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Introdução

Notas sobre Sustentabilidade, Aids e Poder 

Público

Alvo generalizado de debates, o tema sustentabilidade 

continua na ordem do dia para as organizações que atu-

am no campo da aids. Estas não são as únicas responsáveis 

pela sustentabilidade institucional e por suas ações em res-

posta à epidemia, por isso o PN-DST/AIDS tem procurado 

ampliar a discussão e produzir conhecimentos nessa área. 

Em 2001, foi publicado o livro “Aids e sustentabilidade: so-

bre as ações das organizações da sociedade civil”.1 Tratava-

se de um primeiro registro sobre o investimento e as par-

cerias que o Programa vinha desenvolvendo sobre o tema 

sustentabilidade. 

Esta nova publicação conta, majoritariamente, com a 

colaboração de profissionais e/ou ativistas que participa-

ram do “1° Seminário Nacional de Sustentabilidade: Aids e 

Sociedade Civil em Debate...”, realizado no segundo semes-

tre de 2002. Os textos, organizados agora em uma série de 

artigos, possibilitarão o acesso a diversas informações, opi-

niões e posições políticas sobre o tema da sustentabilidade 

e contribuirão para o debate entre as ONG/aids, fazendo-as 

dialogar com o setor sem fins lucrativos para além do cam-

po da saúde, e da aids mais especificamente.

A interseção sustentabilidade e aids implica, antes de 

mais nada, o fato de que a abordagem está dirigida a ferra-

mentas de gestão e planejamento estratégico, entre outros. 

Mas, principalmente, à criação de laços de solidariedade so-

cial, ao compartilhamento de valores e atribuições que pro-

piciam as ações voltadas à epidemia de aids, à superação 

de preconceitos e à inserção social de pessoas vivendo com 

HIV ou aids.

A discussão sobre sustentabilidade desenvolvida no PN-

DST/AIDS insere-se no contexto de uma instituição públi-

ca de saúde que, reconhecidamente, valoriza suas parcerias 

com a sociedade civil organizada. As instâncias governa-

mentais passam por inúmeras mudanças que influenciam 

essas parcerias, o que certamente reflete na preocupação 

com a sustentabilidade das ações em resposta à epidemia, 

das organizações da sociedade civil e do próprio Programa, 

que vem desenvolvendo ações com vistas a fortalecer sua re-

ferência institucional e as interlocuções com a sociedade ci-

vil. O tema sustentabilidade subentende um exercício cons-

tante de composições entre sociedade civil, governo e setor 

privado. E, no caso, põe em cheque a peculiaridade da res-

posta nacional à aids e a responsabilidade do Sistema Úni-

co de Saúde (SUS) em iniciar um processo de absorção de 

algumas dessas experiências na promoção da saúde, já que é 

sabido que as ações de prevenção são majoritariamente rea-

lizadas pelas organizações da sociedade civil (OSCs).

No decorrer do percurso, se, por um lado, o PN-DST/

AIDS vem defendendo o apoio governamental às organiza-

ções da sociedade civil, inclusive por meio dos mecanismos 

formais de transferência de recursos do SUS, valorizando o 

trabalho das mesmas e suas parcerias com o poder público; 

por outro, está também mediando alternativas, procurando 

contribuir para que essas organizações possam traçar seus 

próprios caminhos rumo à sustentabilidade política, finan-

ceira e institucional. Não dissociar esses três aspectos exige 

das organizações o reconhecimento de seus limites e possi-

bilidades na oferta de serviços à população, na pressão polí-

tica pela ampliação do acesso à saúde e dos direitos das pes-

soas vivendo com HIV ou aids, caracterizando de fato sua 

missão institucional.

Sobre a publicação

Após as observações do Conselho Editorial, criado para 

acompanhar esta publicação, as últimas versões dos artigos 

foram recebidas até dezembro de 2002. As diversas contri-

buições dos autores visam suscitar novas ações e reflexões 

sobre o tema e as parcerias envolvidas.

A publicação está dividida em quatro partes:

1  Navegar é preciso... mas, qual o norte?

2  Projetos institucionais e planejamentos estratégicos

3  Mobilização de recursos

4  Prêmio “Ações sustentáveis em HIV/aids”

A primeira parte, intitulada «Navegar é preciso... mas, 

qual o norte?», indica esforços já realizados e o trânsito por 

caminhos e alternativas diversas. Nesse sentido, reúne arti-

gos que apresentam experiências e propostas de interlocu-

ções e parcerias entre sociedade civil, governo e setor priva-

1 Disponível no site do PN-DST/AIDS – www.aids.gov.br

Introdução

Cristina Câmara e Ximena Pamela Bermudez



Sustentabilidade: aids e sociedade civil em debate

Ministério da Saúde - SVS - Programa Nacional de DST/Aids6

do, mostrando um campo de ação amplo e complexo, sujei-

to ainda ao amadurecimento de novas relações sociais que 

estão sendo criadas nesses processos de interação. 

O artigo de Domingos Armani, intitulado «Sustentabi-

lidade: desafio democrático», busca oferecer ao leitor uma 

abordagem sobre o tema referido pela necessidade de re-

lações democráticas na sociedade. Sustentabilidade, nesse 

sentido, não implica somente sustentação financeira, mas 

políticas públicas que apóiem ações da sociedade civil, res-

guardando-se a autonomia das organizações e seu caráter 

de sujeitos políticos. As discussões sobre essas políticas de-

vem ser ampliadas e transparentes para que o apoio às or-

ganizações não se torne circunstancial e referido a parâme-

tros ideológicos, que, menos do que buscar um interlocu-

tor e valorizar o campo de atuação destes sujeitos políticos, 

vislumbram somente a terceirização e as formas de agilizar 

a burocracia estatal sem a devida análise sobre o que pode-

rá advir.

O espaço relacional Estado – sociedade civil é a con-

dição para que as organizações reflitam sobre sua atuação 

e avaliem a sustentabilidade. Nesse sentido, Armani suge-

re indicadores de sustentabilidade, que podem contribuir 

num exercício profícuo para o planejamento de cada or-

ganização e na articulação entre elas. Por fim, o autor pro-

põe novas iniciativas para a sustentabilidade no contexto do 

Governo Lula. 

Em «Programa da Comunidade Solidária e as parce-

rias com a iniciativa privada», Elisabete Ferrarezi, apesar de 

afirmar que irá retratar a experiência do Programa Comu-

nidade Solidária (PCS), no que se refere às parcerias com o 

setor privado, oferece ao leitor um leque mais amplo sobre 

as parcerias do referido programa. Inicia apresentando os 

princípios e diretrizes do PCS e traz dois exemplos de par-

cerias com a iniciativa privada, por meio dos programas 

Capacitação Solidária e Alfabetização Solidária. A autora 

oferece algumas referências históricas e assinala pontos de 

comparação entre o envolvimento do empresariado com o 

setor social no Brasil e nos Estados Unidos. 

O artigo seguinte – «Empresas como investidoras so-

ciais: possíveis caminhos de parcerias com ONGs» –, de Na-

thalie Beghin, parte da pesquisa «Ação social das empresas 

no Brasil», realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). A autora apresenta os dados recolhidos e 

analisa-os à luz do setor saúde, trazendo contribuições para 

ampliar as parcerias entre governo, sociedade civil e setor 

privado no enfrentamento da epidemia de aids, ao mesmo 

tempo em que indica a pequena atuação das empresas nes-

se setor. Vale ressaltar aqui a elasticidade dada pela auto-

ra à noção de ação social utilizada na pesquisa, incluindo 

«desde pequenas doações eventuais a pessoas ou institui-

ções até grandes projetos mais estruturados», nas palavras 

de Beghin. 

No geral, a análise da pesquisa compara os investimen-

tos das empresas por região e setores de atividades econô-

micas. Ao serem analisadas questões como qual a participa-

ção das empresas em ações sociais para a comunidade? Que 

motivos levam as empresas às ações sociais?, entre outras, 

os resultados ajudam a desfazer alguns mitos a respeito da 

contribuição das empresas para o setor social.

Ainda que a pesquisa não tenha contido informações 

sobre ações em HIV/aids, foram identificadas algumas ex-

periências empresariais nessa área. Em geral, trata-se de 

ações de prevenção, ainda que tenham sido mencionados 

o apoio a organizações da sociedade civil e a participação 

no Conselho Empresarial Nacional de Prevenção à Aids. De 

todo modo, fica claro que a atuação no setor saúde é pou-

co expressiva, assim como a maioria das empresas elegem 

crianças como público-alvo prioritário.

Tanto no artigo de Ferrarezi quanto no de Beghin, é evi-

dente que as empresas que dirigem ações para o setor social 

o fazem primordialmente a partir de sua própria estrutu-

ra, investindo pouco no apoio a organizações da socieda-

de civil.

Maria Nazaré Lins Barbosa assina o último artigo des-

sa primeira parte: «Aspectos legais que favorecem a susten-

tabilidade das ONGs». A autora atenta para os aspectos le-

gais como fatores favoráveis à sustentabilidade das organi-

zações. Oferece uma leitura didática sobre diversos aspectos 

que geram dúvidas recorrentes para as organizações, como: 

marco legal, imunidade a impostos, obtenção de títulos, 

contribuições sociais, incentivos fiscais, venda de mercado-

rias, remuneração de dirigentes e serviço voluntário. A títu-

lo de exemplo, sobre a venda de mercadorias, Maria Nazaré 

alerta para que seja prevista no estatuto da organização, in-

formando que não pode ter fins lucrativos, sendo a respec-

tiva renda revertida para a organização. 

A segunda parte da publicação – «Projetos institucio-

nais e planejamentos estratégicos» – é intitulada, proposi-
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talmente, no plural. Os artigos oferecem abordagens diver-

sas sobre concepção e execução de vários modelos de plane-

jamento estratégico nas organizações da sociedade civil ou 

de pensamento estratégico, como vem sendo chamado esse 

exercício de construção e reflexão coletiva. 

O primeiro artigo, «Missão e valores na estrutura de re-

lacionamentos de parceria», de autoria de Andréa Golds-

chmidt, apesar de não se deter exclusivamente no planeja-

mento estratégico, introduz a discussão a respeito. A autora 

centra sua abordagem na necessidade de definição da mis-

são institucional como ponto de partida para a dinâmica 

interna da organização, assim como para o estabelecimento 

de parcerias e a criação de metas a serem atingidas. São fei-

tas várias observações sobre proximidades e interlocuções 

entre os setores privado e sem fins lucrativos.

O artigo de Lenise Santana Borges apresenta a experiên-

cia do Grupo Transas do Corpo com o planejamento estra-

tégico. Intitula-se: «O planejamento estratégico como uma 

das ferramentas para a sustentabilidade: o caso do Grupo 

Transas do Corpo». A narrativa flui apresentando ao leitor 

o processo de maturidade e de aproximação do grupo com 

o tema, indicando mudanças consideradas significativas. Ao 

mesmo tempo, a autora expõe sua concepção de planeja-

mento estratégico, entendido como ato contínuo, dinâmico 

e participativo. São apresentados resultados parciais, já que 

o processo estava em andamento no momento de elabora-

ção do texto, e indicados pontos importantes na realização 

do planejamento estratégico.

Os dois últimos artigos dessa segunda parte merecem 

ser lidos em suas proximidades e diferenças, já que a densi-

dade teórica e a posição política dos autores levam a cami-

nhos diversos. O primeiro, de Luiz Rodovil Rossi Jr. – «Pla-

nejamento estratégico organizacional: a gestão para resul-

tados como ferramenta administrativa nas organizações do 

terceiro setor» – orienta sobre os elementos a serem per-

seguidos para uma gestão vinculada a resultados: missão; 

diagnóstico do ambiente; objetivos específicos; indicadores, 

metas e monitoramento de desempenho; e planos de ação. 

Apresenta exemplos a partir de organizações fictícias, que 

contribuem para o entendimento do argumento elaborado, 

tendo, portanto, uma contribuição de caráter teórico.

Por sua vez, Joel Souto-Maior e Xavier F. Alterescu, em 

«Planeação estratégica participativa para a efetividade e a 

sustentabilidade das organizações da sociedade civil», pro-

põem argumentos que fortaleçam as OSCs no diálogo com 

o Estado e o mercado. Criticam o modelo do setor privado 

para as mesmas e defendem uma nova ética, mantendo os 

ideais sociais. Os autores traçam um panorama histórico-

filosófico sobre a primazia do econômico na racionalidade 

instrumental, assim como a crítica à mesma. Localizam essa 

crítica como presente nas reflexões dos filósofos da Esco-

la de Frankfurt e, no campo da administração, na obra de 

Guerreiro Ramos. Por isso, estimulam uma correlação en-

tre este último e Habermas, filósofo frankfurtiano, autor da 

Teoria da Ação Comunicativa. Se o leitor tem pouca fami-

liaridade com os autores citados ou mesmo com essa análi-

se teórica, nem por isto deve desistir, pois o encadeamento 

de idéias vai oferecendo várias reflexões e possibilidades de 

ações que podem gerar boas saídas para o planejamento es-

tratégico de sua organização. Os autores concluem seu tra-

balho com uma proposta metodológica – Planeação Estra-

tégica Participativa (PEP) – procurando sugerir uma práxis 

comunicativa que fortaleça as OSCs. 

A terceira parte – «Mobilização de recursos» – apresen-

ta algumas reflexões sobre a sustentabilidade financeira e 

a mobilização de recursos, assim como estratégias de cap-

tação.

O artigo de Karen Bruck de Freitas, intitulado «A capta-

ção de recursos orientada para a sustentabilidade financei-

ra das ONG/aids», assinala que a peculiaridade do campo 

da aids retardou as preocupações com a sustentabilidade 

por parte das OSCs. A autora opta por abordar a susten-

tabilidade financeira, ainda que sinalize que a questão da 

sustentabilidade não se reduz a esse aspecto. Ao contrário, 

a sustentabilidade política está totalmente correlacionada 

à financeira. O artigo procura incentivar que as organiza-

ções da sociedade civil que atuam no campo da aids agre-

guem seu conhecimento acumulado e seu aprendizado na 

captação de recursos às exigências de gestão e sustentabili-

dade atuais.

Elisa Rodrigues Alves Larroudé, em «Posturas e práti-

cas para a sustentabilidade», partindo do ponto de vista do 

captador de recursos, apresenta de forma didática o proces-

so de captação. A autora prioriza a mobilização de recur-

sos, valorizando a importância da diversificação de fontes e 

indicando como relevante o entendimento de que o traba-

lho voluntário e apoios institucionais também constituem 

fontes de recursos. Por fim, pontua vantagens e desvanta-
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gens que podem ser apresentadas por uma organização a 

uma empresa, em troca de seu investimento social à causa 

em questão.

Flavio Franco Matos, em «Mala direta e mobilização de 

recursos», traz uma abordagem prática sobre a gestão dos 

recursos. Diferencia mobilização de recursos de captação de 

fundos, considerando a importância de incluir outros re-

cursos que não o dinheiro nessa dinâmica, especialmente 

o trabalho voluntário. Dos vários canais de mobilização de 

recursos, apresenta o possível uso da mala direta: o que é, 

investimento, procedimento, composição e pós-venda, en-

tre outros. Coloca-se no lugar de «mobilizador de recur-

sos», apresentando dicas para o momento da negociação 

com possíveis doadores e para o desenrolar do processo de 

trabalho por meio de mala direta. 

O artigo «Ferramentas de comunicação e marketing na 

mobilização de recursos”, de Maria Cecília Castello Branco, 

procura relacionar trajetórias disciplinares diferentes. Ini-

cia situando o terceiro setor entre os “agentes tradicionais” 

– Estado, mercado e sociedade – para introduzir seu argu-

mento. Num segundo momento, traça um breve histórico 

sobre a construção do conceito de marketing social e sua 

correlação com a propaganda. A autora finaliza seu artigo 

destacando a importância do uso dos meios de comunica-

ção pelas organizações do terceiro setor. 

O último artigo – «Um estudo exploratório sobre o e-

social no Brasil» – de Edson Sadao Lisuka, muda o rumo da 

conversa. O autor faz um exercício difícil, dado a volatilida-

de do objeto, qual seja: apresentar o e-social no Brasil, i.é., 

os projetos de cunho social que possuem sites na internet, 

a partir da sua autoclassificação, agrupados em 12 temas. 

Por   meio desse estudo, referido pela pesquisa E-philantro-

py, volunteerism, and social changemaking: a new landscape 

of resources, issues and opportunities, realizada pela Funda-

ção Kellogg nos Estados Unidos, são apresentados desafios 

e oportunidades no uso da internet. O autor inicia com 

declarações de pessoas públicas de destaque para marcar 

a atenção ao uso da internet e a chamada exclusão digital. 

Sinaliza o crescimento do número de sites “ponto org”, ou 

seja, sites de organizações sem fins lucrativos, especialmente 

a partir de 1997. Apresenta nominalmente os sites pesquisa-

dos e conclui suscitando várias questões sobre o uso da in-

ternet, o caráter de democratização da mesma e seu papel 

no desenvolvimento social, entre outros.

