Pro Bono 

(2005) e OAB (2011). Diante disso, a equipe consentiu em classificar sua importância 

de forma elevada, entretanto alguns colaboradores discorreram acerca da dificuldade 

dos meios para requerê-la, pela burocracia empregada no pedido do título ao 

Ministério da Justiça, mas que pode ser facilitada, dada a legitimidade da organização 

perante o poder público federal com a excelência na execução do NUFAC em 2013 e 

atualmente em 2014. Resultado deste feito, a organização adquiriu maiores 

oportunidades junto ao poder público, estabelecendo parcerias com seus agentes, os 

quais são ainda indivíduos representativos de direitos da sociedade civil, em especial 

relacionado à promoção da cultura negra e à luta contra a discriminação racial. 

 Desde o ano de 2013, a Amigos na Cultura culminou seus esforços na geração 

de renda própria, oferecendo consultoria a órgãos públicos municipais nas áreas de 

educação, assistência social e cultura, o que abriu as oportunidades para a 

organização quanto à execução de projetos nos municípios vizinhos, utilizando-se de 

recursos destinados às referidas áreas. A partir disso, a aproximação com as 

prefeituras destas cidades se mostra como um aspecto relevante no estabelecimento 

de parcerias estratégicas para viabilizar a execução de projetos sociais. 
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 Conforme demonstrado na análise no ambiente externo à organização, 

destacado nesta pesquisa, verificou-se a existência de metas do governo federal no 

investimento de políticas públicas voltadas para a juventude, baseado em dados 

relativos à taxa de mortalidade do referido público-alvo. A questão dos investimentos, 

por sua vez, se mostra como oportunidade para a entidade, uma vez que ela atua 

diretamente com jovens entre 15 a 29 anos, faixa etária contemplada pelos esforços 

do poder público federal, tal como visto no Plano Juventude Viva e a que representa 

maior percentual demográfico no país, de acordo com as pesquisas do IBGE. Outro 

fato relacionado aos investimentos do governo compreende o Plano Nacional de 

Cultura, que em suas metas, assimila estratégias que vão de encontro à área de 

atuação da Amigos na Cultura, reforçando as diretrizes políticas do governo em prol 

da referida área de atuação. Nesta, a equipe não a classificou com elevado grau de 

importância, partindo do pressuposto que os investimentos em cultura no país 

abarcam ainda empresas privadas, as quais acabam por fazer parte do cenário 

competitivo com as organizações do terceiro setor, resultando em um fator de 

obstáculo na formulação de estratégias para a captação de recursos nessa área. 

 O avanço das tecnologias de informação e comunicação, como enfatizado 

nesta pesquisa, foi identificado como uma oportunidade para a organização, no 

sentido de possibilitar maior proximidade com pequenos doadores, através de 

ferramentas que utilizam os canais de comunicação da internet como forma de 

captação de recursos, a exemplo do Crowdfunding. 

 Ainda no que se trata da análise do ambiente externo da organização, buscou-

se identificar as variáveis que subentendem a ameaças que permeiam suas ações 

com vistas às estratégias de mobilização de recursos. A síntese dos apontamentos 

feitos em conjunto com o grupo de colaboradores da instituição pode ser observada 

no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Quadrante de ameaças à ONG definidas pela organização 
AMEAÇAS 

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

Pouco apoio do poder público local Concordo Parcialmente Muito Importante 

Região de atuação de pouco estímulo às 
questões culturais 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Empresas concorrentes em captação para 
projetos culturais 

Concordo Totalmente Muito Importante 

Influência de empresas privadas patrocinadoras 
nos projetos 

Concordo Parcialmente Importante 
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Evasão de beneficiários dos projetos por 
questão de trabalho 

Concordo Totalmente Importante 

Dificuldade de acesso a recursos de 
infraestrutura 

Discordo Parcialmente Muito Importante 

Corte de gastos do governo com políticas para 
juventude 

Discordo Totalmente Importante 

Dificuldade para execução de atividades nas 
comunidades 

Não Concordo e nem 
Discordo 

Sem Importância 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 Em entrevista realizada com os gestores da organização, foi discutido junto aos 

colaboradores participantes do processo de construção da matriz SWOT, a respeito 

da falta de apoio do poder público local nos projetos desenvolvidos pela Amigos na 

Cultura. Constatou-se que a ONG entende que o poder público local assume 

posicionamento políticos distintos dos compartilhados pela entidade, resultando em 

inexpressivos investimentos em ações que envolvam a organização no 

desenvolvimento de projetos na cidade. Quanto a este aspecto, nem todos os 

colaboradores concordaram, no entanto reconheceram o grau de importância que esta 

variável tem no planejamento estratégico da organização. 

 A Região Sul Fluminense é reconhecida pelo seu desenvolvimento econômico 

com base na instalação de empresas do ramo industrial, o que justifica o pouco 

estímulo da inciativa privada ou até mesmo do poder público em atividades de cunho 

cultural, sendo as políticas voltadas para a juventude majoritariamente relacionadas 

com investimento em capacitação profissional em áreas técnicas e operacionais 

destas empresas. Fato que pode comprometer os recursos disponíveis de 

investimento na área cultural a serem captados pela organização, de acordo com o 

grau de importância empregado pela organização. Atrelado a estes fatores, a evasão 

de jovens dos projetos por questões de trabalho, visando oferecer maiores condições 

socioeconômica a seus familiares é recorrente, dificultando o trabalho da Amigos na 

Cultura na retenção de seu público-alvo e consequentemente resultados positivos ao 

final dos projetos executados. 