A última parte é, na verdade, um anexo que registra a 

premiação “Ações Sustentáveis em HIV/Aids”, entregue por 

ocasião do «1º Seminário Nacional sobre Sustentabilidade: 

Aids e Sociedade Civil em Debate...” Com essa iniciativa, o 

PN-DST/AIDS procurou destacar ações criativas desenvol-

vidas por organizações da sociedade civil, sob o enfoque da 

sustentabilidade. Além disso, a premiação das organizações 

significou um estímulo para cada um de seus ativistas que 

investem profissionalmente, mas também, afetivamente, 

num projeto coletivo que compartilha perdas e realizações. 

Por sua vez, também para o PN-DST/AIDS esta atividade 

constituiu uma experiência de captação de fundos e de esta-

belecimento de parcerias com diversas instituições.

A premiação em dinheiro para as quatro primeiras colo-

cadas só foi possível em função do apoio do Banco Brades-

co S.A., da Volkswagen do Brasil, Usaid e Fundação Ford. 

As quatro instituições são parceiras do PN-DST/AIDS e 

também justificam o porquê dessa premiação, permitindo 

que se estreitem laços entre diversos atores sociais e que as 

colaborações sejam ainda mais profícuas. Por sua vez, não 

se pode deixar de mencionar que o Banco Bradesco S.A. e 

a Volkswagen do Brasil fazem parte do Conselho Nacional 

Empresarial de Prevenção às DST/Aids. Envolvê-las com a 

premiação visava provocar um momento liminar, porque 

tais empresas passariam a extrapolar o âmbito das relações 

de trabalho e desempenhar um novo papel no cenário so-

cial da aids. Além de gerar a aproximação entre ativistas e 

empresários na luta contra a aids, esses esforços produzem 

conhecimentos e novas modalidades de cooperação.

Os desafios ainda presentes no enfrentamento da aids 

não são somente financeiros, mas dizem respeito à criação 

de laços de confiança, formas de interlocuções democráti-

cas, produtivas e criativas entre indivíduos e grupos na res-

posta nacional à epidemia. Que esta publicação, e o engaja-

mento e a mobilização anteriores que a originaram, possam 

contribuir com este intuito.

Cristina Câmara

Socióloga, responsável pela SCDH  entre  jan./2001 e abr./2003. Atualmen-

te trabalha como Especialista em ONG na pact Brasil.

Ximena Pamela Bermudez

Professora do Departamento de Saúde Coletiva da UnB e consultora da 

área de pesquisa do PN-DST/AIDS, Ministério da Saúde.



9

Navegar é preciso... mas, qual o norte?

Este artigo busca a reflexão sobre alguns avanços “con-

ceituais” em relação à questão da sustentabilidade das ONG, 

bem como indicar a necessidade de combinar os importan-

tes esforços de fortalecimento institucional em andamento 

nessa área com iniciativas políticas coletivas de interlocução 

e negociação sobre as políticas e os parâmetros que hoje re-

gulam o apoio a esse tipo de organização da sociedade civil 

brasileira. Nesta oportunidade, apresenta-se também, ainda 

que de forma exploratória, um conjunto de variáveis poten-

cialmente geradoras de indicadores de sustentabilidade.

Sustentabilidade: alguns avanços conceituais

O tema da sustentabilidade das ONGs ocupa boa parte 

da agenda pública do setor na atualidade. Embora desde os 

primórdios da cooperação internacional com organizações 

da sociedade civil brasileira (início dos anos 80) se fale na 

então denominada “auto-sustentação”, somente nos anos 

recentes o tema ganhou maior projeção e concretude.

Desde aquele tempo, o contexto no qual acontece a ação 

social coletiva apoiada em parcerias mudou muito. Tam-

bém muito se andou na discussão sobre as formas de sus-

tentabilidade das organizações não-governamentais, bem 

como na tentativa de construção de estratégias de susten-

tação das ONGs ou, mais amplamente, das organizações do 

terceiro setor.

Crescem os seminários e eventos de discussão sobre o 

tema, avolumam-se as publicações sobre captação de recur-

sos. Organizações internacionais (governamentais, multila-

terais e não-governamentais) trazem ao país seus acúmulos 

técnicos na área, criam-se prêmios para estimular a “boa-

prática” na área. Programas de promoção da sustentabilida-

de são criados, e, sobretudo, aumentam dramaticamente as 

expectativas de velhas e novas ONGs de virem a se consoli-

dar no cenário regional e/ou nacional.

 Nesse crescente fluxo de iniciativas, seja de quem finan-

cia e/ou apóia organizações não-governamentais, seja das 

próprias organizações e redes da sociedade civil, reconhe-

cem-se alguns avanços conceituais fundamentais para que a 

questão da sustentabilidade seja mais bem compreendida.

O primeiro avanço conceitual diz respeito ao reconhe-

cimento de que a sustentabilidade, para organizações como 

as ONGs, jamais significará que elas consigam se sustentar 

financeiramente sem uma proporção relevante de recursos 

doados a fundo perdido; isto é, a sustentabilidade desse tipo 

de organização vai sempre combinar, na melhor das hipóte-

ses, uma capacidade para obter receitas “próprias” de forma 

regular (contribuição de sócios e de “rede de amigos”,  pres-

tação de serviços de forma remunerada, venda de produtos, 

etc.), com a capacidade de acessar fontes de financiamento 

públicas, privadas e não-governamentais nacionais e inter-

nacionais. Essa constatação, hoje consensual, tem implica-

ções muito importantes, tanto porque tira um peso e uma 

responsabilidade excessivos e desproporcionais das ONGs 

em relação à sua sustentação duradoura, bem como por-

que sinaliza que é necessário preparar-se institucionalmen-
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te para acessar recursos de fontes variadas também em pla-

no nacional, sejam elas públicas, privadas ou não-governa-

mentais.

Um segundo avanço conceitual é relativo ao fato de que 

a sustentabilidade não diz respeito apenas à dimensão da 

sustentação financeira de uma organização, mas sim a um 

conjunto bem mais amplo de fatores de desenvolvimento 

institucional cruciais para as chances de “êxito duradou-

ro” de uma ONG (Armani, 2001). Essa ampliação da pro-

blemática da sustentabilidade, embora ainda recente, tem 

contribuído muito para uma compreensão mais complexa 

e integradora/holística da sustentabilidade, a qual se radica 

na visão de que o caráter mais ou menos duradouro de uma 

entidade depende do acesso regular a recursos, mas, acima 

de tudo, depende da qualidade de sua organização e de seu 

projeto institucional.

Essa nova percepção tem contribuído para o fortale-

cimento institucional de um conjunto amplo de ONGs as 

quais, até se depararem com o desafio da sustentabilidade, 

não haviam enfrentado de forma mais integral o impera-

tivo do desenvolvimento institucional; isto é, não haviam 

se dado conta de que o desenvolvimento institucional per-

manente é condição sine qua non da sustentabilidade. Isso 

quer dizer que é inescapável para uma ONG encetar um 

processo permanente de atualização e qualificação de sua 

missão e de seu projeto político, das bases de sua legitimi-

dade, de sua capacidade de gestão estratégica, da adequação 

de sua estratégia de intervenção e metodologia, de sua habi-

lidade e força para influenciar o processo das políticas pú-

blicas, de seus mecanismos de governança institucional, de 

sua disposição e preparo para gerar conhecimentos social-

mente úteis e de administrar pessoas e recursos. Sustenta-

bilidade, nesse sentido, poderia ser definida como a capaci-

dade institucional de interagir criativamente com contextos 

cambiantes, de forma a manter-se a relevância social e for-

talecer-se a credibilidade da organização.

Um terceiro avanço, decorrente do segundo, é o aparen-

te paradoxo de que, para ser sustentável, uma organização 

precisa se reinventar. Isto é, a sustentabilidade não se ofe-

rece facilmente, ela requer enorme esforço continuado, de-

terminação política e disposição para mudança de aspec-

tos relevantes da cultura e do fazer institucional, gerando 

uma carga razoável de conflitos e tensões, seja, por exemplo, 

quanto ao planejamento estratégico e às estratégias de co-

municação (se existentes), ao perfil dos recursos humanos e 

à capacidade de gestão administrativo-financeira, ou mes-

mo quanto à relação estratégica e orçamentária entre ativi-

dades-fim e atividades-meio.

Esses avanços recentes são muito importantes porque 

têm contribuído para, e de certa forma, expressam mudan-

ças culturais substanciais no campo das ONGs. Talvez uma 

das principais mudanças seja a recém-descoberta percep-

ção de que já não é mais possível concentrar toda a ener-

gia institucional nas atividades-fim, sendo necessário tratar 

também as questões do desenvolvimento institucional e da 

sustentabilidade como estratégicas. Até poucos anos atrás, 

a maior parte das organizações da sociedade civil (OSCs) 

não tinha, e de certa forma não precisava ter, grandes pre-

ocupações com a organização em si e com sua gestão, con-

centrando praticamente toda sua energia e tempo na ação 

sociopolítica. Isso era visto como eficiente, pois se gastava 

pouco tempo (e recursos) com a vida interna da organiza-

ção. Hoje, isso se apresenta de outra forma. Dado o novo 

contexto para a ação social e os desafios à sustentabilidade 

das OSCs, passa a ser fundamental para a sua credibilidade 

e sustentabilidade qualificar tecnicamente o trabalho, cla-

rear e compartilhar o projeto político/missão institucional, 

promover uma cultura e metodologias/instrumentos de 

planejamento estratégico e de monitoramento & avaliação, 

aperfeiçoar os mecanismos de gestão, qualificar a partici-

pação interna e a democratização dos processos decisórios, 

etc. Com isso, cada entidade passa a ter de dedicar maior 

tempo, pessoas e recursos para atividades-meio relativas ao 

fortalecimento das condições de sua sustentabilidade polí-

tica e financeira. Quer dizer, trata-se de pensar não somen-

te a estratégia de trabalho, mas também e de forma perma-

nente as estratégias institucionais para o fortalecimento da 

entidade.

Uma outra mudança cultural relevante é a “descoberta” 

de que somente com intensa e diversificada inserção local e 

de fortalecimento da credibilidade institucional, uma ONG 

pode vir a ser sustentável. Isto é, a sustentabilidade de uma 

organização é também função do grau de “enraizamento” 

social, da capacidade de articulação local e de credibilida-

de construída junto aos atores relevantes do seu contexto 

de atuação.
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Sustentabilidade: do que se trata?

Esses avanços conceituais e mudanças culturais no cam-

po das ONGs brasileiras, no entanto, embora importantes 

para o seu futuro, parecem não vir acompanhados de avan-

ços correspondentes no tocante à consideração dos fatores 

contextuais que circunscrevem as chances de sustentabili-

dade desse campo de organizações e de cada uma delas. 

Com isso, corre-se o risco de indução a duas falácias: a pri-

meira é a de que é possível para uma organização ou cam-

po de organizações ser sustentável apenas a partir de sua 

qualificação técnico-organizacional e gerencial; a segunda 

quer nos fazer crer que as ONGs devem se adaptar e se ajus-

tar o melhor possível a parâmetros supostamente definidos 

e imutáveis de financiamento, obscurecendo-se as visões e 

disputas a eles subjacentes.

No caso da primeira falácia, o que ocorre é que se aca-

ba, mesmo involuntariamente, estimulando expectativas 

infundadas de que basta às organizações percorrerem “o 

caminho das pedras” da atualização institucional e do cor-

respondente planejamento da captação de recursos, que a 

sustentabilidade emergirá no horizonte. Alimenta-se assim 

um mito – o da sustentabilidade como produto do esforço 

técnico-gerencial de organizações determinadas. Isso equi-

valeria a dizer que elas são as únicas responsáveis por sua 

sustentabilidade; ironicamente, nesse sentido, a “sustentabi-

lidade” de uma organização poderia ser equiparada à noção 

de empregabilidade do trabalhador, pelo que este assume 

a responsabilidade quase total por suas chances de empre-

go. O mito da sustentabilidade resultante apenas do pró-

prio esforço, na verdade, contribui para a difusão da idéia 

de que ela é alcançável por uma organização em particular 

sem que, concomitantemente, o seu campo de organizações 

se projete como sujeito político coletivo no espaço públi-

co em torno das disputas sobre o valor social do seu traba-

lho. A experiência internacional nesse campo, pelo contrá-

rio, tem enfatizado a dimensão política e educativa que as 

estratégias de mobilização de recursos devem ter em rela-

ção às percepções de todos os atores e setores da socieda-

de relativas aos problemas sociais (Iório, 2001; Bailey, 2000; 

Clayton, 1994).

Já no tocante à segunda falácia, evita-se tematizar expli-

citamente o fato de que a busca da sustentabilidade se cons-

titui em um campo de disputas em torno das estratégias na-

cionais de combate à pobreza e à desigualdade e também 

sobre o sentido da participação das ONGs na promoção do 

desenvolvimento. As chances de sustentabilidade de uma 

ONG em particular e do seu campo coletivo são orientadas 

por uma determinada visão da possibilidade de enfrentar a 

pobreza e a desigualdade, do papel do Estado e das políticas 

públicas, das formas e instrumentos de financiamento e de 

controle social público às organizações não-governamen-

tais, das formas de as empresas realizarem sua responsabili-

dade social, e assim por diante. Isto é, as chances de susten-

tabilidade das ONGs são permeadas e condicionadas por 

visões, políticas e canais de financiamento referidas a temá-

ticas, a determinados tipos de organização, a formas de in-

tervenção e tipo de contribuição esperada das ONGs. 

Chega-se, assim, a um ponto fundamental: a disputa 

pela sustentabilidade não deve se resumir apenas aos esfor-

ços por fortalecer a capacidade de interação criativa de or-

ganizações determinadas com o seu contexto visando con-

ferir caráter duradouro ao valor social do seu projeto ins-

titucional, mas deve visar também ao desenvolvimento de 

estratégias coletivas de interlocução públicam, objetivando 

a mudança de fatores jurídicos, políticos, institucionais e 

operacionais que circunscrevem as possibilidades de sus-

tentação desse tipo de organização no país (Bailey, 2000). 

Por isso, é importante que, na luta pela sustentabilidade, as 

ONGs (I) julguem criteriosamente as possíveis implicações 

de cada oportunidade de financiamento para a sua autono-

mia, e (II) que se engajem em processos coletivos de diálogo 

e ação política visando influenciar os marcos legais, políti-

cos e operacionais de apoio a ONGs vigentes.   

Assim, ao se falar em sustentabilidade, está-se tocando 

em uma questão mais profunda e complexa do que a sus-

tentação das ONGs; está-se, sim, tematizando a questão dos 

parâmetros éticos, culturais, políticos e técnicos que gover-

nam as concepções e formas como a sociedade enfrenta a 

problemática da pobreza, da desigualdade e da promoção 

do desenvolvimento. Quer dizer, é da própria relação Esta-

do e sociedade, da relação entre economia e sociedade, do 

papel social das organizações não-governamentais vis-à-vis 

o Estado, as políticas públicas e as empresas, enfim, é da 

própria qualidade da democracia que se trata. 

Se, no nível micro de uma organização em particular, 

a sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de 

sustentar de forma duradoura o valor social do projeto ins-
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2 Lembre-se que a sustentabilidade das ONGs/Terceiro Setor tanto nos Estados Unidos como na Europa se baseia em forte apoio de fundos públicos. Conforme 
pesquisa internacional comparativa recente envolvendo 22 países (Landim,1999), vê-se que neles as organizações do terceiro setor têm, em média, 40% de 
suas receitas oriundas do setor público, enquanto essa média cai para 15,5% nos países pesquisados na América Latina. No Brasil, chega a 14,5% apenas.

3 Cfe. Fowler, Alan. Striking a Balance – A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisations in International Development. 
London: INTAC/Earthscan, 1997, p. 129.

titucional a partir da interação criativa com contextos mu-

táveis, no nível macrossocial, a sustentabilidade pode ser 

tomada como o grau de correspondência (legitimação so-

cial-pública) entre a ação coletiva das ONGs e as concep-

ções, políticas e mecanismos (públicos e privados) de en-

frentamento da pobreza e das desigualdades e de promoção 

do desenvolvimento. Tal conceito faz referência e explicita, 

assim, o grau de interlocução pública e de aproximação ne-

gociada ao que possa ser considerado o “interesse público” 

quanto ao “lugar” das ONGs, em correspondência aos do 

Estado e do setor privado, no tocante ao enfrentamento da 

problemática social e à promoção do desenvolvimento.

Por fim, tematizar a sustentabilidade das ONGs é, tam-

bém, lutar pela garantia de que existam políticas e fundos 

públicos destinados a apoiar de forma substancial (direta 

ou indiretamente) esse tipo de organização, garantindo-se 

que o apoio público não signifique perda de autonomia da 

ONG e, especialmente, de seu caráter de sujeito político na 

sociedade civil2. E não só isso, lutar também para que os 

mecanismos e procedimentos institucionais e administrati-

vos (critérios de acesso, parâmetros de controle social, ins-

trumentos de acompanhamento e avaliação, normas admi-

nistrativo-financeiras, etc.) sejam adequados e flexíveis para 

abarcar pequenas, médias e grandes organizações.

Indo mais longe, o financiamento público das ONGs 

não deveria considerar apenas o apoio às ONGs como pres-

tadoras de serviços complementares e/ou ampliadores da 

política pública; deveria também promover o apoio a ações 

de caráter mais propositivo, ações críticas a determinadas 

políticas de governo, ações de caráter experimental, etc. Mas 

isso só seria possível se tais políticas e fundos viessem a ser 

geridos com parâmetros públicos, e não meramente políti-

co-partidários, corporativistas ou tecnocráticos. 

É muito importante assinalar que sem uma substancial 

política pública de apoio às ONGs elas não virão a ser sus-

tentáveis como setor, e aquelas que porventura vierem a sê-

lo, o serão na medida em que se “con-formarem” aos parâ-

metros privados (corporativos e não-governamentais) de 

apoio. Numa situação dessas, muito do caráter público da 

ação das ONGs terá se perdido...

Sustentabilidade: como avaliar?

Se tomarmos a sustentabilidade por sua dupla dimen-

são – no nível de cada organização e no nível mais geral 

do conjunto das ONGs, torna-se um exercício interessante 

pensar em variáveis e indicadores de sustentabilidade cor-

respondentes. 

As variáveis apresentadas a seguir são uma contribuição 

nesse sentido.

Indicadores de sustentabilidade – variáveis no 

nível da organização

 Capacidade de geração/captação de recursos em relação 

às necessidades (anuais ou trienais) de recursos da orga-

nização.

 Índice de diversificação das fontes de apoio, tanto em 

número como no tipo de financiadores.

 Proporção das receitas não-vinculadas (oriundas de ge-

ração própria e de apoios de caráter institucional) em 

relação às receitas vinculadas (apoios específicos a pro-

gramas, projetos, etc.).

 Grau de dependência em relação a recursos de origem 

internacional (supondo-se que, no longo prazo, a orga-

nização é tanto mais sustentável quanto maior for a pro-

porção de recursos acessados no próprio país).

 Nível e tipo de condições (políticas e técnico-gerenciais) 

e expectativas expressas pelo financiador (em relação à 

autonomia da ONG)3.

 Densidade das relações com financiadores e grau de in-

terlocução sobre tendências institucionais e escolhas es-

tratégicas mútuas.

 Grau de desenvolvimento e qualidade dos instrumentos 

de accountability e de demonstração de resultados da or-

ganização.
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 Nível de desenvolvimento institucional “interno”:

 (I) grau de relevância social contextualizada da missão e 

da estratégia de intervenção institucional;

 (II) grau de compartilhamento da identidade e da mis-

são e/ou nível de tensões e conflitos;

 (III) grau de estabilidade e efetividade das estruturas e 

modos de governança institucionais;

 (IV) capacidade e parâmetros para gestão estratégica 

(sistema de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 

(PMA), instrumentos gerenciais, etc.); e

 (V) perfil ético-político, qualificação técnica e índice de 

rotatividade dos recursos humanos.

 Nível de desenvolvimento institucional “ampliado”:

 (I) credibilidade (e grau de conhecimento) da organi-

zação perante seu público beneficiário, movimentos so-

ciais, órgãos públicos, outras ONGs, fundações sociais, 

universidades, empresas, agências de cooperação etc.; 

 (II) capacidade para deflagrar e/ou influenciar proces-

sos de mobilização social e de impactar a agenda pública 

e as políticas públicas, e

 (III) capacidade para estabelecer diálogo, parcerias e 

trabalho conjunto com outras instituições.

Indicadores de sustentabilidade – variáveis no 

nível do conjunto do setor ONG

 Grau de credibilidade associado às ONGs como setor 

em nível nacional e internacional.

 Grau de iniciativa e participação do setor na interlocu-

ção pública sobre seu marco legal e sobre as formas de 

apoio públicas e privadas ao setor ONG no país.

 Grau de desenvolvimento e amadurecimento da legis-

lação específica sobre apoio a ONG. Capacidade das 

ONGs enquanto “campo” de dialogar e influenciar as 

concepções, políticas e modalidades de apoio dos finan-

ciadores internacionais e nacionais.

 Grau de aceitação por parte da legislação específica (es-

pecialmente a legislação referente às OSCIPs (organiza-

ções da sociedade civil de interesse público) e por parte 

dos governos (federal, estaduais e municipais) de que as 

ONGs devem manter-se como sujeitos políticos autô-

nomos, mesmo quando apoiadas com recursos públi-

cos.

 Qualidade dos padrões e instrumentos de controle so-

cial público sobre as ONGs financiadas por recursos pú-

blicos.

Novas iniciativas para a sustentabilidade

Dada a análise acima, e levando-se em conta o contexto 

favorável do Governo Lula, indicam-se algumas iniciativas 

que podem contribuir para fazer avançar a sustentabilidade 

macrossocial das ONGs brasileiras, sejam elas tomadas pe-

las redes de ONG ou mesmo pelo novo governo.  São elas:

 Dar curso e ampliar o processo de diálogo nacional so-

bre o marco legal do terceiro setor visando à proposição 

de um marco legal mais amplo e cuidadosamente deba-

tido, mais completo, mais adequado às especificidades 

das ONGs, mais apto a tratar de forma diferenciada os 

diferentes tipos de organizações do terceiro setor, e que 

seja uma legislação mais claramente resultante de um 

debate público sobre o papel esperado das ONGs no de-

senvolvimento nacional. A atual lei das OSCIPs aqui é 

ponto de partida fundamental.

 Articular um processo de diálogo entre ONGs e as em-

presas e fundações empresariais, visando tematizar as 

políticas, estratégias e mecanismos de seleção e apoio a 

organizações da sociedade civil, de forma a avaliar a ex-

periência até aqui desenvolvida e dela extrair lições para 

o futuro, buscando-se ainda constituir um espaço de re-

flexão sobre os fundamentos e o alcance das iniciativas 

privadas na área social e suas implicações para o setor 

não-governamental no Brasil. 

 Abrir um fórum de diálogo governo federal – organi-

zações da sociedade civil – agências (não-governamen-

tais e governamentais/multilaterais) de cooperação ao 

desenvolvimento, visando construir parâmetros mais 

compartilhados e complementares de apoio a organiza-

ções da sociedade civil.

 Articular um espaço de interlocução e de troca de ex-

periências entre instituições e universidades que vêm 

desenvolvendo programas de assessoria e capacitação 

de ONG, de forma a estimular-se a ampliação do aten-

dimento em nível nacional, a elevação da qualidade, as 

complementaridades e a eventual sinergia entre muitas 

dessas iniciativas.

Sustentabilidade: desafio democrático
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 Por fim, outra iniciativa oportuna seria que as próprias 

ONGs pactuassem e oferecessem à sociedade uma espé-

cie de “código de ética” do setor, com o que ganhariam 

maior credibilidade e se diferenciariam de um tipo de 

organização da sociedade civil que não se orienta por 

uma ética social-pública.

Com essas e outras iniciativas dessa natureza se estaria 

favorecendo espaços e processos de interlocução que privi-

legiariam não apenas a dimensão técnico-gerencial da sus-

tentabilidade, mas também, e acima de tudo, o necessário 

debate público sobre o valor social e os limites da contri-

buição das ONGs ao combate à pobreza, às desigualdades e 

à promoção de um desenvolvimento estimulador da justiça 

e da democracia.
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Este artigo apresenta as características básicas das 

formas de parceria com empresas privadas assumidas 

por dois dos programas desenvolvidos pelo Conselho 

da Comunidade Solidária e analisa as perspectivas de 

investimento privados no terceiro setor.

Princípios e diretrizes do Conselho da 

Comunidade Solidária

O Conselho da Comunidade Solidária4, criado em 1995, 

é um instrumento de mobilização da participação dos cida-

dãos e de promoção de parcerias entre governo e sociedade 

para o combate à pobreza e exclusão social. A diretriz básica 

que orienta a atuação do conselho é a de que o combate à 

pobreza e à exclusão social requer o fortalecimento das ca-

pacidades de pessoas e comunidades de satisfazer necessi-

dades, resolver problemas e melhorar sua qualidade de vida, 

ao contrário de programas que tornam a população passiva 

e dependente de ações assistenciais. Assim, o Conselho da 

Comunidade Solidária incentiva, promove e apóia inicia-

tivas de promoção da participação dos cidadãos e formas 

inovadoras de mobilização e parceria entre múltiplos atores 

com vistas a gerar solidariedade social e processos de desen-

volvimento humano e social sustentáveis (Cardoso, Franco 

e Darcy, 2000).

Disso decorre uma série de outras premissas para o de-

senho dos programas, destacando-se: 

a. “Não há contradição entre dever do Estado e responsa-

bilidade do cidadão”; 

b. “Não há contradição entre políticas públicas e dinâmi-

cas comunitárias, entre oferta de serviços e fortaleci-

mento do capital social local”; 

c.  “Não há caminho único nem receita infalível para supe-

rar a pobreza”; 

d. “Compartilhar com a sociedade as tarefas de formula-

ção e implementação de uma estratégia de desenvolvi-

mento social não é apenas uma possibilidade mas uma 

necessidade na sociedade contemporânea” (Cardoso, 

Franco e Darcy, 2000).

Programas da Comunidade Solidária 
e as parcerias com a iniciativa privada

4 De modo sintético, os objetivos do Conselho da Comunidade Solidária são: i) desenhar e implantar programas inovadores de desenvolvimento social baseados 
na parceria Estado–Sociedade e voltados a grupos populacionais vulneráveis e excluídos por meio dos programas Universidade Solidária, Capacitação 
Solidária, Alfabetização Solidária, Artesanato Solidário e Rede Jovem; ii) desenvolver iniciativas de fortalecimento da sociedade civil (Programa Voluntários 
e Rede de Informações para o Terceiro Setor – Rits); iii) promover a interlocução política sobre temas de uma estratégia de desenvolvimento social para o 
país, visando a identificar e impulsionar a realização de prioridades e medidas que materializem sua consecução (expansão do microcrédito, reforma do 
Marco Legal do Terceiro Setor, desenvolvimento local integrado e sustentável, etc).

Elisabete Ferrarezi
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5 Os objetivos da AAPCS são treinar os jovens em uma habilidade específica; promover sociabilidade, comunicação, auto-estima e cidadania; incentivar o 
interesse em ampliar seus conhecimentos e retomar ou reforçar a relação com a escola; e estimular soluções criativas e inovadoras de geração de renda e de 
identificação de novos nichos no mercado de trabalho. 
6 Os cursos possuem a duração de seis meses (600 a 720 horas) e são organizados em dois módulos. O módulo básico visa ao desenvolvimento de habilidades 
básicas e ao fortalecimento pessoal e social do jovem. O segundo módulo propicia o aprendizado de habilidades específicas e inclui vivência prática em 
ambientes reais de trabalho.

Todos os programas do conselho foram concebidos 

para se tornarem autônomos e auto-sustentáveis ao longo 

de sua implementação. Começam como experiências pilo-

to, testando os métodos e articulando as parcerias, e vão se 

expandindo paulatinamente até atingir a independência. 

Os programas compartilham os princípios da flexibilida-

de, que deve ser garantida no desenvolvimento dos projetos 

para que possam se adaptar às mudanças, e da construção 

de parcerias, envolvendo múltiplos atores, públicos e pri-

vados, condizente com o novo padrão de relação entre Es-

tado e sociedade. Esses princípios ampliam a eficácia dos 

programas sociais, pois aumentam sua capacidade de gerar 

recursos, dinamizar mudanças e alcançar sustentabilidade. 

Além disso, induzem respostas comunitárias que estimulam 

o fortalecimento do capital social, condição necessária para 

o desenvolvimento local (Cardoso, Franco e Darcy, 2000). 

Parcerias e captação de recursos  nos programas 
do Conselho 

O que a experiência da Comunidade Solidária revela é 

que quanto mais parceiros colaborarem, mais amplos e di-

versos serão os recursos mobilizados, maior o impacto re-

distributivo dos programas públicos e menores os riscos de 

desperdício, clientelismo e corrupção.

Segundo dados do conselho, mais de 400 empresas pri-

vadas e públicas, brasileiras e multinacionais, já participa-

ram ou participam de programas da Comunidade Solidá-

ria. Ao Conselho da Comunidade Solidária cabe a articu-

lação entre os parceiros e o acompanhamento da imple-

mentação dos projetos. A articulação bem realizada entre 

financiadores, organizações promotoras e público-alvo dos 

projetos, que consiga mostrar a viabilidade, a pertinência, a 

adequação dos objetivos e os resultados positivos, aumenta 

a possibilidade de prosseguimento das iniciativas, mesmo 

com a alternância de governos. Vejamos como os progra-

mas do conselho atuam nessa área.

O Programa Capacitação Solidária

Em 1995, foi criada a Associação de Apoio ao Programa 

Capacitação Solidária5 (AAPCS), pessoa jurídica de direito 

privado sem fins lucrativos, responsável pela gestão do Pro-

grama Capacitação Solidária (PCS). A AAPCS articula par-

cerias e capta recursos para a realização de cursos de capa-

citação de jovens, além de selecionar, monitorar e avaliar os 

resultados dos projetos financiados. 

O curso de capacitação profissional6 tem como foco jo-

vens de 16 a 21 anos, de baixa renda e escolaridade, que vi-

vem na periferia das grandes cidades. O PCS realiza con-

cursos de projetos para selecionar as organizações capaci-

tadoras (OC), que participam de treinamentos para aplica-

ção de metodologia de acompanhamento pedagógico e de 

gestão financeira. 

Os parceiros do Programa Capacitação Solidária podem 

ser divididos em três grupos: 

a. parceiros financiadores, que contribuem com doações 

em dinheiro que viabilizam os concursos de projetos e 

a implantação dos cursos de capacitação profissional de 

jovens; 

b. parceiros técnicos, que colaboram na divulgação dos 

concursos, no fornecimento de cadastros e outras infor-

mações regionais de interesse, prestam esclarecimentos 

sobre as regras e critérios estabelecidos pelos editais dos 

concursos e/ou oferecem suporte técnico para elabora-

ção de projetos nas regiões em que atuam; e 

c. parceiros de apoio, que contribuem com doação de ser-

viços, equipamentos, mobiliário, veículos, cessão de es-

paço, descontos especiais e recursos para monitoramen-

to e avaliação dos cursos e eventos de integração desti-

nados aos jovens e ONGs.

Em seis anos de atuação, o programa firmou 97 parce-

rias com empresas privadas, totalizando R$ 150 milhões em 

investimentos. Viabilizou 4.203 cursos que foram executa-

dos por 2.537 organizações capacitadoras, as quais prepa-
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7 O Programa organiza os concursos de projetos para os cursos de capacitação, divulgados por editais, nos quais os projetos inscritos, enviados pelas 
organizações da sociedade civil, são avaliados e selecionados pelo Comitê Técnico Avaliador, formado por profissionais de reconhecida atuação na área 
social e/ou do trabalho e da educação.

raram 124 mil jovens para o mundo do trabalho, em nove 

regiões metropolitanas. Ao todo, as ações de capacitação en-

volveram mais de 4 mil profissionais da área social em 881 

municípios de 26 estados brasileiros.

Para os financiadores, que tanto financiam atividades do 

programa como prestam serviços gratuitos ou especiais, o 

investimento por aluno é de R$ 1.500 para um curso de 600 

horas. Esse valor cobre custos com recursos humanos, ma-

terial didático, alimentação, transporte, uma bolsa-auxílio 

de R$ 50/mês para o aluno e o monitoramento pedagógico 

e financeiro dos cursos.

A estratégia de captação de recursos é diferenciada. Há 

uma sistemática dirigida a empresas privadas, outra para a 

captação realizada em órgãos governamentais e uma tercei-

ra aplicada a pessoas físicas.

Avalia-se que a transparência de procedimentos e dos 

resultados do programa é um dos principais fatores para 

uma boa captação de recursos. Todos os projetos financia-

dos pelo Capacitação Solidária, selecionados por meio de 

concursos7, são acompanhados ao longo de sua execução e 

avaliados ao final. Os alunos e as organizações são rigoro-

samente cadastrados. Para isso, o programa dispõe de um 

ágil sistema de informações e de um modelo de gestão que 

garante a transparência das ações e dos investimentos rea-

lizados. 

Vários parceiros financiadores vêm dando continuida-

de na sua contribuição ao programa ao longo dos últimos 

anos, dentre os quais: Confederação Nacional do Comércio 

(Sesc-Senac), Banco Itaú, Banco Safra, Grupo Gerdau, Ele-

trobrás, Correios e Eletropaulo. Muitos deles não limitam 

sua participação à doação de recursos, colaborando com su-

gestões para o aprimoramento das estratégias de comunica-

ção, difusão das metodologias e do modelo de gestão social 

do PCS. Além disso, a empresa pode vincular sua imagem 

a essa iniciativa que, além de resultados, contribui para ge-

rar tecnologias sociais inovadoras e replicáveis, auxiliando 

no aperfeiçoamento de procedimentos no âmbito das polí-

ticas públicas.