 Da forma como visto por Gruman (2010), os patrocínios culturais oriundos da 

iniciativa privada por meio de renúncia fiscal nem sempre privilegiam as ações 

socioculturais, mas sim as que pressupõe maior retorno em termos de visibilidade 

para a empresa, o que aumenta o ambiente competitivo de organizações do terceiro 

setor com as do segundo setor, dificultando a mobilização de recursos por parte 

dessas ONGs. Contexto que trata a respeito da influência dos patrocinadores da 
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iniciativa privada nos projetos, adotando medidas que a entidade contratada deve 

atender, às quais visam o retorno do patrocinador e que pode comprometer a 

qualidade das ações sociais executadas, dificultando neste caso a captação de 

recursos, visto que podem vir em contraponto aos valores da ONG e em detrimento 

de sua causa social (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; GRUMAN, 2010). 

 Uma variável que foi destacada e que pode comprometer as ações da 

organização se refere a dificuldade de acesso a recursos de infraestrutura, dado que 

ela não dispõe de tais recursos, sendo necessários o pedido da concessão de espaços 

para a execução de oficinas socioeducativas dos projetos, bem como para a 

realização de eventos. A equipe a classificou como fator muito importante, no entanto 

não adotou como uma dificuldade externa que pode haver em relação a essa 

atividade. 

 Consideração feita pela equipe, que entretanto não houve adesão significativa 

se fez em relação ao possível corte de gastos do governo em políticas voltadas à 

juventude, em contraponto ao que foi apontado como oportunidade. A equipe não 

elevou grau de importância a esta variável, apesar de reconhecer o seu impacto nas 

ações desempenhadas pela ONG. 

 Por fim, o grupo de colaboradores levantou a questão acerca das dificuldades 

de execução dos trabalhos da organização em comunidades pouco conhecidas, 

baseando-se em problemas relacionados aos duelos de facções, que podem 

comprometer as ações dos projetos para grupos prioritários dentro dos territórios. O 

questionamento sustentou-se pela circunstância de que a Amigos na Cultura, no ano 

de 2014, irá atuar em comunidades antes não atendidas e que possuem níveis de 

violência elevados. Todavia, a equipe não relacionou isso com as estratégias de 

captação de recursos, tornando-a irrelevante. 

 Após a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que envolvem 

o ambiente estratégico da organização, mediante os dados organizados em planilha 

eletrônica, pode-se gerar os elementos gráficos que resumem a análise realizada 

neste estudo. 
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Figura 4 - Distribuição SWOT 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaborado pelo autor 
 

 Na Figura 4 é percebido que o ambiente interno no que se refere às fraquezas 

elencadas da organização apresenta-se de forma expressiva, acompanhada, no 

ambiente externo, das oportunidades das quais ela se vê diante, no tocante à 

mobilização de recursos. Nota-se ainda no ambiente externo que os aspectos 

negativos relacionados às ameaças mostram-se inferiores em relação às outras 

variáveis destacadas, que por sua vez se distingue no que se refere ao ambiente 

interno organizacional relativo aos pontos fortes apontados, os quais apresentam-se 

de maneira expressiva, tal como as oportunidades encontradas.  A partir desta análise 

é possível estimar o cenário estratégico geral da Associação Amigos na Cultura, como 

pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5 – Cenário geral da análise SWOT 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Elaborado pelo autor 
 

 Identifica-se, portanto, que embora no ambiente externo, os fatores positivos 

relacionados às potencialidades e oportunidade da organização se apresentem de 

forma elevada na análise, os problemas internos, especialmente relacionados a 

gestão da organização reforçam seus pontos fracos, trazendo o ponteiro do gráfico 

para uma situação mais equilibrada, mas ainda sem expressar grau significativo de 

favorabilidade. 

 

4.4 Mobilização de Recursos na Organização 

 A Associação Amigos na Cultura, dado seu histórico de atuação e a análise 

SWOT realizada, apresenta restrições quanto à sua capacidade de captação de 

recursos, no que se refere ao planejamento para tal atividade, com vistas à sua 

sustentabilidade. Neste sentido, investigou-se, por meio de pesquisa documental e 

entrevistas não-estruturadas, quanto ao histórico de mobilização de recursos pela 

entidade, destacando o quantitativo de recursos arrecadados ao longo dos anos e as 

respectivas fontes dos financiamentos. Não foi possível identificar informações 

comprobatórias quanto aos recursos arrecadados no primeiro ano de atividade da 

ONG, pelo fato de a organização não disponibilizar dados referentes a este período. 
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Gráfico 16 - Montante de Recursos Financeiros Recebidos entre 2005 e 2014 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
Elaborado pelo autor 

  

 O gráfico acima mostra a evolução da captação de recursos na organização, 

dividida por quatro categorias de financiamento, a geração de renda própria, como a 

prestação de serviços ou venda de produtos; fontes privadas, como patrocínios; fontes 

de recursos públicos, como a execução de convênios e contratos com a administração 

pública; e doações a qual se refere aos dispêndios financeiros oriundos de pessoas 

físicas ou jurídicas a favor da causa social. 

 É possível perceber a expressividade dos recursos financeiros oriundos da 

iniciativa privada, seja para a execução de eventos ou projetos sociais de curta 

duração, no entanto é notável a irrelevância dos recursos provenientes da geração de 

renda própria, bem como das doações, que a partir do ano de 2007 não apresenta 

aporte financeiro algum. Observa-se ainda que dos anos de 2012 para 2013 há uma 

inversão quanto ao volume de recursos de natureza privada para o de caráter público. 

Tal período é marcado pela retirada de investimento de uma importante fonte de 

recurso privado e o início do convênio com a administração pública federal. Embora 

os recursos públicos no ano de 2013 representem maior significância em relação aos 

outros anos, menos de 15% deste recurso poderia ser revertido em custos 

administrativos para a entidade, o que comprometeu fortemente a sustentabilidade 
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das ações da ONG frente as demandas socais que lhe foram incumbidas de atender. 

Fato que se repetiu no início do ano de 2014, porém ainda com recursos reduzidos 

por parte do governo federal. Os recursos da iniciativa privada captados por meio de 

lei de incentivo à cultura, representaram no início deste ano a complementação 

necessária para cobrir as despesas operacionais do período, embora tenham sido 

geradas despesas financeiras em termos de capital de terceiros, que impossibilitaram 

o superávit desejado para o referido ano. 

 Percebe-se ainda quanto aos poucos recursos captados nos primeiros anos de 

atividade da ONG, os quais não ultrapassaram mais do que R$ 60.0000,00. Este 

quadro pode ser explicado com base em que nos períodos mencionados, a entidade 

contava com a maioria de seus colaboradores executando suas atividades como 

voluntários, o que quase não existia despesas relacionadas com pessoal. A partir de 

2009, os avanços e o sucesso dos trabalhos pressionaram por maior estabilidade da 

equipe no planejamento das ações a serem realizadas, o que motivou a organização 

a contratar parte de seus voluntários e fornecer bolsas de incentivos aos beneficiários 

que passavam a integrar o quadro da equipe de monitores das aulas dos projetos. 

Conjuntura que explica o crescimento do volume de recursos financeiros das fontes 

captadas a partir deste período. 

 Diante das considerações, fica claro identificar o percentual de recursos total 

captados desde a fundação na ONG até os dias atuais, separados por categoria de 

fonte de financiamento, como pode ser visualizado no Gráfico 17. 
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Gráfico 17 – Porcentagem do Total de Recursos Financeiros por Fonte entre 
2005 e 2014 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Elaborado pelo autor 

  

 Verifica-se significativa parcialidade do total de recursos financeiros 

arrecadados, dividindo-se por fontes de recursos públicas e privadas, enquanto a 

modalidade que supõe a captação de recursos por meio da geração de renda 

representa apenas 2,9% do capital e o recebimento de doações abriga seus ínfimos 

0,1%, comprovando a ineficácia da organização na mobilização de recursos por meio 

desta categoria. Nota-se que 54,5% dos investimentos recebidos referem-se aos 

patrocínios, tanto para eventos, quanto para projetos socioculturais que 

compreendiam um ano de execução, o que caracteriza, neste quesito, a estabilidade 

dependente de recursos de fontes homogêneas de financiamento. 

 Sobre tal panorama, questionou-se aos dirigentes da ONG acerca do porquê 

dos poucos recursos captados através da prestação de serviços e doações. Em 

resposta, foi afirmado que o pouco reconhecimento da ONG na região somado a falta 

de profissionalismo representavam dificuldades para estruturar cartela de serviços 

possíveis que a entidade podia oferecer e explicaram que o amadurecimento de tal 
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prática veio à tona somente no ano de 2013, período de crise financeira, que forçou a 

tomada de medidas para conquista de maior autonomia, viabilizadas pelo ganho de 

legitimidade decorrente da execução do projeto realizado em convênio com o governo 

federal. No que se refere ao recebimento de doações, declararam o desinteresse pela 

realização dos pedidos pelo fato das ações da organização serem, ao longo dos anos 

de sua existência, excetuando-se nos três primeiros anos, orientadas pelos 

orçamentos para a execução dos projetos e atividades que recebiam o respectivo 

patrocínio. 

 Observou-se, frente ao contexto da mobilização de recursos na Amigos na 

Cultura, que os recebimentos de recursos oriundos da iniciativa privada, geraram certa 

acomodação de suas ações de captação, criando a dependência não só de apenas 

um tipo de fonte, mas ainda de somente um ou no máximo dois patrocinadores por 

ano. Situação essa que comprometeu e ainda coloca em risco a sustentabilidade das 

ações da organização em atendimento às demandas sociais, somado também à baixa 

autonomia na execução dos projetos que estabelecem relação direta com sua missão 

e visão organizacional, como é relacionado com as considerações dos autores Cruz 

& Estraviz (2000), Abumansur & Hardwick e Silva (2002). Nesse sentido, esclarece-

se que as doações e a geração de renda, como é argumentado pelos autores como 

importantes elementos da sustentabilidade financeira de ONGs, não representou o 

foco na mobilização de recursos para a referida instituição ao longo de suas ações. A 

dispensa da obtenção de recursos por tais categorias de financiamento ocorreu-se 

pelo fato de a organização ter estruturado seu planejamento estratégico em torno dos 

recursos recebidos ano a ano, sem obter o efetivo alinhamento com as ações e 

situação financeira a longo prazo. A gestão financeira pouco estruturada, assim como 

visto na análise interna da organização, acabou por agravar tal conjuntura, 

impossibilitando a tomada de decisão por parte de seus gestores quanto às reais 

despesas que os projetos geravam, visto que não havia a projeção de gastos futuros. 

 Diagnosticou-se, portanto, que a Associação Amigos na Cultura, dado seu 

histórico na captação de recursos financeiros, não adotou medidas quanto ao seu 

planejamento estratégico voltado para a sua sustentabilidade, executando suas ações 

com visão de curto prazo, acomodando-se nos investimentos oriundos da iniciativa 

privada e poder público, além da dependência de um único financiador. Circunstâncias 

que, ao longo dos 10 anos de existência da organização, colocou em risco o impacto 
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que a mesma tem na diminuição das mazelas sociais existentes. Afirmação que foi 

traduzida nos gráficos que apresentaram a evolução da captação de recursos na 

ONG, considerando as categorias de financiamento e a porcentagem do total 

arrecadado por meio de cada uma delas. Informações que responderam ainda os 

resultados do ambiente estratégico em que a organização está inserida somada à 

maturidade gradual da capacidade de gestão de seus dirigentes. 