Os benefícios para as empresas são objetivos. No PCS, 

as empresas se engajam em uma ação social que contribui 

para a redução dos fatores de vulnerabilidade geradores da 

exclusão social. O programa é atraente porque propicia par-

ticipação na resolução de um problema que é urgência so-

cial, com foco nos jovens de baixa escolaridade que vivem 

em situação de pobreza nos grandes centros urbanos. A eles 

é oferecida a oportunidade de participar de um processo 

educacional que, além de lhes propiciar o aprendizado de 

uma habilidade e geração de renda, estimula a cultura em-

preendedora, desenvolve sua sociabilidade e sua capacidade 

de comunicação, desperta e reforça seu compromisso com 

a comunidade e amplia seu universo cultural. As estratégias 

utilizadas na implementação das atividades consideram a 

multiplicidade das habilidades requeridas hoje no mundo 

do trabalho e as exigências de formação geral do jovem. 

Além disso, os financiadores do Capacitação Solidária 

contribuem para o fortalecimento das organizações da so-

ciedade civil que atuam nas comunidades, participando da 

formação de capital humano e social indispensáveis para 

impulsionar o desenvolvimento humano e social.

A experiência com as distintas modalidades de parceiros 

tem sido considerada bastante positiva. Isso está diretamen-

te relacionado com a forma com que o programa cumpre os 

compromissos assumidos. Nesse sentido, importante papel 

desempenha o monitoramento e avaliação, que permite vi-

sibilidade pública da eficácia dos projetos e o acompanha-

mento da implementação dos cursos. O programa conta 

com duas áreas dedicadas ao tema: Monitoramento Téc-

nico-Pedagógico e Monitoramento Técnico-Financeiro. O 

sistema de informações utilizado, alimentado on line, e os 

vários encontros técnicos e visitas do programa propiciam 

ajustes rápidos dos problemas detectados.

O monitoramento financeiro de todos os projetos orien-

ta o planejamento de gastos das Organizações Capacitado-

ras e propicia condições para o aprimoramento da gestão, 

com controle do uso dos recursos e registro de desembolso 

e dos gastos dos projetos. Essa base gera os parâmetros de 



Sustentabilidade: aids e sociedade civil em debate

Ministério da Saúde - SVS - Programa Nacional de DST/Aids18

custos, o acompanhamento da destinação de recursos e o 

controle de evasão de alunos, permitindo realizar um pla-

nejamento da captação. Além do monitoramento com ênfa-

se na prestação de contas das OC e nos resultados alcança-

dos, vários componentes do PCS têm avaliação externa.

O Programa Capacitação Solidária utiliza também cam-

panhas para captação de recursos. Em 1999 lançou pela in-

ternet a campanha “Mude o Brasil em 1 Minuto”. Em 2002, 

lançou uma nova campanha: “Eu sou capaz”. Para a elabora-

ção dessas campanhas, o PCS contou com a parceria de agên-

cias de publicidade, como a Norton Publicis e a Ogilvy.

O Programa Alfabetização Solidária

Criado em janeiro de 1997, o Programa Alfabetização 

Solidária8 é dirigido aos municípios com os maiores índices 

de analfabetismo, tendo como base de atuação o ranking 

de analfabetismo do Censo Demográfico do Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atende, priorita-

riamente, jovens de 12 a 18 anos, sem excluir adultos que 

queiram participar. O programa identifica os municípios, 

mobiliza e articula parcerias para executá-lo. Tem por obje-

tivos reduzir o índice de analfabetismo entre jovens e adul-

tos e desencadear a oferta pública de educação de jovens e 

adultos.

As instituições de ensino superior (IES) assumem o pro-

cesso pedagógico, adotando voluntariamente um ou mais 

municípios. Indicam professores para desenvolver projetos 

de cursos, capacitam coordenadores e alfabetizadores, co-

ordenam e avaliam os cursos. As atividades de alfabetização 

de jovens e adultos são realizadas por alfabetizadores sele-

cionados na comunidade atendida, que são treinados pelas 

IES parceiras e acompanhados por professor coordenador 

da universidade.

Uma das características do Alfabetização Solidária é a 

parceria com múltiplos atores. O programa conta com or-

çamento compartilhado, negociado com as empresas de 

forma objetiva e transparente, e com periódica prestação 

de contas das ações empreendidas. Sua experiência mostra 

que para uma captação ser eficiente, a definição do custo é 

fundamental para demonstrar aos parceiros a viabilidade fi-

nanceira do projeto.

Além das IES, o programa mantém parcerias com diver-

sas entidades públicas – entre elas, o Ministério da Educa-

ção (MEC) e prefeituras –, e com pessoas físicas. As empre-

sas, organizações, governos estaduais e instituições aderem 

voluntariamente ao programa, adotando um ou mais mu-

nicípios com 250 alunos, e dividem com o MEC o custo de 

R$ 34 por aluno/mês. Assim, cada parte contribui com R$ 

17 por aluno/mês. O valor disponibilizado pelas empresas 

é utilizado para cobrir os custos da capacitação dos alfabe-

tizadores (transporte, hospedagem e alimentação), bolsas 

dos alfabetizadores e coordenadores nos municípios, me-

renda e viagens para a realização do acompanhamento e da 

avaliação. No caso do MEC, esse valor corresponde ao for-

necimento de material didático e de apoio, formação de bi-

bliotecas e pagamento das bolsas de ajuda de custo dos pro-

fessores universitários. As prefeituras garantem infra-estru-

tura local para realização das aulas e mobilizam alunos e 

alfabetizadores.

O Programa Alfabetização Solidária atendeu, até de-

zembro de 2001, um total acumulado de 2,4 milhões de jo-

vens e adultos, em 1.578 cidades brasileiras, principalmente 

do Norte e Nordeste, com mais de 19 mil alfabetizadores ca-

pacitados por 203 universidades, contando com mais de 90 

empresas parceiras. Em 2002, o programa está atuando em 

2.010 municípios e, até o fim do ano, terá atendido, a mais 

1,2 milhão de alunos. No projeto piloto, em 1997, existiam 

11 empresas parceiras participando da atuação do progra-

ma em 38 municípios. Em cinco anos de atuação, o progra-

ma contou com o investimento de mais de US$ 120 milhões 

dos setores privado e governamental. 

Avalia-se que os resultados alcançados, as campanhas de 

divulgação e marketing, e a presença constante do progra-

ma em matérias jornalísticas nos principais veículos de co-

municação do país, consolidaram a imagem do Alfabetiza-

ção Solidária perante a opinião pública, colaborando para 

o aumento das adesões de parceiros à iniciativa. Outro fator 

8 O Programa Capacitação Solidária é gerenciado pela Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária, pessoa jurídica de direito privado sem 
fins lucrativos.
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importante para estimular as parcerias é a transparência das 

ações, com a realização de auditorias independentes na apli-

cação dos recursos.

O Alfabetização Solidária realiza um trabalho de sensi-

bilização nas empresas privadas e interlocutores, divulgan-

do suas ações por meio do envio de mala direta com mate-

rial institucional, de visitas às salas de aula do programa nos 

municípios, entre outros. A captação é seguida de fideliza-

ção do parceiro, que inclui ações como o envio de relatório 

com resultados, prestação de contas dos recursos recebidos 

e visitas in loco aos municípios adotados.

Muitas empresas mantêm outros tipos de parceria com 

o Alfabetização Solidária, além do financiamento dos cur-

sos de alfabetização. Como exemplos, há o envolvimento 

dos funcionários na ação, estimulando o voluntariado cor-

porativo, e o estímulo do programa para que seus parcei-

ros invistam em outras ações que beneficiem os municípios 

por eles adotados. Há ainda a alternativa de investimento 

no Projeto Grandes Centros Urbanos, criado em 1999 para 

atender à população das regiões metropolitanas onde existe 

grande concentração de pessoas não-alfabetizadas. Os re-

cursos para esse projeto são captados por meio da Campa-

nha Adote um Aluno, em que pessoas adotam um ou mais 

alunos, contribuindo com R$ 17 mensais durante um se-

mestre, período de alfabetização de um aluno. A adesão é 

feita por meio de telefone e a quantia é debitada em cartão 

de crédito ou pode ser depositada em uma conta-corrente. 

O Extra Hipermercados, por exemplo, além de adotar 

dois municípios, divulgou o programa em toda a rede, con-

vidando os clientes a se tornarem responsáveis pelo atendi-

mento de jovens e adultos por meio do apoio às ações do 

Alfabetização Solidária. A empresa também desenvolveu 

uma ação corporativa de incentivo à participação dos fun-

cionários do grupo para doação de um pequeno valor, que 

possibilitou a adoção de um município. A empresa Texaco 

organiza campanhas de arrecadação de material entre seus 

funcionários e clientes para distribuição nos municípios 

adotados. Além de recursos financeiros para o programa, 

o Deutsche Bank estimulou a economia local de algumas 

comunidades onde atua, comprando a produção local de 

artesões. A American Express, além de adotar um municí-

pio, destinou recursos arrecadados em um show patrocina-

do pela empresa para o Projeto Grandes Centros Urbanos. 

O Instituto Souza Cruz realiza visitas regulares aos municí-

pios adotados para verificar os resultados da ação apoiada 

pela empresa.

A empresa parceira recebe o selo solidário, que a classi-

fica como “Empresa Solidária”, podendo ser usado em todo 

seu material institucional de divulgação e de comunicação 

(embalagens, cartazes, entre outros produtos). Desse modo, 

as empresas destacam sua imagem institucional como em-

presas que apóiam um programa social. Os nomes das em-

presas ainda aparecem em todo o material institucional do 

Alfabetização Solidária.

Uma boa gestão é indicador relevante para a tomada de 

decisão do doador. Nesse sentido, destaca-se o sistema de 

avaliação, cujos principais componentes são: avaliação do 

módulo, que verifica o índice de evasão e de aprendizado do 

aluno; avaliação de saída da instituição de ensino superior 

do município, que verifica se o objetivo de institucionalizar 

a educação de jovens e adultos no município foi cumprido; 

avaliação de impacto nos alunos egressos, municípios e nas 

IES, realizada por equipe externa para avaliar o impacto do 

programa nas famílias dos alunos, nos alfabetizadores e nas 

IES; realização de seminários nacionais, envolvendo profes-

sores e universidades, com foco na avaliação do programa 

como um todo. 

O Sistema de Informações, disponibilizado no site do 

Programa Capacitação Solidária na internet para as insti-

tuições de ensino superior parceiras e coordenadores mu-

nicipais, apresenta a prestação de contas, pendências, rela-

tórios de capacitação e de visitas, avaliação do projeto da 

IES no município, avaliação do módulo e outros bancos de 

dados. Esse é um canal de comunicação, via internet, entre 

a Coordenação Nacional, localizada em Brasília, e seus par-

ceiros, permitindo visibilidade das ações.

Anualmente, em comemoração ao Dia Internacional da 

Alfabetização (8 de setembro), o programa realiza um en-

contro nacional, a Semana da Alfabetização, que reúne re-

presentantes das empresas, organizações e instituições par-

ceiras, alunos, alfabetizadores, reitores, ministérios e secre-

tarias. A ênfase do encontro é a avaliação geral do ponto de 

vista dos parceiros. Nos encontros regionais com as IES par-

ceiras discute-se a avaliação das ações implementadas nas 

localidades. No processo, além dos objetivos específicos do 

monitoramento e da avaliação, é exercitado o diálogo com 

os parceiros executores e coordenadores locais, para apro-

fundar as avaliações de forma participativa, o que constitui 
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uma ferramenta importante para a consolidação das rela-

ções de parceria.

Perspectivas  acerca  da  responsabilidade  social 
das  empresas

Diversas ações têm apontado para o crescente interesse 

das empresas no investimento social. Investidores têm leva-

do em consideração a conduta da empresa em temas como 

meio ambiente, relação com a comunidade e com funcio-

nários. Nota-se também, a partir da década de 90, uma mu-

dança substantiva das empresas em relação à prática tradi-

cional de benemerência e filantropia9. Embora o desenvol-

vimento da filantropia no Brasil, entendida como evolução 

dos donativos de caridade para doações estruturadas ou in-

vestimento social, se encontre em fase incipiente, chama a 

atenção a atuação do Gife10 (Grupo de Institutos, Funda-

ções e Empresas) e o interesse suscitado pelas iniciativas do 

Instituto Ethos de estímulo à responsabilidade empresarial, 

dentre outras iniciativas. Respeito ao trabalhador, ao con-

sumidor, à comunidade e ao meio ambiente começam a ser 

percebidos como componentes indispensáveis ao perfil e à 

atuação de uma empresa moderna.

Como exemplos recentes temos os fundos de investi-

mento socialmente responsáveis (SRI) e o AS 8000 que sig-

nifica social accountability11. Trata-se de uma especificação 

internacional que mede o grau ético e de responsabilida-

de social de uma empresa, concedendo uma certificação de 

que ela atende requisitos mínimos em termos de direitos 

humanos e sociais.

Segundo alguns autores, esse tipo de investimento nos 

EUA faz parte de uma estratégia competitiva para aumen-

tar o reconhecimento e a legitimidade por parte dos consu-

midores, superar obstáculos de regulamentações e dar im-

pulso à produtividade e sinergia entre as áreas das empresas 

(Smith, 1994:105). Essas empresas têm procurado garantir 

o reconhecimento social, alinhando estratégias rentáveis 

com o bem-estar social, incentivando a criação de progra-

mas filantrópicos dentro delas. Para a autora, as “compa-

nhias de cidadania” pretendem levar essa experiência para 

mercados emergentes. O uso da “responsabilidade social” 

da empresa poderia ser estratégico para abrir novos merca-

dos, adquirindo vantagens competitivas em suas operações 

como uma forma de construir relações com líderes gover-

namentais e com as comunidades locais.

Por outro lado, a crescente mobilização de recursos pri-

vados para fins públicos representa uma ruptura com a tra-

dicional dicotomia entre o público e o privado, no qual o 

público era sinônimo de estatal e o privado, de lucrativo. 

A participação dos cidadãos, das organizações da sociedade 

civil e o investimento das empresas em ações sociais confi-

guram o surgimento de uma inédita esfera pública não-es-

tatal e de um terceiro setor – não-lucrativo e não-governa-

mental, cujo fortalecimento contribui para redimensionar 

tanto o Estado quanto o mercado (Cardoso, 2000:6). 

A opinião da presidente do Conselho da Comunidade 

Solidária, Ruth Cardoso, no artigo “O desafio da responsa-

bilidade: cidadania empresarial no Brasil e nos Estados Uni-

dos” é ilustrativa dessa perspectiva:

“Estudo do Ipea oferece um retrato atualizado da ação so-

cial das empresas do Sudeste brasileiro. A partir de uma 

amostra de 1.752 empresas privadas, compreendendo des-

de as micro até as de grande porte, a pesquisa constata que 

67% delas realizam ações sociais. As projeções efetuadas 

com base neste percentual indicariam que, na região mais 

desenvolvida do país, cerca de 300 mil empresas, ou seja o 

equivalente a dois terços do universo analisado, realizam 

algum tipo de ação social em prol da comunidade (Pelia-

no, 2000).

Outra pesquisa realizada pela Associação dos Dirigentes 

de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), promotora do 

Prêmio Top Social confirma este padrão de atuação. De 

um total de 810 empresas consultadas, 35% criaram ins-

9 Historicamente, no Brasil, a cultura da filantropia esteve associada à caridade e às relações pessoais, tendo sido as doações individuais da classe senhorial ou 
empresarial incentivadas pela Igreja e por intermédio de benefícios fiscais do Estado. O catolicismo exerceu uma forte influência na criação de organizações 
sem fins lucrativos, principalmente nas áreas de assistência social, saúde e educação, assegurando a manutenção de determinados valores e formas de atuação 
em grande parte dessas organizações (Landim, 1993:42).

10 Dos encontros promovidos pela Câmara Americana de Comércio que instituiu o prêmio ECO para trabalhos comunitários, surgiu uma rede de empresas 
com o propósito de trocar informações, ampliar o conhecimento sobre filantropia empresarial e promover esse gênero de trabalho. Surge então, em 1991, o 
Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Ferrarezi, 1995:16).

11 O AS 8000 foi elaborado pela Social Accountability International, organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos.
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titutos ou fundações como canal para concretizar seus in-

vestimentos sociais, com predominância das áreas de edu-

cação (74%), meio ambiente (37%) e saúde (35%) (Be-

ting, 2000).

Evelyn Ioschpe, ex-presidente do Gife – Grupo de Insti-

tutos, Fundações e Empresas, estima em um mínimo de 

500 milhões de dólares o montante anual de investimento 

em programas sociais realizado pelas empresas brasileiras. 

Sua estimativa se baseia no gasto de 400 milhões de dóla-

res realizado em 1998 pelas 42 organizações integrantes 

do Gife, parte dos quais se superpõe aos 200 milhões apli-

cados pelas empresas cujos programas se candidataram ao 

Prêmio ECO – Prêmio Contribuição Empresarial, tam-

bém chamado Prêmio Empresa e Comunidade, promovi-

do pela Câmara Americana de Comércio.

Esses indicadores sinalizam para uma nítida tendência de 

crescimento no número de empresas e volume de recursos 

mobilizados em prol de programas sociais. Tendência aná-

loga de expansão tem sido observada no tocante à temáti-

ca do voluntariado empresarial. Profundamente arraiga-

da no contexto norte-americano, os resultados da primei-

ra pesquisa nacional12 sobre o voluntariado nas empresas 

brasileiras, realizada em 1999, revelam que cresceram, nos 

últimos anos, as ações realizadas por empresas para pro-

mover o envolvimento de seus funcionários em atividades 

voluntárias.

Este estudo comprova que, como há décadas ocorre nos Es-

tados Unidos, um número significativo de empresas bra-

sileiras valoriza o voluntariado como um instrumento di-

namizador de sua estratégia de gestão de recursos huma-

nos. Desenvolvimento de habilidades interpessoais, lide-

rança e trabalho em equipe, forma de canalização da mo-

tivação do funcionário e de geração de um clima organi-

zacional positivo são fatores positivos identificados com o 

envolvimento em ações voluntárias na comunidade.”

Cardoso assinala que o fenômeno da cidadania empre-

sarial no Brasil ainda esbarra em uma série de dificulda-

des e obstáculos a serem superados para sua plena conso-

lidação. E aqui as discrepâncias com o padrão consolidado 

da filantropia empresarial norte-americana ganha especial 

relevância. Um número expressivo de empresas brasileiras 

tem como público-alvo populações próximas de sua área 

de atuação, desenvolvendo programas em benefício de seus 

empregados e de suas famílias ou em prol da melhoria da 

comunidade em que está inserida. Como a grande maioria 

das empresas está localizada nos estados mais prósperos da 

Federação, essa opção por uma ação na vizinhança eviden-

temente dificulta a canalização de recursos para as áreas e 

setores em que as necessidades são mais prementes.

Ressalta-se também que na maior parte das empresas 

com programas sociais o gerenciamento do investimento 

não é feito por departamentos especializados, o que con-

tribuiria para uma maior qualidade e eficiência na aplica-

ção de recursos. São poucas as empresas que acompanham 

de perto e avaliam o que acontece com as ações sociais por 

elas apoiadas ou realizadas. Essa relativa deficiência de pes-

soal qualificado para coordenar as ações sociais também di-

ficulta a produção de um conhecimento de qualidade sobre 

os resultados dos projetos bem como o intercâmbio de ex-

periências e a geração de sinergia entre iniciativas similares 

(Cardoso, 2000). 

A publicação regular do balanço social da empresa re-

presenta a oportunidade para um salto qualitativo em ter-

mos de maior visibilidade e transparência ao compromisso 

empresarial com a solidariedade e a cidadania. Ao contrá-

rio das doações feitas a ONGs e organizações comunitárias, 

como nos Estados Unidos, as empresas brasileiras tendem 

a operar diretamente suas iniciativas filantrópicas, o que li-

mita sua contribuição para o fortalecimento da capacidade 

operacional das organizações da sociedade civil enquanto 

executoras de programas sociais. 

Por outro lado, os incentivos fiscais às doações no Bra-

sil ainda são tímidos, o que impede o florescimento do in-

vestimento social de empresas e, no caso das pessoas físicas, 

são praticamente inexistentes, com exceção das doações aos 

Fundos da Criança e Adolescente.

Segundo o estudo do Ipea, somente 8% das empresas 

pesquisadas recorreram às isenções fiscais permitidas pela 

legislação federal do Imposto de Renda de 1998, para re-

alizar ações sociais. As deduções de impostos estaduais e 

municipais como, por exemplo, o ICMS ou o ISS, são ain-

Programas da Comunidade Solidária e as parcerias com a iniciativa privada

Elisabete Ferrarezi

12 Ver Ceats, Senac, Gife, Ciee (1999).
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da menos utilizadas: apenas 4% do conjunto das empresas 

se beneficiaram dos incentivos locais. Indagados por quais 

motivos não recorreram aos incentivos fiscais para finan-

ciar sua ação social, um terço dos dirigentes empresariais 

respondeu que o valor da dedução era tão pequeno que não 

valia a pena solicitá-la. 

Pela relevância dessa questão para as perspectivas futu-

ras de expansão do investimento social por parte de pesso-

as físicas e empresas, o Conselho da Comunidade Solidária 

retomou em junho de 2002 a Reforma do Marco Legal do 

Terceiro Setor com participação de organizações das socie-

dade civil e de governos (Comunidade Solidária, 2002). Os 

incentivos fiscais foram um dos principais temas na pauta 

e até o momento temos pequenos ganhos que contribuem 

para a construção de um marco legal apropriado ao forta-

lecimento da sociedade civil e da participação dos cidadãos 

(veja alguns desses resultados no Anexo). 

Os recentes esforços da Comissão do Marco Legal do 

Terceiro Setor do Conselho da Comunidade Solidária em 

ampliar os incentivos existentes e criar novos ainda não se 

materializaram. No entanto, é inegável que a área econô-

mica do Governo Federal, particularmente, o Ministério 

da Fazenda, atualmente está mais consciente da importân-

cia desses incentivos para a promoção do desenvolvimento 

social no país, do que no início da reforma há cinco anos. 

Nesse sentido, está em análise, pelo Ministério da Fazenda, 

os mecanismos legais e institucionais que viabilizem a cons-

tituição de Fundos Dotais (endowments), fruto de propos-

ta13 pioneira surgida no âmbito da comissão citada (veja o 

andamento dessa proposta em www.comunidadesolidaria.

org.br).

Outro problema é o fato de a dedução de doações das 

empresas feitas às organizações da sociedade civil, que de-

têm o título de OSCIP ou utilidade pública federal – de 

acordo com a Lei no 9.249/95 –, terem o limite de 2% so-

bre o lucro operacional da empresa. Mudar a atual forma de 

abatimento de despesa operacional para abatimento sobre 

o faturamento das empresas resultaria em maior estímulo à 

filantropia empresarial. No caso das pessoas físicas, a neces-

sidade de criar incentivo fiscal às doações foi significativa-

mente defendida por vários interlocutores.

Assim, um dos temas candentes é a política geral de in-

centivos para o terceiro setor que enseje a aplicação de um 

sistema de financiamento compartilhado entre as três esfe-

ras: Estado, mercado e sociedade civil. Um sistema comple-

xo – pois dentro do terceiro setor é grande a diversidade – 

que não dependa apenas do Estado como o único provedor. 

O terceiro setor deve ser financiado não apenas pelo Estado, 

mas se for, deve sê-lo na medida das responsabilidades pú-

blicas que assume. Por outro lado, uma futura reforma tri-

butária deverá abrir possibilidades para que o terceiro setor 

construa, a partir de suas próprias iniciativas e tendo sem-

pre em conta sua diversidade, mecanismos mais ágeis, efi-

cientes e criativos de obtenção de financiamentos (fundos 

sociais públicos e privados, por exemplo).

Comentários finais

Neste artigo pudemos perceber que o doador apóia de-

terminado projeto por sentir-se especialmente motivado 

com a causa ou trabalho comunitário em questão. Isso exige 

uma área específica na organização para cuidar da pesqui-

sa dos doadores potenciais, das estratégias específicas para 

cada tipo de empresa, da identificação do perfil de atuação 

social que desenvolve, sua missão, etc. 

Com o patrocínio de empresas para projetos aumenta a 

preocupação com a capacidade gerencial das organizações 

da sociedade civil que são financiadas. A captação de recur-

sos, por si só, exige que a organização tenha áreas profissio-

nalizadas para cuidar dessas tarefas e, para ter continuidade, 

é preciso prestar contas regularmente dos recursos doados, 

além de ter ações específicas para a fidelização do doador. 

Nesse sentido, particular atenção deve ser dada à criação 

de um sistema de informações eficiente como suporte para 

13 A íntegra da proposta é criar um mecanismo financeiro para o fortalecimento da sociedade civil a partir da criação de um incentivo fiscal baseado na 
conversão da dívida externa. Essa conversão seria feita pela troca de títulos de curto e curtíssimo prazo por título de longo prazo, numa operação semelhante 
à recentemente utilizada na dívida externa (transformar títulos de médio-longo prazo em títulos de longo prazo). No caso, seria transformar títulos de curto 
prazo em títulos de longo prazo (25-30 anos). Particulares (pessoa física e/ou pessoa jurídica) comprariam títulos públicos de 25-30 anos (inconversíveis, 
incomunicáveis, intransferíveis) e doariam a entidades sem fins lucrativos ou fundos, que poderiam usufruir os juros respectivos durante os próximos 25-30 
anos e, após esse prazo, receber seu valor pelo preço de mercado naquele momento. Esses títulos teriam remuneração anual fixa (ou f lutuante) abaixo da 
taxa de juros real atualmente paga pelo governo.
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ações de monitoramento e avaliação e para planejamento 

financeiro. Além de viabilizar o acompanhamento técnico-

financeiro da utilização de recursos, um sistema como esse 

permite a negociação com as empresas, incluindo apresen-

tação de cálculos de custos, definição nítida de beneficiá-

rios e programação de desembolsos financeiros (Ferrarezi, 

2001).

A visibilidade dos resultados possibilita ainda informar 

aos cidadãos sobre o uso de recursos de origem privada, 

mas com fins públicos, e permite a obtenção de legitimida-

de social e política. A visibilidade do alcance dos resultados 

é estratégica para o processo de institucionalização e sus-

tentabilidade de projetos inovadores, a longo prazo.

No centro desse processo está a noção-chave de que o 

interesse público é não apenas dever do Estado, mas respon-

sabilidade de todos. Para os empresários, a crença de que 

também cabe à sociedade agir é um motivador da respon-

sabilidade social da empresa. 

A reunião de expressivas empresas em torno de interes-

ses comuns, com mediações e comportamentos próprios, 

parece caminhar no sentido do alargamento do espaço so-

cial de provimento de bens e serviços públicos, podendo 

vir a ter uma expressão política significativa nesse cenário, 

com a introdução de novos conceitos e concepções de de-

senvolvimento e cidadania participativa no meio empresa-

rial. Pode-se afirmar que uma das contribuições desse setor 

à área social foi a de trazer a “racionalidade empresarial” aos 

projetos sociais, refletida na preocupação com a qualidade 

dos serviços, a eficiência das atividades-meio (gerência de 

projetos, monitoramento e avaliação, gestão de recursos, 

etc.) e a eficácia nos resultados. 

São muitas as reformas necessárias para a consolidação 

de um arcabouço jurídico que propicie o aumento dos in-

vestimentos privados no terceiro setor. Mas mesmo com 

esse ambiente ainda pouco propício, há indícios para acre-

ditar que o investimento social das empresas ganhará cada 

vez mais destaque no cenário nacional, como demonstram 

experiências como as dos programas do Conselho da Co-

munidade Solidária (que propiciam a interação entre ato-

res públicos e privados nas políticas públicas, agregando a 

esses atores novos papéis); a crescente importância dada às 

estratégias de promoção do desenvolvimento local integra-

do e sustentável – DLIS que combinam participação social, 

empresas e governos para investimento no capital humano 

e social das comunidades (estratégicas para o crescimento 

econômico e desenvolvimento sustentável), e os impera-

tivos éticos da responsabilidade das empresas para com o 

bem comum.
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Anexo

Principais  Resultados  da  Reforma  do  Marco 

Legal  do  Terceiro  Setor  do  Conselho  da  

Comunidade  Solidária

Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999 – Cria o título de 

OSCIP (organização da sociedade civil de interesse públi-

co) para as associações privadas sem fins lucrativos (ONGs) 

que possuem finalidade pública. Passo inicial na regula-

mentação das relações entre a sociedade civil e o Estado, a 

lei instituiu o termo de parceria, pelo qual governos e ins-

tituições públicas podem repassar dinheiro às OSCIPs para 

a realização de programas de interesse da sociedade. Foram 

qualificadas 707 OSCIPs até outubro de 2002.

Lei 9.608/98, que regulamenta o trabalho voluntário de-

finido como o trabalho realizado por pessoas físicas, não-

remunerado, sem gerar nenhum tipo de vínculo empregatí-

cio, obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.

MP n° 2.172-32/2001, que permite que as OSCIPs de 

microcrédito não incorram no limite legal da taxa de juros 

de 12% ao ano (Lei da Usura).

MP n° 2.216-37/2001, que estende o prazo de acumu-

lação da qualificação de OSCIP e outros títulos federais até 

março de 2004.

Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. 

Permite que as OSCIPs tenham acesso a doações dedutíveis 

do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas até o limite de 

2% do lucro operacional. Assim, as empresas que dão apoio 

financeiro às OSCIPs têm incentivo fiscal de acordo com a 

Lei n° 9.249/95. 

Portaria no 256, de 15 de agosto de 2002 – Incluiu as OS-

CIPs entre as organizações autorizadas a receber bens apre-

endidos pela Secretaria da Receita Federal. 

Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002 – No 

artigo 37, determinou que as OSCIPs que remuneram seus 

dirigentes devem ter isenção do Imposto de Renda, desde 

que recebam valor não superior ao limite estabelecido para 

a remuneração dos funcionários do Poder Executivo fede-

ral. Também estendeu a essas organizações o acesso a doa-

ções dedutíveis do Imposto de Renda das empresas doado-

ras. Antes da edição dessa MP, a entidade que remunerava 

seus dirigentes perdia esses benefícios fiscais.

Alteração do Decreto 99.658/90 – Permite que as OS-

CIPs também sejam beneficiárias de doações de bens mó-

veis da União. O Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão apresentou proposta de alteração do decreto que 

será publicado em breve.

Lei 9.636/98 – OSCIPs têm direito à cessão de uso de 

imóveis da União de acordo com o art. 18 e a Portaria n° 

144/01 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges-

tão.

Fundos Dotais – O Ministério da Fazenda vem envidan-

do esforços no sentido de viabilizar a formação de Fundos 

Dotais no Brasil.
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Introdução

O que as empresas privadas fazem na área social de for-

ma não-obrigatória? Em que medida o enfrentamento da 

epidemia do HIV/aids no Brasil integra o rol das atividades 

sociais empresariais destinadas ao atendimento de comuni-

dades? Como estreitar e ampliar laços entre o setor privado 

lucrativo e as organizações da sociedade que oferecem ser-

viços às pessoas vivendo com HIV ou aids? Essas e outras 

perguntas foram apresentadas pelo Programa Nacional de 

DST/AIDS do Ministério da Saúde ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – Ipea. Isso porque o Ipea recém con-

cluiu uma pesquisa, a Pesquisa Ação Social das Empresas, 

inédita no país, sobre o envolvimento, em caráter voluntá-

rio, das empresas privadas no campo social.

Um dos objetivos centrais desse estudo foi identificar 

espaços para que a atuação do Estado seja complementada 

por iniciativas da sociedade. Com efeito, tem-se o entendi-

mento de que o Estado é, sem dúvida, o principal responsá-

vel pela implementação das políticas públicas. No entanto, 

diante da magnitude e da complexidade dos problemas so-

ciais no Brasil, acredita-se ser de fundamental importância 

a união de esforços entre governo e sociedade para poder 

enfrentá-los. De fato, com o processo de democratização do 

país, vem se consolidando uma nova concepção de cidada-

nia, chamada por alguns de “cidadania ampliada” e, por ou-

tros, de “cidadania com iniciativa”, ancorada nos princípios 

de participação e de solidariedade. Nesse contexto, amplia-

se também o conceito de esfera pública – numa perspecti-

va democrática, entende-se que a “vida pública” não é feita 

apenas de atos de governo, mas também de ações de grupos, 

instituições e indivíduos que têm por fim suprir necessida-

des coletivas. É importante destacar que o esforço nacional 

do enfrentamento da epidemia do HIV/aids é um excelente 

exemplo dessa concepção emergente de “cidadania amplia-

da” onde Estado e sociedade caminham juntos – num espí-

rito de cooperação e não de cooptação – na identificação de 

soluções para a resolução dessa questão.

Contudo, apesar da crescente demanda por parcerias, na 

área social em geral, o avanço nessa direção tem sido lento, 

em parte devido à própria dificuldade de se romper com 

velhos hábitos de isolacionismo, em parte por mútuo des-

conhecimento do que realiza cada um dos parceiros poten-

ciais. Assim, o Ipea buscou entender melhor um dos atores 

relevantes, isto é, o setor empresarial. Conhecer os modos e 

os meios empregados nas ações sociais, suas motivações, re-

sultados e procedimentos é, nesse sentido, um caminho im-

portante a percorrer para que as parcerias almejadas alcan-

cem a escala necessária e possam contribuir para uma mu-

dança radical na condição de exclusão social vivenciada por 

milhões de brasileiros. 