 Considerando as observações realizadas no referido caso, as quais elucidam 

a necessidade de ferramentas de gestão capazes de sistematizar os procedimentos 

para a captação de recursos, visando a sustentabilidade da ONG, propõe-se a 

construção de um Plano de Mobilização de Recursos, tendo em vista o ambiente 

estratégico da organização, o qual compõe a análise e discussão dos resultados deste 

estudo, assunto para o próximo capítulo. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo é apresentada a análise e discussão dos resultados coletados 

por meio do estudo da Associação Amigos na Cultura, direcionadas à construção do 

Plano de Mobilização de Recursos para a organização, visando a sustentabilidade de 

suas ações sociais. 

 

5.1 O Plano de Mobilização de Recursos 

 Após a realização do planejamento estratégico da organização, em conjunto 

com a descrição de seu histórico de atuação e de mobilização de recursos, a 

construção de um Plano de Mobilização de Recursos faz-se necessária para a 

consecução dos objetivos traçados pela entidade no alcance de sua missão e visão 

social (ABUMANSUR & HARDWICK, 2002). 

 Verificou-se que o estudo feito da Associação Amigos na Cultura permitiu 

identificar aspectos estratégicos determinantes para suas ações de captação de 

recursos, fundamentalmente no tocante ao histórico de arrecadação da instituição, 

que demonstrou expressiva participação de empresas privadas no patrocínio a 

projetos culturais e o poder público no investimento de projetos pontuais, tendo a 

entidade como executora. Identificou-se ainda como incipiente a variabilidade de 

fontes de recursos para as ações da organização, pressupondo riscos à sua 

sobrevivência no campo social e consequentemente da permanência de suas ações 

junto às comunidades atendidas. Tais fatores reforçam a necessidade de a 

organização estruturar suas atividades de mobilização de recursos de forma 

sistemática, alinhando-as com seus objetivos estratégicos e suas premissas de 

alcance da sustentabilidade. Dessa forma, sabe-se que a diversificação das fontes de 

recursos no seu processo de captação se apresenta como variável fundamental para 

a garantia de estabilidade dos projetos sociais, como considerado por Tenório (2008) 

e Cruz e Estraviz (2000), o que é observado na Amigos na Cultura como fator negativo 

a suas atividades. 

 Diante de tal conjuntura, pode-se investigar ainda acerca do pouco incentivo de 

doadores que a organização possui, direcionando suas ações para inscrição em 

editais de chamadas públicas, captação de recursos para projetos culturais ou 
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realização de eventos pontuais com pequenos patrocínios, o que, na visão da ABCR 

(2013), bem como sob a ótica de Estraviz (2012), representam menor impacto na 

sustentabilidade das ações de organizações no terceiro setor se comparado com a 

mobilização de recursos fundamentada pelas doações diretas de pessoas físicas ou 

mesmo destas ligadas a alguma iniciativa privada. 

 Tendo em vista as variáveis estratégicas definidas em conjunto com os 

colaboradores da organização, isto é, seus pontos fortes, fracos, as oportunidades e 

ameaças que se fazem presentes no que refere às suas atividades, fica claro realizar 

a construção do Plano de Mobilização de Recursos para a entidade estudada, sendo 

este orientado para a execução de um ano, contudo, considerando que o referido 

plano deva ser atualizado, considerando a consecução das estratégicas propostas 

através dele. 

 Sabe-se que a construção do Plano de Mobilização de Recursos perpassa a 

priori pela consideração do cenário estratégico da organização, isto é os aspectos que 

se referem à gestão são relevados neste processo. (ABUMANSUR & HARDWICK, 

2002; ALVES JÚNIOR; TENÓRIO, 2008). Para tanto, o referido plano foi arquitetado 

em duas partes, uma parte referente à Gestão para a Mobilização de Recursos e outra 

quanto a Mobilização de Recursos propriamente dita, enfatizando as ações que 

impactam diretamente na arrecadação dos recursos para a organização. 

 No que se refere às estratégias no ambiente de gestão para mobilizar os 

recursos para a entidade, destaca-se a revisão de sua missão e visão, bem como a 

definição das suas metas e objetivos para a captação de recursos, sendo motivadas 

pela clareza que tais definições poderão gerar nas tomadas de decisões dos gestores 

em se tratando do que captar, por onde, como, para que e quanto (CRUZ & 

ESTRAVIZ, 2000; ABUMANSUR & HARDWICK, 2002). No quesito que se trata ao 

quanto captar, a partir do referido plano pode ser identificado por meio da estratégia 

que visa definir os custos operacionais da organização, deixando claro para as ações 

de captação a meta financeira ou de bens materiais e serviços anual a ser alcançada 

(BENÍCIO, 2000; GUIA DE GESTÃO, 2002). As estratégias mencionadas foram 

constituídas no plano a serem realizadas pelo período de dois meses, sob a 

responsabilidade da equipe administrativa e da presidência da organização. 