Assim, o presente texto está dividido em três partes, 

além da introdução: na primeira, faz-se uma breve descri-

ção de como foi realizada a Pesquisa Ação Social das Em-

presas. A seguir, apresentam-se os dez principais resultados 

do estudo. Na última parte, busca-se, a partir dos resulta-
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dos da pesquisa e da experiência que o Ipea vem adquirin-

do nesse campo, identificar alguns caminhos que possam 

responder às perguntas iniciais desta introdução, isto é, que 

possam contribuir para consolidar e ampliar parcerias entre 

o Estado, ONGs e o setor privado lucrativo, no combate à 

epidemia do HIV/aids. Na conclusão, retomam-se os prin-

cipais pontos do texto.

Como foi realizada a pesquisa?

A Pesquisa Ação Social das Empresas, realizada pelo Ins-

tituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é a primeira 

do país que abrange todo o universo das empresas formais 

no Brasil com um ou mais empregados localizadas no inte-

rior e nas capitais de todos os estados.

Inicialmente, é importante registrar que o conceito uti-

lizado para definir a ação social empresarial foi, deliberada-

mente, abrangente: considerou-se qualquer atividade que 

as empresas realizam, em caráter voluntário, para o aten-

dimento das comunidades, nas áreas de assistência social, 

alimentação, saúde e educação, dentre outras. Essas ativida-

des incluem desde pequenas doações eventuais a pessoas ou 

instituições até grandes projetos mais estruturados.

Mas o que, exatamente, se buscou investigar? A pesquisa 

possibilitou traçar, para o Brasil, o primeiro perfil do envol-

vimento empresarial no atendimento de comunidades, ao 

definir os contornos de sua ação. A partir desse retrato, es-

tudos complementares poderão auferir, com maior detalha-

mento, a qualidade e a natureza desse atendimento.

Assim, a pesquisa foi organizada para responder indaga-

ções tais como: quantas são as empresas que realizam ações 

sociais para a comunidade? O envolvimento em ações so-

ciais apresenta diferenças marcantes conforme a atividade 

econômica da empresa, seu porte e sua localização geográ-

fica? Quais são as ações realizadas e a quem beneficiam? 

Quais as principais características da atuação empresarial, 

destacando-se as motivações, a freqüência do atendimen-

to, os responsáveis nas empresas pela realização das ações, 

as modalidades de atuação e a participação dos emprega-

dos? Que recursos são utilizados nas ações sociais? Qual a 

dimensão do gasto global? Que percentual das empresas faz 

uso dos incentivos fiscais para desenvolver seus projetos so-

ciais? Há avaliação e divulgação das atividades sociais de-

senvolvidas? Quais os resultados obtidos e as dificuldades 

encontradas na realização das ações sociais?

Para responder a essas indagações, a Pesquisa Ação So-

cial das Empresas no Brasil foi realizada a partir de uma 

amostra composta por 9.140 empresas privadas. Essa amos-

tra foi selecionada no âmbito do universo de empresas com 

um ou mais empregados para as quais se dispunha de ende-

reço e CEP no cadastro mantido pelo Ministério do Traba-

lho e composto pela Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais) e pelo Cadastro de Empregados e Desempregados 

(Caged). Este é o mais completo cadastro de âmbito nacio-

nal que identifica, localiza e fornece o número de emprega-

dos e a atividade econômica das empresas. 

O estudo foi feito em duas etapas: na primeira, realizada 

por telefone, obteve-se resposta para 6.749 empresas, o que 

correspondeu a 74% da amostra. Desse conjunto de empre-

sas, 535 corresponderam a unidades extintas ou a empresas 

excluídas por estarem localizadas fora das regiões de ori-

gem. O restante das empresas não foi localizado. Assim, a 

amostra final de 6.214 empresas pesquisadas representa um 

universo estimado em 782 mil empresas privadas formais 

no Brasil com um ou mais empregados.

Brasil - Distribuição das empresas privadas com 

um ou mais empregados, por região

Região Número de Empresas

Sudeste 444.802

Nordeste 60.344

Sul 87.631

Centro-Oeste 23.908

Norte 164.938

Brasil 781.623

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil – Ipea/Dicod (2002)

A pesquisa telefônica possibilitou identificar as empre-

sas que realizam ações sociais para comunidades. Também 

foram colhidas informações sobre o porte dessas empresas, 

por número de empregados. É importante ressaltar que o 

contato direto por telefone mostrou-se de grande valia. Por 

desconhecer o significado do conceito de ação social, mui-

tas vezes o empresário, principalmente o de pequeno porte, 

não informa as atividades e doações que realiza. A intera-

tividade proporcionada pelo telefone permitiu um melhor 

Empresas como Investidoras Sociais

Nathalie Beghin



Sustentabilidade: aids e sociedade civil em debate

Ministério da Saúde - SVS - Programa Nacional de DST/Aids28

esclarecimento sobre o conteúdo do que se buscava pesqui-

sar, o que ajudou as empresas a responderem mais adequa-

damente às perguntas, e fornecer, inclusive, informações 

complementares.

Na segunda etapa da pesquisa, foi enviado, pelo correio, 

um questionário mais detalhado, com perguntas fechadas, 

para ser preenchido apenas pelas empresas que declararam, 

pelo telefone, ter realizado ações sociais.

Destaque-se que a pesquisa foi realizada em três mo-

mentos: em 1999, investigou-se o Sudeste; no ano seguinte, 

o estudo estendeu-se às regiões Nordeste e Sul; e, finalmen-

te, em 2001, foram levantados dados para o Norte e Centro-

Oeste. A cada momento da pesquisa, as informações foram 

recolhidas para o ano imediatamente anterior à realização 

do estudo. Essa discrepância temporal na obtenção dos da-

dos regionais não compromete o somatório das informa-

ções para o país como um todo, na medida em que o fenô-

meno da ação social das empresas não se altera substancial-

mente num curto espaço de tempo e nem há expressivas 

mudanças no total das unidades que compõem o universo 

anual das empresas de cada região.

Os esforços empreendidos pelo Ipea para assegurar o 

maior número possível de respostas à Pesquisa Ação Social 

das Empresas no Brasil contribuíram para que o retorno 

obtido para a segunda etapa fosse satisfatório para um estu-

do dessa natureza: obtiveram-se informações para 29% das 

empresas que compõem a amostra. Como mencionado an-

teriormente, as informações obtidas foram expandidas para 

o universo das 782 mil empresas formais do país com um 

ou mais empregados. 

Convém registrar que as respostas ao questionário nem 

sempre são excludentes, isto é, uma mesma empresa pode 

atender simultaneamente a crianças e a jovens, realizar ao 

mesmo tempo atividades de assistência e de educação ou 

indicar várias motivações para fazê-lo, por exemplo. Dessa 

forma, em muitos gráficos aqui apresentados, as porcenta-

gens indicadas não devem ser somadas.

Os principais resultados da pesquisa

A atuação das empresas surpreende

No Brasil, 59% das empresas com um ou mais empre-

gados declaram realizar algum tipo de ação social para a 

comunidade. São 462 mil empresas, incluindo desde aque-

las que fazem pequenas doações eventuais às que executam 

grandes projetos sociais.

A análise por região revela que são as empresas do Sudes-

te as que, proporcionalmente, realizam mais ações sociais em 

prol da comunidade: 67% delas declaram atuar para além de 

seus muros, indicando ser  a única região cujo nível de parti-

cipação está acima da média nacional, que é de 59% (gráfico 

1 ). Ou seja, o Sudeste se destaca duplamente: além de con-

centrar, em números absolutos, a maior parte das empresas 

atuantes no país é, também, a região mais dinâmica em ter-

mos de atendimento a pessoas e comunidades carentes. No 

Nordeste, o percentual observado é de 55%. Nas regiões Nor-

te e Centro-Oeste, metade das empresas informa envolver-se 

em atividades sociais não-obrigatórias em benefício da co-

munidade. Por fim, no Sul, esse fenômeno é verificado para 

46% dos empresários daquela região. 

Surpreende a expressiva participação das empresas de 

maior porte – mais de 500 empregados – em atividades so-

ciais. Assim é que 88% delas financiam projetos ou apóiam 

ações em benefício da comunidade (gráfico 2 ).

Quanto às micro e pequenas empresas, sua atuação em 

atividades de caráter social não é negligenciável: 54% das 

empresas com um a dez empregados e 69% das com 11 a 

100 empregados dão sua contribuição. Na medida em que 

essas empresas representam mais de 80% do universo em-

presarial brasileiro, são estas as que mais influenciam a mé-

dia nacional (59%).

No que se refere ao volume de recursos aplicados, a 

pesquisa revela que os empresários do país destinaram, de 

modo não-obrigatório, cerca de R$ 4,7 bilhões em 2000. O 

que significa esse valor? No global, ele representa 0,4% do 

PIB do país para o mesmo ano.

Note-se, como pode ser observado no (gráfico 3 ), que a 

alocação desses recursos está concentrada no Sudeste. Com 

efeito, essa região reúne 64% das empresas atuantes; no en-

tanto, ela é responsável por 83% dos investimentos sociais 

realizados. Em outras palavras, os empresários do Sudes-

te investem proporcionalmente mais recursos no social do 

que seus congêneres das demais regiões do país.

É interessante ressaltar que somente 6% das empresas 

que realizam ações sociais declaram recorrer às isenções fis-

cais permitidas pela legislação federal do Imposto de Ren-

da para financiá-las. Isso revela que a política de benefícios 

tributários em pouco contribui para promover ações sociais 
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Gráfico 1  Por Região: Qual a Participação das 

Empresas em Ações Sociais para a comunidade? 
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Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas - IPEA/DICOD (1999/2001)

Gráfico 2  Por Número de Empregados: Qual  Par-

ticipação das Empresas em Ações para a Comuni-

dade?
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Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas - IPEA/DICOD (1999/2001)

Gráfico 3  Distribuição Regional dos Investimen-

tos Sociais Privados - 2000

83% Sudeste

6% Nordeste

7% Sul

1% Norte

3% Centro-Oeste

Total de Recursos: R$ 4,7 bilhões

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DICOD (1999/2001)

de origem privada. O envolvimento social do setor empre-

sarial acontece independentemente do Estado: trata-se de 

um trabalho das próprias empresas, que não reconhecem 

influências do governo no processo decisório de sua atu-

ação, na operacionalização das ações e nem no volume de 

recursos aplicados. Os resultados da pesquisa contribuem, 

pois, para desfazer uma equivocada e generalizada impres-

são de que o setor privado atua às custas do Estado.

O crescimento é incerto

Mais de um terço dos empresários (39%) declara ter 

planos de expandir os recursos e o atendimento a comuni-

dades. Os dados revelam que à medida que aumenta o por-

te da empresa cresce a intenção de expandir as atividades 

sociais: pouco mais da metade das maiores empresas (53%) 

informa estar planejando investir mais recursos, e somente 

12% delas descartam, de antemão, perspectivas de amplia-

ção. A manifestação majoritária dos grandes empresários 

na direção da expansão pode estar refletindo um entendi-

mento crescente de que a atuação no social para essas em-

presas representa, cada dez mais, um compromisso estraté-

gico de seu empreendimento, que extrapola o atendimento 

humanitário conduzido pelas demandas das comunidades.

Entretanto, o que merece ser destacado nessa questão 

é o número elevado de empresários que, no conjunto, não 

soube ou não quis se manifestar a respeito: com efeito, 39% 

das empresas não respondeu à indagação sobre a intenção 

de ampliar sua participação em atividades sociais. A inde-

finição observada indica que se admite a possibilidade de 

expansão da ação social, ainda que não esteja assegurada. 

Portanto, uma ampla mobilização junto ao setor privado 

em prol de uma maior participação pode trazer resultados 

positivos.

A motivação é humanitária

A maior parte das empresas que realizam atividades so-

ciais voltadas à comunidade, 76%, declara fazê-lo por moti-

vos humanitários (gráfico 4 ). Isto é, os empresários atuam 

impulsionados pela filantropia, pela caridade. Essa motiva-

ção é generalizada na medida em que predomina nas micro 

e pequenas empresas, em todas as regiões do país e em to-

dos os setores de atividade econômica. 

Manter uma política de boa vizinhança com seu entor-

no tem sido um bom motivo para levar as empresas à ação: 
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busca-se atender a comunidades que habitam nas proximi-

dades do negócio (38%) e responder a demandas de entida-

des que batem às portas da empresa pedindo ajuda (33%).

Motivações mais internas à dinâmica da empresa, como, 

por exemplo, melhorar a imagem do negócio e aumentar a 

satisfação dos empregados, são apresentadas por um quarto 

dos empresários do país.

É interessante notar as influências religiosas na partici-

pação das empresas: mais de um quinto dos empresários do 

país (22%), o que representa um universo de cerca de 100 

mil empresas, declaram atuar motivados por questões reli-

giosas.

Destaque-se, ainda, que é reduzido o número de empre-

sas que informam estar complementando a ação do gover-

no. Ou seja, confirma-se que o que motiva, no geral, a atua-

ção social do empresariado no Brasil, para além de seus mu-

ros, pouco tem a ver com o Estado e mesmo com seus inte-

resses próprios. Trata-se de um processo voluntário, marca-

do por um espírito filantrópico, religioso ou secular.

Lideram assistência social e alimentação

As atividades de assistência social e de alimentação são, 

de longe, as mais realizadas pelos empresários no Brasil. Das 

462 mil empresas que atendem comunidades carentes, 54% 

realizam ou apóiam ações assistenciais. E mais: 41% aten-

dem comunidades por meio de ajuda alimentar, que pode 

também ser inserida no campo das ações assistenciais (grá-

fico 5 ). 

Apenas 19% das empresas promovem atividades edu-

cacionais. Na saúde, a participação é ainda menos expres-

siva: 17% das empresas no país com um ou mais empre-

gados que atuam no social declaram promover esse tipo de 

atividade.

A prioridade é para a criança

A maioria das empresas (62%) elege a criança como seu 

grupo-alvo prioritário (gráfico 6 ). Tal resultado pode indi-

car um sentimento bastante generalizado de que esse grupo 

etário é o mais vulnerável, necessitando, portanto, de uma 

atenção especial.

Ajuda-se com freqüência

Pouco mais da metade das empresas no país (58%) que 

atuam de forma voluntária no atendimento de comunida-

des carentes o faz em caráter habitual. Somente um terço 

delas (35%) declara realizar ações sociais eventualmente.

Predominam as doações na vizinhança

A grande maioria das empresas no país que realiza ações 

sociais para a comunidade o faz nas proximidades do negó-

cio. Apesar dos empresários no Brasil terem o hábito de aju-

dar, isso acontece de maneira informal. Não se trata de uma 

atividade que integre os planos estratégicos das empresas. 

No geral, os empresários realizam suas ações sociais por in-

termédio de doações de recursos, quer diretamente a pesso-

as ou comunidades carentes (53%), quer a instituições que 

executam projetos sociais (51%).

Destaque-se que são poucas as empresas que informam 

recorrer a algum tipo de parceria para atuar no social. Con-

siderando-se que a parceria, entendida como uma ação ar-

ticulada e concertada entre diversos atores, poderia redu-

zir a fragmentação do atendimento e ampliar, em muito, o 

alcance das atividades sociais, observa-se aí um grande es-

paço para racionalizar o uso dos recursos privados na área 

social. No conjunto, quase não se trabalha com instituições 

governamentais e tampouco se repassam recursos para fun-

dos oficiais como, por exemplo, os fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. Acredita-se, pois, que uma cola-

boração mais estreita entre o poder público e a iniciativa 

privada, bem como o fortalecimento, por parte das empre-

sas, dos conselhos e fundos das políticas sociais poderiam 

aumentar a eficácia dos recursos privados aplicados na área 

social.

São os próprios donos das microempresas (83%) ou a 

diretoria nos grandes negócios (68%) que se declaram os 

responsáveis pelas atividades sociais realizadas. É interes-

sante observar que, em algumas empresas, não muito nu-

merosas ainda, a responsabilidade pela realização das ações 

sociais já está ficando a cargo da área de recursos humanos. 

Este é particularmente o caso das grandes empresas (20%). 

De uma maneira geral, os dados da pesquisa revelam 

que a decisão sobre as ações sociais das empresas é tomada 

por pessoas (donos ou dirigentes do negócio) que, na maio-

ria das vezes, não se dedicam profissionalmente à realização 

de atividades sociais. Isso explicaria, em parte, a preferência 

do empresariado em realizar suas ações sociais predomi-

nantemente por meio de doações, em dinheiro ou em espé-

cie, a instituições ou pessoas que pedem ajuda. Ou seja, as 
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Gráfico 6  Para Quem as Empresas Voltam a Atenção?

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DICOD (1999/2001)

Gráfico 5  Quais as Principais Ações Desenvolvidas pelas Empresas?

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DICOD (1999/2001)

Gráfico 4  Por Quais Motivos as Empresas Realizam Ações Sociais?

Fonte : Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DICOD (1999/2001)
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informações coletadas pela pesquisa demonstram que exis-

te no meio empresarial do país uma motivação para “fazer 

algo” em prol de comunidades mais carentes por motivos 

essencialmente de ordem humanitária. No entanto, na fal-

ta de maior familiaridade com o tema, e de tempo, no ge-

ral, não se fazem diagnósticos mais aprofundados sobre os 

problemas sociais locais, não se planejam as ações realiza-

das, não se dispõe de uma estrutura administrativa própria 

para sua consecução e, ainda, não se procuram parceiros, 

governamentais ou não-governamentais, para potencializar 

o impacto das ações. Nesse contexto, opta-se por atender, 

com uma certa regularidade, o grupo da população con-

siderado o mais vulnerável, isto é, a criança, por meio de 

ações de caráter essencialmente assistencial.

Não se avalia e não se divulga

A maioria absoluta das empresas declara que não avalia, 

pelo menos de forma sistemática e documentada, as ativi-

dades sociais que promove. 

Se não se avalia, divulga-se menos ainda: somente 4% 

das empresas no país que atuam no campo social informam 

utilizar algum meio de comunicação para trazer a público 

os resultados de sua ação social. No geral, entre as razões 

alegadas pelas empresas para não divulgar suas atividades 

sociais, pode-se destacar: aproveitar todo o recurso dispo-

nível para ações finalísticas, impedir um incremento da de-

manda das comunidades e reduzir gastos já que o custo da 

divulgação é elevado. No entanto, cada vez mais, a socieda-

de vem cobrando a responsabilidade social do empresaria-

do e este, em resposta, deverá se ocupar crescentemente da 

divulgação do que faz. Não se trata, portanto, de defender 

a mercantilização do atendimento social, mas sim de dar 

transparência aos serviços sociais prestados e promover a 

sua avaliação. A publicação do Balanço Social14, pelo me-

nos para as empresas de maior porte, é um excelente ins-

trumento de divulgação, que até o momento tem sido pou-

co utilizado e que poderia ser um meio de promover maior 

mobilização dos empresários.

Na percepção dos empresários todos ganham: 

empresários e comunidades

No geral, na percepção dos empresários no Brasil, a par-

ticipação social do setor traz resultados positivos tanto para 

os próprios promotores da ação quanto para seus benefi-

ciários (gráfico 7 ). Com efeito, para 61% dos dirigentes 

empresariais, ajudar traz gratificação pessoal. E 55% deles 

percebem melhorias nas condições de vida das comunida-

des atendidas. Note-se que, nesse último caso, trata-se de 

percepção impressionista, uma vez que, como foi visto an-

teriormente, a maioria das empresas não avalia as ações so-

ciais que apóiam ou executam. Ademais, para 40% das em-

presas o atendimento social contribui para aproximar a em-

presa da comunidade. 

No geral, somente 9% dos dirigentes empresariais de-

claram que o recurso aplicado em atividades sociais “custou 

mais do que a empresa recebeu em troca”. Há, pois, uma am-

pla percepção de que ajudar aos que mais precisam “não tira 

pedaço” do empresário. No entanto, faz mister relembrar 

que, em termos relativos à riqueza produzida no país, ainda 

não é muito expressivo o volume de recursos investido no 

social pelo setor privado lucrativo no Brasil. São montantes 

que pouco afetam as dinâmicas de seus negócios.

Reclama-se de limitações de recursos 

A insuficiência de recursos (74%) é a grande limitan-

te para uma atuação mais expressiva na área social para as 

empresas (gráfico 8 ). Um quarto das empresas se queixa 

da falta de confiança na capacidade de gestão e na trans-

parência das organizações que executam projetos sociais. A 

percepção do empresariado de que precisa profissionalizar 

seu atendimento social é relativamente pequena: somente 

17% lamentam não dispor de pessoal qualificado para reali-

zar ou coordenar suas ações sociais. Esse resultado pode ser 

parcialmente associado ao fato de que elas preferem delegar 

a terceiros a execução de suas atividades fazendo doações. A 

falta de qualidade nos projetos sociais apresentados pela co-

munidade é apontada como dificuldade para expansão do 

atendimento social por 15% das empresas. Vale destacar, 

14 Trata-se de instrumento que reúne um conjunto de informações sobre a relação capital/trabalho, sobre os investimentos realizados para preservar o meio 
ambiente e em projetos voltados para a comunidade. Por intermédio da publicação regular desse instrumento, a empresa torna público o que faz ao longo do 
tempo para seus empregados e dependentes, para o ambiente que a circunda, assim como para a comunidade em geral. No Brasil, a publicação do Balanço 
Social das empresas é facultativo, e não existe um modelo padrão.
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por último, que apenas 5% das empresas se declaram insa-

tisfeitas com os resultados obtidos, a ponto de considerá-los 

como uma dificuldade para expandir sua ação. 

A ação social das empresas e possíveis caminhos 

de parcerias com ONGs no combate à epidemia 

do HIV/aids

Nesta seção busca-se, a partir dos resultados da Pesqui-

sa Ação Social das Empresas e da experiência que o Ipea vem 

adquirindo nesse campo, identificar alguns caminhos que 

possam subsidiar o estabelecimento de parcerias entre o Es-

tado, ONGs e o setor privado lucrativo no combate à epide-

mia HIV/aids no Brasil.

Os dados do estudo realizado pelo Ipea revelam que 

apesar de o setor empresarial constituir-se num ator de re-

levo no campo social, sua atuação na área de saúde ainda é 

bastante restrita. No que se refere mais especificamente à 

epidemia do HIV/aids, não existem dados de âmbito nacio-

nal, uma vez que a pesquisa não chegou a esse nível de deta-

lhamento. Contudo, ao longo da realização da investigação 

foi possível identificar experiências empresariais nessa área, 

voltadas para o público externo das empresas, que podem 

ser agrupadas da seguinte forma:

 Realização de campanhas de prevenção (i.e., distribui-

ção gratuita de preservativos e de material informativo; 

promoção de palestras e de eventos);

 Implementação, por intermédio de ONGs, de subsídios 

à aquisição de preservativos por parte da população;

Gráfico 7  Quais os Resultados Percebidos?

Fonte:  Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil - IPEA/DICOD (1999/2001)

Gráfico 8  Quais as Principais Dificuldades?

Fonte: Pesquisa Ação Social das Empresas no Brasil  - IPEA/DICOD (1999/2001) 
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 Disponibilidade de serviços interativos e gratuitos para 

prestar esclarecimentos (i.e., sites, linhas 0800);

 Promoção de cursos de formação de multiplicadores;

 Financiamento e distribuição de material didático;

 Aporte de recursos (financeiros, materiais ou organiza-

cionais) a ONGs que lidam com essa temática;

 Participação no Conselho Empresarial Nacional de Pre-

venção à Aids e em outros colegiados locais semelhan-

tes.

Vê-se, pois, que apesar da atuação empresarial ainda 

ser de pequeno porte, as atividades realizadas são bastan-

te diversificadas. O que fazer para ampliar o investimento 

social das empresas privadas no combate à epidemia do 

HIV/aids?

Sem pretender ter respostas definitivas, apresenta-se a 

seguir e para o debate, algumas propostas que poderiam 

contribuir para estreitar os laços entre os governos, ONGs 

e empresas privadas.

1  Sensibilizar os empresários com a questão, evidencian-

do a importância e a relevância de prevenir e combater 

a epidemia, apresentando dados e projeções e evocan-

do a responsabilidade social do empresariado. É preciso 

quebrar desconfianças e preconceitos e convencê-los da 

necessidade de trabalhar juntos. Note-se, destarte, que o 

Conselho Empresarial Nacional já vem avançando nessa 

direção.

 Nesse sentido, sugere-se, por exemplo – à imagem 

da experiência realizada pela Câmara Americana de 

Comércio/SP em parceria com o Ipea – a confecção de 

um fôlder destinado aos empresários reunindo os prin-

cipais argumentos para que estes invistam recursos fi-

nanceiros, tempo e talento na prevenção e no tratamen-

to da aids.
2  Elaborar projetos de qualidade, isto é, com clareza dos 

objetivos, processos e resultados a serem alcançados. As 

empresas precisam sentir-se co-partícipes da proposta. 

Nesse sentido, para auxiliar no fortalecimento dessas 

parcerias, o Programa Nacional de DST/AIDS do Mi-

nistério da Saúde, em parceria com o Conselho Empre-

sarial Nacional, poderia selecionar e chancelar projetos 

de ONGs a serem apresentados a empresas e participar 

com uma parte do financiamento.

3  Reconhecer a importância do papel das empresas e di-

vulgar sua participação na realização de ações voltadas 

para a prevenção e o tratamento da epidemia. Um pas-

so nessa direção pode ser dado pelo Programa Nacional 

de DST/AIDS por intermédio de prêmios concedidos a 

empresas e de divulgação de experiências bem-sucedi-

das (best practices) na sua página na internet ou em pu-

blicações do Ministério da Saúde.
4  Ampliar o alcance das parcerias procurando realizar 

projetos com associações empresariais – corporati-

vas, extra-corporativas ou temáticas – que congregam 

um número significativo de empresas e que poderiam 

apoiar, em bloco, ações realizadas por ONGs.
5  Estimular a multiplicação de conselhos, fóruns ou co-

missões locais empresariais nos moldes do Conselho 

Empresarial Nacional.
6  Analisar a viabilidade de estender os incentivos fiscais 

às empresas que apóiam projetos de prevenção e trata-

mento da epidemia do HIV/aids. Em outras palavras, 

verificar a possibilidade de o país criar uma “Lei Roua-

net” para a aids. Essa poderia ser uma agenda do Conse-

lho Empresarial Nacional em parceria com o Programa 

Nacional de DST/AIDS no que se refere aos incentivos 

fiscais federais. O mesmo debate poderia ser estimulado 

nos âmbitos estadual e municipal no que concerne aos 

tributos locais.

À guisa de conclusão

A Pesquisa Ação Social das Empresas realizada pelo Ipea 

revela que o setor privado lucrativo no Brasil é um ator im-

portante no alívio das necessidades básicas das populações 

mais pobres do país. E mais: há indícios de que sua atuação 

irá expandir-se nos próximos anos.

No geral, em que pesem os riscos de extrair generaliza-

ções a partir de informações relativas a um universo difu-

so, multifacetado e influenciado pelo tamanho, localização 

e atividade econômica da empresa, é possível destacar as se-

guintes características que marcam a ação social voluntária 

do setor privado: surpreende a presença marcante dos em-

presários no atendimento habitual às demandas das comu-

nidades. São mais de 462 mil empresas, de todos os portes, 

que desenvolvem ações sociais, compreendendo desde pe-

quenas doações eventuais até grandes projetos bem-estru-
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turados. Surpreende, também, o volume de recursos desti-

nados a essas ações: em 2000, foram alocados cerca de R$ 

4,7 bilhões, o que corresponde a cerca de 0,4% do PIB na-

cional. Os benefícios fiscais pouco contribuem para aumen-

tar os recursos aplicados. O envolvimento dos empresários 

é, essencialmente, de cunho filantrópico e assistencial dis-

tante dos interesses mercantis. Trata-se, ainda, de um pro-

cesso informal e pulverizado, voltado para o atendimento 

de demandas oriundas das comunidades que habitam na 

vizinhança do negócio. Uma minoria percebe resultados 

econômicos dessa atuação: a própria imagem ou o aumento 

da lucratividade. O retorno, em geral, é percebido no cam-

po das gratificações pessoais e de melhoria nas condições de 

vida das comunidades atendidas. No entanto, essas percep-

ções são impressionistas, pois os empresários não avaliam 

os resultados das ações desenvolvidas.

A pesquisa também evidencia que o campo da saúde 

não é prioritário para o setor empresarial e muito menos 

as ações voltadas para a prevenção e o tratamento da epi-

demia do HIV/aids. Nesse sentido, urge criar e reavaliar 

instrumentos que possam contribuir para a ampliação e o 

aperfeiçoamento da atuação das empresas nessa área. Es-

ses novos instrumentos e mecanismos deverão ser capazes 

de promover a cooperação e a parceria entre o Estado, as 

empresas e as instituições do terceiro setor, para que sejam 

desenvolvidos trabalhos de maior alcance, mais integrados, 

de caráter público, de reciprocidade entre os envolvidos, de 

empoderamento dos beneficiários e por meio dos quais os 

recursos mobilizados sejam aplicados de modo a produzir 

resultados mais eficazes em menos tempo. No presente tex-

to, algumas pistas foram apresentadas nesse sentido. Trata-

se de uma primeira provocação que, espera-se, possa auxi-

liar o debate.

Nathalie Beghin

Pesquisadora do Ipea. Contato: beghin@ipea.gov.br



Aspectos legais que favorecem a sustentabilidade das ONGs

Introdução

O aperfeiçoamento da legislação incidente sobre as en-

tidades sem fins lucrativos – ou o chamado “marco legal do 

terceiro setor” – tornou-se uma questão relevante na agen-

da social brasileira. 

De fato, nos últimos anos, houve importantes inovações 

em nossa legislação, como a regulamentação do trabalho 

voluntário (1998) e a edição da lei que instituiu a qualifi-

cação de entidades sem fins lucrativos de fim público como 

organizações da sociedade civil de interesse público – OS-

CIP (1999). Além disso, os benefícios de tipo fiscal concedi-

dos ao vasto setor da assistência social têm sido revistos. 

No presente trabalho apresentamos de forma sucinta e 

panorâmica aqueles aspectos legais que mais diretamente se 

relacionam com a questão da sustentabilidade das ONGs. 

Selecionamos como tópicos relevantes os benefícios de tipo 

tributário, as vantagens que os títulos podem oferecer, os 

incentivos para doações, a questão da venda de mercado-

rias, os aspectos relativos à remuneração de dirigentes e a 

regulamentação do trabalho voluntário.

Imunidade  a  impostos:  instituições  beneficiadas

A imunidade a impostos incidentes sobre o patrimô-

nio, a renda ou os serviços é um benefício assegurado pela 

Constituição brasileira às instituições de educação e de as-

sistência social sem fins lucrativos que observem aqueles re-

quisitos expressos no art. 14 do Código Tributário Nacio-

nal, a saber: não-distribuição de lucros, aplicação das ren-

das no país, manutenção da escrituração fiscal em perfeita 

ordem e regularidade.

Note-se, portanto, que a instituição de educação ou de 

assistência social não precisa dispor de títulos para gozar da 

imunidade a impostos: basta cumprir os requisitos do art. 

14 do Código Tributário Nacional.

Esses títulos – utilidade pública federal, CEBAS, OSCIP, 

etc. –, porém, são úteis para a entidade auferir outros bene-

fícios: credibilidade, eventual isenção de taxa, possibilidade 

de receber doações dedutíveis, etc. Assim, é importante que 

a entidade esteja atenta à possibilidade de obtenção e ma-

nutenção de títulos, ainda que isso exija certa dose de “bu-

rocracia”. No entanto – frisamos – de acordo com a Cons-

tituição Federal a imunidade a impostos independe de tí-

tulos.

Outro aspecto diz respeito ao alcance da expressão “ins-

tituição de educação e assistência social”. A expressão “edu-

cação” e “assistência social” abrange associações científicas, 

culturais, literárias, ou, genericamente, aquelas que sirvam 

desinteressadamente à coletividade. Não se trata apenas da-

quelas instituições sem fins lucrativos voltadas ao ensino 

formal, ou voltadas à prestação de serviços gratuitos para 
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os mais carentes. Essa foi a interpretação que prevaleceu ao 

longo dos anos na jurisprudência15.

Apresentamos a seguir uma tabela simplificada em re-

lação aos impostos de competência federal, estadual e mu-

nicipal abrangidos pela imunidade. O objetivo é chamar a 

atenção para benefícios fiscais que a entidade poderá obter 

– por exemplo, a imunidade ao IPVA do automóvel de pro-

priedade da entidade.

Note-se que a jurisprudência reconhece o alcance da 

imunidade nesses termos. Veja-se o resumo da seguinte de-

cisão:

Imunidade – Instituição de Educação

“Instituição de Educação – Imunidade – A imunidade não 

é uma renúncia ao direito de tributar, mas uma limitação 

constitucional, cujas normas devem sofrer uma exegese am-

pliativa, pois não se pode restringir o alcance da Constitui-

ção. A norma constitucional não é auto-aplicável, razão pela 

qual devem ser observados os requisitos fixados no art. 14 do 

Código Tributário Nacional, os quais, uma vez atendidos oca-

sionam a aplicação dessa não incidência tributária constitu-

cional.” (Acórdão n° CSRF/01-02.368 – Relatora Maria Ilca 

de Castro Lemos Diniz – DOU 1 de 31.3.1999, p.12 – RDDT 

45:220)

Há, no entanto, muitas questões polêmicas em relação 

a impostos específicos, cuja discussão exigiria um detalha-

mento que vai além dos limites impostos a este trabalho. 