 Ainda no âmbito da gestão voltada para a captação de recursos, ressalta-se a 

respeito da identificação de parceiros e potenciais parceiros da organização, com 



123 

 

vistas a captar recursos destes e mobilizá-los quanto à causa social defendida. Neste 

sentido, a estratégia prevista supõe a elaboração de um banco de dados com as 

informações gerais e específicas desses parceiros, sendo que devam ser atualizadas 

regularmente pela equipe administrativa da ONG (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000). As 

atividades que propiciam a geração de renda própria para a organização também são 

ressaltadas no plano, tendo como base as potencialidades elencadas na matriz 

SWOT, considerando as oportunidades descobertas através da análise. Propõe-se 

que tais estratégias sejam discutidas com a presidência e coordenação geral pela 

equipe administrativa, destacando os principais serviços que a entidade pode prestar 

com qualidade e competitividade a fim de gerar receita financeira capaz de alimentar 

as despesas operacionais das ações dos projetos sociais desenvolvidos por ela, com 

vistas a contribuir para a formação de superávit no exercício. (OAB, 2011; FRELLER, 

2013) 

 Assim como Cruz & Estraviz (2000) argumentam, embora as atividades de 

captação de recursos devam ser realizadas contando com a maioria dos 

colaboradores envolvidos na causa, a figura do responsável na coordenação das 

estratégias de captação de recursos é reforçada no referido plano, sendo esta definida 

pela presidência, suscitado pela necessidade de controle e avaliação quanto à 

execução das ações do plano. 

 Definidos os fatores que influenciam a gestão para a captação de recursos, o 

plano envolve em seguida as ações que possuem impacto direto na mobilização de 

parceiros para o investimento na causa social. Ainda que não se apresente como 

destaque no referido plano, que visa a sustentabilidade da ONG, a captação de 

recursos por meio empresas e poder público mostra-se como fator importante na 

garantia da legitimidade da organização frente à sociedade com execução de projetos 

de significativa abrangência e positivo impacto financeiro para a organização, no 

sentido de possibilitar o custeio dos recursos humanos da entidade. Nesse sentido, é 

inserida no plano a busca sistemática por fontes de financiamento públicas e privadas, 

sendo que esta ação deve se estabeler como rotina da organização, devendo ser 

realizada durante todo o ano, após a definição dos objetivos estratégicos A referida 

estratégia responde à importância pela procura da diversificação das fontes dos 

recursos, permitindo a completa interação ativa de atores sociais, tais como Estado, 

cidadãos e empresas capazes de fortalecer a permanência das atividades de cunho 
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social da organização. (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; MCKINSEY & COMPANY, 2001; 

ABUMANSUR & HARDWICK, 2002; YOFFE, 2004; PAES, 2006; ABONG, 2010) 

 Destacou-se acerca das significativas parcerias da administração pública com 

as organizações do terceiro setor (VIOLIN, 2010). Para tanto, no que se trata da 

mobilização de recursos, percebeu-se a importância do título de utilidade pública 

federal para o fortalecimento de suas estratégias e no seu impacto na administração 

orçamentária da ONG. O primeiro caso refere-se ao reconhecimento por parte do 

governo federal quanto aos serviços da organização prestados à sociedade, o que 

contribui para a sua legitimidade perante os parceiros e possíveis parceiros, 

funcionando como mecanismo de credibilidade na ocasião do investimento destes 

atores. (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000) A concessão da referida titulação propicia à 

instituição ainda incentivos fiscais sobre a folha de pagamento, bem como autorização 

do recebimento de doações do poder público federal, na forma de recursos financeiros 

ou em bens tangíveis (SILVA et al.; OAB, 2011). A estratégia para tornar a Associação 

Amigos na Cultura utilidade pública federal torna-se portanto integrante do plano, 

tendo suas ações fundamentadas nas potencialidades e oportunidades percebidas na 

análise SWOT realizada. 

 Observou-se que a organização dispõe de projetos aptos para captação, 

mediante lei de incentivo à cultura, bem como apresenta facilidade em enquadrar 

novos projetos nesta modalidade. É por este motivo que a apresentação de tais 

projetos a empresas que investem no setor cultural se mostra como uma estratégia 

viável no Plano de Mobilização de Recursos, sendo orientada pela a elaboração de 

roteiro de apresentação dos projetos, bem como o encontro com os representantes 

dessas instituições privadas. A captação de recursos por meio da referida norma, 

pode possibilitar dispêndios maiores de recursos arrecadados para a execução dos 

projetos, o que contribui para a sobrevivência dessas organizações no sentido de 

custear suas despesas operacionais, embora o recurso seja destinado integralmente 

para a execução do projeto. No entanto, tal estratégia deve considerar as ameaças 

inerentes a ela, como a influência das empresas na execução dos projetos financiados 

e o pouco incentivo para a área de cultura no contexto local em que a entidade está 

inserida (CRUZ & ESTRAVIZ, 2000; BARACHO & FÉLIX, 2002; GRUMAN, 2010). A 

estratégia ainda, conforme a análise do ambiente de oportunidades da organização, 
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pode agir em conformidade com a políticas públicas direcionadas ao setor, no que se 

trata do Plano Nacional de Cultura e suas metas instituídas. 

 Outro aspecto elencado no plano como estratégia para captação de recursos, 

diz respeito à formalização de parcerias sustentáveis, as quais podem beneficiar a 

organização na execução dos projetos, bem como contribuir em termos de recursos 

humanos para o quadro de colaboradores da organização. Este último caso, por 

exemplo, refere-se à estratégia proposta no plano que trata sobre as parcerias com 

as universidades locais, visto que estas dispõem de indivíduos em fase de aplicação 

de seus conhecimentos profissionais, os quais podem servir como recursos humanos 

voluntários à entidade na execução de suas atividades (AMARAL, 2012). Neste 

sentido, os objetivos estratégicos das universidades agirão em consonância com as 

metas da ONG, configurando em uma parceria estável, impactando diretamente na 

sustentabilidade de suas ações sociais (AUSTIN, 2000; FISCHER, 2002; ALVEZ 

JÚNIOR, 2008). A referida estratégia visa eliminar o ponto fraco relacionado à 

inexpressiva relação com as universidades locais, potencializando a equipe de boa 

capacidade técnica e reforçando as parcerias estratégicas existentes. 

 Da forma como defendido por Waasdorp (2013), a mobilização de recursos 

oriundos de indivíduos apresenta-se como o principal mecanismo de alcance da 

sustentabilidade da organização, uma vez que apresenta menor custo de 

implementação com maior retorno em seu investimento, além de atrair pessoas em 

defesa da causa social (ABCR, 2013). Neste sentido, adota-se como estratégias para 

a mobilização de doadores, o envio de boletins informativos com categorias de 

investimentos, considerando os perfis de doadores existentes, os que se mostram 

instintivos à causa, os economicamente racionais e as pessoas, que possuem alguma 

relação pessoal com algum membro da organização. Arquitetados pela área de 

comunicação da Amigos na Cultura, os boletins deverão ser enviados com identidade 

visual atrativa, enfatizando os resultados da entidade feitos ao longo dos períodos. Tal 

estratégia ainda é reforçada, de forma passiva, pelo recebimento de doações pelo site 

institucional, facilitando os procedimentos para a divulgação da referida possibilidade 

de investimentos a seus potenciais doadores, tanto fisicamente como digitalmente por 

meio das redes sociais. 

 Ainda no que se trata da captação de doações individuais, introduz-se a 

estratégia do financiamento colaborativo, isto é o crowdfunding que, mediante análise 
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SWOT realizada, possibilita aproveitar os recursos audiovisuais e de comunicação 

que a organização dispõe, oportunizando o avanço das tecnologias de comunicação 

participativas, tais como as mídias sociais. Os recursos audiovisuais e de 

comunicação neste sentido auxiliam na produção das campanhas de crowdfunding, 

uma vez que os vídeos que explicitam a causa social a ser financiada e representam 

o ponto fundamental nesta ferramenta, atreladas a outra estratégia também destacada 

no plano que se refere à formulação de benefícios e contrapartidas para os respectivos 

doadores (CROWDFUNDING BRASIL, 2011). Ambas as estratégias apresentam-se 

como de responsabilidade do núcleo de audiovisual e comunicação da entidade 

atrelada ainda a sua equipe administrativa em coordenação das ações de captação 

por meio da modalidade. 

 Dada a importância da legitimidade da organização perante a sociedade para 

o alcance de seu posicionamento sustentável no âmbito de suas ações, assim como 

defendido por Silva (2002), se faz necessário a inclusão de estratégias no plano que 

respondam tal premissa, isto é o envio de informações periódicas aos parceiros da 

organização, com destaque aos resultados alcançados por meio dos financiamentos 

obtidos, retornando aos doadores quanto aos impactos sociais que eles puderam 

contribuir, o que visa reforçar o ciclo sustentável de suas doações (ABUMANSUR & 

HARDWICK, 2002). A composição de tais informações transmitidas pelos boletins 

informativos deve ser planejada no âmbito das ações empreendidas na estratégia, 

atentando-se quanto à forma de comunicar aos parceiros, visando sempre a 

mobilização destes em prol da causa social.  

 Ainda no âmbito da garantia de credibilidade da organização frente a seus 

parceiros, destaca-se no plano a importância de melhorar a identidade visual da 

entidade, assumindo a estratégia que visa decorar o ambiente de sua sede 

administrativa, motivada pelo fato de a organização ter o costume de convidar seus 

parceiros e potenciais parceiros para reuniões estratégicas e de apresentação de 

propostas no referido local. Diante deste fato, tem-se como foco a inserção, em 

formato visual, dos resultados da ONG em seus projetos sociais, o que pode gerar 

credibilidade aos seus potenciais doadores que venham a visitar o seu ambiente 

organizacional. 

 Discutidas as estratégias relacionadas no Plano de Mobilização de Recursos 

para Associação Amigos na Cultura, a sua concepção geral pode ser visualizada no 
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Apêndice A deste estudo, contando com a descrição da estratégia realizada, as 

respectivas ações empreendidas, o prazo a ser executada, responsáveis pela ação, 

local e motivações para a sua consecução, no tocante à sustentabilidade da ONG. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O papel das organizações do terceiro setor no cenário político e social brasileiro 

reafirma a importância de suas ações no atendimento às demandas sociais existentes, 

resultado das lacunas deixadas pelo sistema econômico vigente e pela incapacidade 

do Estado em cumprir as funções que lhe são incumbidas. Dada tal afirmativa, coube 

discutir neste estudo acerca da sustentabilidade dessas organizações na garantia de 

seus serviços prestados à sociedade, com base em elementos oriundos da ciência 

que estuda as práticas de gestão das organizações como um todo. 

 Através do resgate bibliográfico realizado nesta pesquisa, discorreu-se sobre 

as categorias das fontes de financiamento existentes, bem como a especificidade de 

cada uma delas, atrelada às suas contribuições para o alcance da sustentabilidade de 

organizações do terceiro setor. Diante do resgate, a partir das considerações teóricas, 

constatou-se a importância das fontes de recursos privados, no que diz respeito às 

doações livres, para permanência das atividades dessas instituições, apesar de 

representarem volume esperado menor em relação aos investimentos advindos das 

empresas e governo. Baseia-se tal argumento pelo fato de as doações traduzirem em 

arrecadações contínuas para a entidade, enquanto que os dispêndios oriundos de 

patrocínios e contratos com a administração pública, em sua maioria, serem 

destinados à execução de ações pontuais, sem aporte sustentável. 

 Considerada a temática deste trabalho, buscou-se realizar o estudo de caso de 

uma ONG que tem suas ações impactadas em comunidades com alto índice de 

vulnerabilidade e risco social, a Associação Amigos na Cultura. Utilizou-se da 

metodologia de pesquisa-ação para a observação e descrição dos fenômenos 

investigados, sendo o pesquisador-ator integrante do quadro de colaboradores da 

entidade estudada. 

 Diante da importância das ações da Associação Amigos na Cultura no 

desenvolvimento social dos territórios em que atua, o presente estudo teve como 

objetivo elaborar um Plano de Mobilização de Recursos para a entidade, com vistas a 

contribuir para a sustentabilidade de suas ações sociais, considerando o ambiente 

estratégico em que está inserida. O referido plano considerou o caso estudado da 

organização, no que se refere ao seu ambiente estratégico, buscando analisar sua a 
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matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, somado a sua estrutura 

organizacional, histórico de atuação e de mobilização de recursos na entidade. A partir 

das informações coletadas para a construção da ferramenta de gestão mencionada, 

verificou-se que a Amigos na Cultura não buscou o alinhamento estratégico de suas 

ações com vistas a garantir a oferta de seus serviços à sociedade de forma 

sustentável. Identificou-se que os fatos que explicam tal circunstância partiram do 

pressuposto da acomodação por parte dos dirigentes da ONG quanto aos dispêndios 

de recursos oriundos da iniciativa privada, os quais representam mais da metade do 

percentual do volume arrecadado pela organização, desde o ano de sua formalização 

jurídica, em 2005. A ausência da diversificação das fontes de recursos representou 

para ONG, riscos quanto ao alcance de sua missão social, a exemplo do ocorrido no 

biênio 2012-2013, o qual marcou a retirada de investimento do único patrocinador das 

ações da organização naquele período, sendo as atividades retomadas com o 

convênio firmado com o governo federal, embora trouxesse ainda restrições quanto à 

sobrevivência da ONG quanto ao custeio de despesas operacionais. 

 O mapa estratégico construído em conjunto com os colaboradores da 

organização permitiu avaliar os aspectos relacionados à favorabilidade do ambiente 

em que ela está inserida para a definição de suas estratégias. Estas foram elencadas 

no Plano de Mobilização de Recursos, o qual responde o principal questionamento 

desta pesquisa, à luz da sua base teórica, a partir de seus elementos constituintes e 

seu respectivo impacto na sobrevivência da organização objeto desta pesquisa. Dada 

a natureza e configuração do plano, destaca-se a pretensão de que seus resultados 

possam ir além da simples captação de recursos, mas também seguem em prol da 

mobilização de atores sociais em defesa da causa social, o que justifica a 

denominação do plano de ação. 

 Por fim, no que tange às limitações deste estudo, destaca-se o não tão 

abrangente resgate bibliográfico de trabalhos relacionados à temática do 

planejamento estratégico para organizações do terceiro setor, elemento que se 

mostrou fundamental no elo dos temas abordados. Limita-se ainda quanto ao caráter 

empírico da pesquisa, no tocante aos resultados do Plano de Mobilização de Recursos 

proposto da sua aplicação no ambiente de gestão da ONG, e a impossibilidade da 

visualização de suas possíveis restrições ao longo da execução de suas estratégias 

Atrelada a essa limitação, ressalta-se a impossibilidade do desenvolvimento da 
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referida ferramenta estratégica em outros contextos distintos de gestão, visto que 

estabelece relação direta com o ambiente interno e externo da organização. Contudo, 

diante de tal limitação, propõe-se a experiência e posterior avaliação das estratégias 

apontadas no plano no ambiente organizacional da Associação Amigos na Cultura, a 

fim de verificar a eficácia e efetividade do plano quanto à sustentabilidade da ONG.  

Como proposição para novas pesquisas, sugere-se ainda, após a análise da 

aplicação do plano na organização objeto deste estudo, realizar o mesmo 

procedimento de sua construção em outras instituições do terceiro setor, permitindo o 

estabelecer o comparativo entre os resultados das estratégias propostas no impacto 

sustentável e social das ações dessas entidades. 
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ANEXO B – PLANO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS NA CULTURA 

GESTÃO PARA MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Estratégia Ações Responsáveis Prazo Local Motivo 

Definir objetivos e metas com vistas 

à mobilização de recursos 

Reunir equipe administrativa e 

presidência; 

Apresentar mapa estratégico da 

organização à presidência; 

Equipe Administrativa e 

Presidência 
Jul./14 a Ago./14 ONG 

Para elucidar a 

equipe quanto ao 

que captar, onde e 

como. 

Definir as atividades de geração de 

renda para a organização 

Reunir com equipe administrativa, 

presidência e coordenação geral; 

Discutir sobre os serviços já 

prestados e as potencialidades 

elencadas na matriz SWOT; 

Equipe Administrativa, 

Presidência e Coordenação 

Geral 

Jul./14 a Ago./14 ONG 

Para assegurar 

quanto ao custeio 

de despesas 

operacionais da 

organização 

visando a 

sustentabilidade de 

suas ações de 

base. 

Criar banco de dados de 

fornecedores e potenciais doadores 

Elaborar planilha funcional com 

informações gerais e específicas 

dos fornecedores e doadores; 

Equipe Administrativa Jul./14 a Set./14 ONG 

Possibilitar a 

identificação de 

potenciais 

parceiros e a 

aproximação 

destes com a 

causa social. 
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Revisar missão e visão institucional 

Apresentar mapa estratégico da 

organização à presidência; 

Estudar matriz SWOT e apresentar 

a missão e visão a toda a equipe 

de trabalho; 

Equipe Administrativa e 

Presidência 
Jul./14 a Ago./14 ONG 

Fornecer base para 

a definição das 

estratégias de 

captação de 

recursos 

Definir os custos operacionais da 

organização 

Projetar orçamento anual da 

organização; 

Definir os custos que mantem a 

sobrevivência da entidade; 

Equipe Administrativa Jul./14 a Ago./14 ONG 

Para identificar a 

meta de captação 

anual da entidade. 

Definir o papel do responsável na 

captação de recursos 

Apresentar as principais funções ao 

responsável; 

Presidência Jul./14 a Ago./14 ONG 

Para coordenar as 

ações de 

mobilização de 

recursos, 

controlando e 

avaliando seus 

resultados. 
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Estratégia Ações Responsáveis Prazo Local Motivo 

Realizar pesquisa de fontes de 

recursos públicos 

Realizar busca em sites da internet, 

inclusive no Portal dos Convênios 

(Siconv); 

Elaborar relatório das principais 

fontes e volume de recursos 

destinados a entidades sem fins 

lucrativos; 

Equipe Administrativa Set./14 a Jun./15 ONG 

Captar maior 

volume de recursos 

para o 

desenvolvimento 

de projetos com 

ampla abrangência. 

Realizar pesquisa de fontes de 

recursos privados 

Realizar busca em sites da internet; 

Entrar em contato com empresas 

privadas; 

Mapear potenciais doadores na 

cidade e região; 

Equipe Administrativa Set./14 a Jun./15 
ONG e empresas 

da região 

Captar maior 

volume de recursos 

para o 

desenvolvimento 

de projetos com 

ampla abrangência. 

Criar plano de contrapartidas e 

benefícios a doadores 

Definir benefícios materiais e 

imateriais a doadores pessoais, 

racionais e instintivos; 
Equipe Administrativa Set./14 a Out./14 ONG 

Possibilitar a 

aproximação de 

diferentes perfis de 

doadores à causa. 
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Requerer o título de Utilidade Pública 

Federal 

Reunir informações exigidas pelo 

Ministério da Justiça; 

Enviar requerimento ao referido 

órgão; 

Equipe Administrativa Set./14 a Nov./14 ONG 

Garantir maior 

legitimidade da 

organização frente 

seus parceiros; 

Obter incentivos 

fiscais e possibilitar 

a captação de 

recursos 

apreendidos da 

Receita Federal 

Elaborar plano de envio de malas 

diretas a potenciais doadores 

Definir categorias de doação com 

seus respectivos benefícios e 

contrapartidas; 

Estruturar o processo de doação 

(software, depósito bancário, etc.) 

por parte dos indivíduos; 

Equipe Administrativa e 

Comunicação 
Set./14 a Jul./14 ONG 

Possibilitar a 

captação de 

recursos por meio 

de doações de 

pessoas físicas. 

Planejar eventos especiais para 

mobilização de recursos 

Definir orçamento dos eventos e 

metas de patrocínio; 

Solicitar doações e patrocínios a 

atuais e antigos fornecedores e 

doadores; 

Equipe Administrativa, 

Produção Cultural e 

Coordenação Geral 

Set./14 a Jul./14 
ONG e empresas 

patrocinadoras 

Captar recursos 

com ações 

pontuais para 

contribuir para a 

visibilidade da 

organização e 

custear despesas 

operacionais; 
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Realizar a decoração da sede 

administrativa da ONG 

Designar cada área funcional da 

entidade a realizar a decoração de 

seu próprio espaço de trabalho; 

Utilizar imagens que reafirmem os 

resultados obtidos pela 

organização; 

Todos Out./14 a Dez./14 ONG 

Melhorar a 

identidade visual da 

organização para 

transmitir 

credibilidade das 

ações da entidade 

a seus parceiros e 

potenciais 

parceiros. 

Realizar campanha crowdfunding por 

meio de mídias sociais 

Produzir vídeo de campanha; 

Definir contrapartidas aos 

doadores; 

Realizar plano de comunicação da 

campanha; 

Comunicação e Núcleo de 

Audiovisual 
Jan./15 a Jul./15 

ONG e locais de 

atendimento aos 

beneficiários 

Possibilitar a 

captação de 

recursos por meio 

de pessoas físicas 

e jurídicas. 

Contribuir para a 

visibilidade da 

organização 

perante seus 

parceiros. 

Enviar boletim informativo a parceiros 

e doadores 

Definir as informações a serem 

transmitidas; 

Elaborar conceito gráfico do 

boletim; 

Coordenação Geral e 

Comunicação 
Out./14 a Jul./15 ONG 

Possibilitar maior 

legitimidade das 

ações da 

organização frente 

a seus parceiros e 

doadores. 
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Receber doações pelo site 

institucional 

Reprogramar o site da organização 

para receber doações via depósito 

eletrônico; Comunicação Dez./14 a Jul./15 ONG 

Facilitar o 

recebimento de 

doações de 

pessoas físicas e 

jurídicas. 

Apresentar o escopo de projetos 

culturais a potenciais patrocinadores 

Elaborar roteiro de apresentação 

dos projetos; 

Agendar reuniões com potenciais 

patrocinadores; 

Equipe Administrativa e 

Presidência 
Set. 14 a Jul.15 Empresas 

Captar recursos 

para projetos 

culturais 

enquadrados em 

leis de incentivo 

fiscal. 

Elaborar plano de parceria com 

universidades locais 

Definir os recursos humanos 

desejados; 

Agendar reuniões com 

representantes das universidades 

locais; 

Equipe Administrativa Set. 14 a Nov.14 
Universidades 

locais 

Possibilitar a 

captação de 

recursos humanos 

para a organização. 

Disponibilizar no site da instituição 

relatório anual de atividades e 

resultados obtidos 

Reunir informações dos boletins 

enviados aos parceiros com os 

dados numéricos de investimentos 

realizados por estes; 

Disponibilizar para download 

público o relatório devidamente 

diagramado e formatado; 

Equipe Administrativa, 

Coordenação Geral e 

Comunicação 

Jun./15 a Jul./15 ONG 

Transparecer para 

os parceiros e 

sociedade quanto 

as atividades da 

organização e o 

retorno social dos 

recursos captados. 
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