Apenas para exemplificar, em 1997, uma lei federal (Lei n° 

9.532 de 10.12.1997, art. 12, § 1°) dispôs que a isenção ao 

Imposto de Renda não se aplicaria aos rendimentos e ga-

nhos de capital auferidos em aplicações financeiras de ren-

da fixa ou de renda variável, realizadas por instituições sem 

fins lucrativos. Todavia, o Supremo Tribunal Federal sus-

pendeu, liminarmente, os dispositivos dessa lei considera-

dos de duvidosa constitucionalidade. Com efeito, a reali-

zação de aplicações financeiras – não sendo aplicações de 

risco – é em muitos casos uma exigência da boa adminis-

tração, e o gestor de uma entidade sem fins lucrativos tem 

o dever de utilizar os meios a seu alcance para proteger as 

receitas e o patrimônio da entidade. Como bem observou 

Imunidade a impostos: aspectos gerais

Imunidade Abrange impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às 
finalidades essenciais das entidades. 

Fundamento legal CF art. 150, VI, c; CTN, art. 14

Requisitos gerais a) não distribuir parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou 
participação em seu resultado;
b) aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos;
c) manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar a sua exatidão.

Impostos 
abrangidos

Sobre o patrimônio:
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados; 
II – Imposto de Importação; 
IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana; 
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural; 
ITCD – Imposto sobre a Transmissão de Bens “causa mortis” e Doação; 
ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis; 
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
Sobre a renda:
IR – Imposto de Renda
Sobre os serviços:
ICMS incidente sobre serviços de transporte e comunicação;
ISS – Imposto sobre Serviços.

Aplicações Não-incidência de impostos nos âmbitos federal, estadual e municipal 

Aspectos legais que favorecem a sustentabilidade das ONGs
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15 Denomina-se jurisprudência o conjunto de decisões judiciais que orientam o intérprete da lei. 
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a Desembargadora Lúcia Figueiredo, em despacho relativo 

à inconstitucionalidade da Lei n° 9.532/97, “não será o fato 

de a entidade auferir renda proveniente de aplicações finan-

ceiras, porém com o fito único de revertê-la em suas ativi-

dades essenciais, que desnaturaria a possibilidade de enqua-

dramento na regra constitucional” (de imunidade) (DJU 2 

de 16.7.1998, p. 87, in Revista Dialética de Direito Tributá-

rio, n° 36, p. 183).

Como essas, outras questões merecem a atenção e o cui-

dado das entidades, para fazerem valer seu direito a imuni-

dade a impostos. Recentemente, o Supremo Tribunal Fede-

ral admitiu, em uma decisão cujo resumo transcrevemos, 

que o fato de a sede da entidade ser utilizada como residên-

cia dos sócios não afasta os benefícios fiscais a que a entida-

de tenha direito. Eis o resumo da decisão:

Imunidade – Instituição de Educação e de assistência so-

cial – imóveis utilizados como escritório e residência dos 

membros – O fato de os imóveis estarem sendo utiliza-

dos como escritório e residência de membros da entidade 

não afasta a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, 

alínea “c”, § 4° da Constituição Federal. (Recurso Extra-

ordinário n° 221.395-8, votação unânime da 2° Turma 

do STF,, Relator: Min. Marco Aurélio, DJU 1–E de 12.5. 

2000, p. 28).

Títulos: utilidade pública, OSCIP, CEBAS

A ONG poderá pleitear a obtenção de títulos e qualifica-

ções perante determinados órgãos. Para verificar os requisi-

tos e a documentação a ser apresentada, é necessário infor-

mar-se nos órgãos ou sites respectivos. Vejamos as vanta-

gens que esses títulos oferecem:

Utilidade pública federal

É concedido pelo Ministério da Justiça, e é documen-

to essencial, para, junto com outros, requerer a isenção da 

quota patronal ao INSS, pois instrui o pedido de Certifica-

do de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS. 

Confere o direito de fornecer às pessoas jurídicas doadoras 

recibo para efeito de dedutibilidade do Imposto de Renda a 

pagar, acompanhado de declaração própria. Possibilita re-

ceber doações da União, realizar sorteios e receber receitas 

das loterias federais. Além disso, representa para a entidade 

certa credibilidade.

OSCIP

Também é concedido pelo Ministério da Justiça. Aos 

poucos, as vantagens que eram específicas para as entida-

des possuidoras do título de utilidade pública federal vêm 

sendo estendidas para as OSCIPs. Assim, a entidade qualifi-

cada como OSCIP poderá também receber doações dedutí-

veis de pessoas jurídicas16, e poderá ser destinatária de bens 

apreendidos pela Receita Federal17. Além disso, poderá rece-

ber auxílios18, e realizar termos de parceria com o poder pú-

blico (não apenas no âmbito federal, mas também no âm-

bito estadual e municipal). A vantagem mais específica das 

OSCIPs é a possibilidade de remunerar dirigentes. Recente-

mente, a Medida Provisória n° 66, de 29.8.2002 dispôs que 

a hipótese de remuneração de dirigente, em decorrência de 

vínculo empregatício, pelas OSCIPs, não acarreta a perda da 

isenção ao Imposto de Renda. Esse título também represen-

ta certa credibilidade para a entidade.

Cabe observar que o Termo de Parceria, definido no ar-

tigo 9° da Lei n.° 9.790/99, como o instrumento passível de 

ser firmado entre o Poder Público e as OSCIPs destinado 

à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para 

o fomento e a execução das atividades de interesse público 

previstas no art. 3° da referida lei, revela-se mais transpa-

rente e ágil que o convênio, favorecendo assim a gestão efi-

caz do recurso disponível.

É importante observar que as entidades qualificadas 

como OSCIPs só poderão acumular esse título com outros 

(utilidade pública federal ou CEBAS) até março de 2004. 

Utilidade pública estadual

Oferece a credibilidade ou o reconhecimento público 

no âmbito estadual. Além disso, a isenção ou redução de ta-

xas estaduais podem estar condicionadas a esse título – de-

16 MP 2.113-30, de 26.4.2001, art. 59.

17 Portaria nº 256, de 15.8.2002.

18 Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2002 (Lei nº 10.266, de 24.7.2001).
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pende do que dispuser a legislação estadual. Também pode 

permitir a realização de convênios com o poder público es-

tadual. Em conjunto com o certificado de utilidade pública 

federal, instrui o pedido de obtenção do CEBAS.

Utilidade pública municipal

Oferece a credibilidade ou o reconhecimento público 

no âmbito municipal. Além disso, a isenção ou redução 

de taxas municipais pode estar condicionada a esse título 

– depende do que dispuser a legislação municipal. Também 

pode permitir a realização de convênios com o poder públi-

co municipal. Em conjunto com o certificado de utilidade 

pública federal, instrui o pedido de obtenção do CEBAS.

CEBAS

Reconhecimento da imunidade à CPMF e à isenção da 

“quota patronal” ao INSS. A seguir, trazemos algumas notas 

sobre esse benefício.

Contribuições sociais: CPMF, “quota patronal” e PIS

O gênero tributo se desdobra em três espécies: impos-

tos, taxas e contribuições. Entre estas, algumas se destinam 

à seguridade social, isto é, ao financiamento da saúde, previ-

dência e assistência social pública, como a CPMF e a contri-

buição à previdência social incidente sobre a folha de salá-

rios paga pelos empregadores – chamada “quota patronal”.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a isenção 

das entidades beneficentes de assistência social às contri-

buições para a seguridade social.

A matéria foi regulada por lei ordinária e, assim, atual-

mente, tem acesso à isenção quem cumpre os requisitos es-

tabelecidos na Lei n° 8.212/91 e decretos regulamentares, 

requisitos esses que não coincidem com os limites da Cons-

tituição e da lei complementar (Código Tributário Nacio-

nal). Dentre os requisitos, a entidade beneficente de assis-

tência social deve ser portadora do registro no CNAS e do 

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social 

– CEBAS, este renovado a cada três anos.

A contribuição ao PIS paga por entidades sem fins lu-

crativos teve uma trajetória específica. Quando foi instituí-

do o Programa de Integração Social (PIS), pela Lei Comple-

mentar n0 7/70, ficou estabelecido que as contribuições a ele 

devidas pelas entidades sem fins lucrativos seriam definidas 

na forma da lei. A mesma lei determinou que a Caixa Eco-

nômica Federal resolveria os casos omissos, de acordo com 

os critérios fixados pelo Conselho Monetário Nacional.

Com a Resolução no 174, de 25.2.1971, o Conselho Mo-

netário Nacional determinou que as contribuições devidas 

ao PIS pelas entidades sem fins lucrativos incidiriam à alí-

quota de 1% (um por cento), sobre o valor da folha de pa-

gamento mensal de empregados. Note-se, portanto, que 

não houve lei e, portanto, sua criação – por resolução – era 

inconstitucional e ilegal. Anos mais tarde, o Decreto-Lei no 

2.052, de 3.8.1983 incluiu as entidades sem fins lucrativos 

entre os participantes do PIS, nada dizendo sobre a base de 

cálculo e a alíquota. E, mesmo que assim o fizesse, não se-

ria o decreto-lei veículo normativo adequado para dispor 

sobre contribuições ao PIS, como salientou o Supremo Tri-

bunal Federal.

O Decreto-Lei no 2.445/88 pretendeu que as entidades 

sem fins lucrativos que não realizassem com habitualida-

de venda de bens e serviços contribuiriam ao PIS a alíquota 

de 1% sobre a folha de pagamento da remuneração de seus 

empregados. O Supremo Tribunal Federal, porém, declarou 

a inconstitucionalidade desse decreto-lei, cuja execução foi 

suspensa pela Resolução do Senado no 49/95.

Apenas recentemente, a Lei no 9.715/98 (em seu art.2o, 

inciso II) estabeleceu que a contribuição para o PIS/Pasep 

apurada mensalmente pelas entidades sem fins lucrativos, 

definidas como empregadoras pela legislação trabalhista, 

deve ser calculada com base na folha de salários, à alíquo-

ta de 1%19.

Incentivos fiscais para doações

Os incentivos fiscais para as doações de pessoas físicas e 

jurídicas a entidades que atuam em áreas complementares 

ao poder público são vitais para construir uma cultura de 

“participação cidadã”, embora a legislação do Imposto de 

Renda vigente não estimule com grande expressão a cultu-

ra da filantropia. 

19 A Lei nº 10.637/02 introduziu modificações no PIS que não se aplicam às entidades sem fins lucrativos.
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Em nossa legislação, há os seguintes incentivos fiscais 

para doações nas áreas cultural e social: doações aos fundos 

dos direitos da criança e do adolescente; doações a opera-

ções de caráter cultural e artístico; doações destinadas à ati-

vidade audiovisual; doações a entidades civis que prestem 

serviços gratuitos (de utilidade pública e OSCIP); doações a 

instituições de ensino e pesquisa.

O benefício de dedutibilidade de doações feitas por pes-

soas jurídicas a entidades de utilidade pública federal e OS-

CIP exige os seguintes requisitos20: a entidade civil benefici-

ária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato for-

mal de órgão competente da União (exceto quando se tra-

tar de entidade que preste exclusivamente serviços gratuitos 

em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora), 

ou ser qualificada como OSCIP. As doações, quando em 

dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta-corrente 

bancária, diretamente em nome da entidade beneficiária. 

 A pessoa jurídica doadora deverá manter em arquivo, à 

disposição da fiscalização, declaração, segundo modelo 

aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida 

pela entidade beneficiária, em que esta se comprome-

te a aplicar integralmente os recursos recebidos na re-

alização de seus objetivos sociais, com identificação da 

pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a não 

distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou 

pretexto;

 O benefício é a dedução do Imposto de Renda das pes-

soas jurídicas até o limite de 2% do lucro operacional, 

antes de computada a sua dedução.

A questão da venda de mercadorias

Na legislação não há qualquer vedação a que as entida-

des sem fins lucrativos realizem venda de mercadorias de 

sua fabricação ou prestação de serviços. Mas, para que a en-

tidade faça jus à imunidade fiscal, é necessário que as recei-

tas provenientes dessas atividades sejam aplicadas nos fins 

da instituição e, obviamente, não sejam distribuídas a títu-

lo de lucro.

Convém, entretanto, que o estatuto da entidade preve-

ja, se for o caso, a realização dessas atividades com clareza 

suficiente para situá-las como um meio, e não como uma 

das finalidades sociais. O volume e as circunstâncias em que 

as instituições sem fins lucrativos realizam essas atividades 

não podem caracterizar “concorrência desleal” em relação 

ao setor empresarial, que as desenvolve sem benefícios fis-

cais.

 A legislação definiu como contribuinte do imposto in-

cidente sobre a circulação de mercadorias qualquer pessoa, 

física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em vo-

lume que caracterize intuito comercial, operações de circu-

lação de mercadorias (ou prestação de serviços de transpor-

te interestadual ou intermunicipal e de comunicação).

Ocorre, porém, que o imposto incidente sobre a venda 

de mercadoria – o ICMS – tem determinadas características 

que o tornam fora do alcance da imunidade. São elas:

a. o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias, e não 

sobre a renda, patrimônio ou serviços, que são as hipó-

teses alcançadas pela imunidade;

b. o contribuinte “de fato” do ICMS é o comprador, e não 

o vendedor da mercadoria.

Desse modo, a jurisprudência predominante não tem 

reconhecido às entidades sem fins lucrativos que realizam 

venda de mercadorias a imunidade ao ICMS, mas muitos 

estados, em sua legislação, concedem isenção do ICMS às 

operações realizadas por entidades sem fins lucrativos.

A título de exemplo, citamos a legislação do Estado de 

São Paulo, que concede isenção à saída de mercadoria de fa-

bricação própria promovida por instituição de educação ou 

de assistência social, mediante a observância dos seguintes 

requisitos:

1   a entidade não tenha finalidade lucrativa e sua renda 

líquida seja integralmente aplicada na manutenção de 

seus objetivos assistenciais ou educacionais, no país, 

sem distribuição de qualquer parcela a título de lucro 

ou de participação;

2   o valor das vendas de mercadorias da espécie, realizadas 

pelas beneficiária no ano anterior, não tenha ultrapassa-

20 Lei nº 9.249 de 26.12.1995, artigo 13, inciso VI, § 2º.
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do o limite estabelecido para a isenção das microempre-

sas;

3   a isenção seja reconhecida pela Secretaria da Fazenda, a 

requerimento da interessada.

Na saída de mercadoria isenta, a entidade deverá emitir 

nota fiscal com todos os requisitos exigidos e, em especial, a 

indicação da expressão:

“Isenção do ICMS – Item 48 da Tabela I do Anexo I do 

RICMS/91”.

Mediante autorização do fisco, a emissão de documen-

to fiscal poderá até ser dispensada na saída de mercadoria 

isenta ou não-tributada. Desse modo, a entidade interessa-

da poderá solicitar a referida dispensa, cujo requerimento, 

dirigido à Diretoria Executiva da Administração Tributária 

(Deat), terá como fundamento o art. 184 do RICMS.

Recomenda-se, assim, às entidades sem fins lucrativos 

que realizem com habitualidade operações de natureza co-

mercial para obtenção das informações pertinentes junto à 

Secretaria da Fazenda Estadual respectiva.

Os dirigentes e a possibilidade de remuneração 

Considera-se dirigente a pessoa que exerça função ou 

cargo de direção da entidade com competência para adqui-

rir direitos e assumir obrigações em nome desta, interna ou 

externamente, ainda que em conjunto com outra pessoa, 

nos atos em que a instituição seja parte.

Tradicionalmente, a legislação fiscal condiciona o acesso 

a algumas isenções à proibição de remuneração de dirigen-

tes das entidades sem fins lucrativos. Para que possa pleitear 

a obtenção do título de utilidade pública federal, o estatuto 

da entidade não pode admitir a remuneração de dirigentes. 

No entanto, a Lei 9.790/99, de forma inovadora, exige que as 

entidades que queiram pleitear a qualificação como OSCIP 

disponham expressamente em seus estatutos sobre a possi-

bilidade de remuneração de dirigentes (naturalmente, com-

patível com os valores de mercado). Significa dizer: no esta-

tuto da entidade que pleiteie o título de OSCIP deve constar 

uma das seguintes alternativas:

a. a entidade remunera seus dirigentes;

b. a entidade não remunera seus dirigentes.

Como já mencionado, a Medida Provisória n∞  66, de 

29.8.2002 dispôs que a remuneração de dirigentes, decor-

rente de vínculo empregatício, para as entidades qualifica-

das como OSCIP, não implicam a perda da isenção do Im-

posto de Renda.

A regulamentação do serviço voluntário

No Brasil, algumas peculiaridades da legislação traba-

lhista e de sua aplicação pelos tribunais especializados cria-

vam nas entidades o temor de que, futuramente, o voluntá-

rio viesse a reclamar direitos trabalhistas. Na legislação bra-

sileira, o vínculo de emprego, apto a gerar tais direitos, fica 

caracterizado quando o trabalhador presta serviços em ca-

ráter pessoal, de forma contínua, subordinada e mediante 

remuneração. O fato de o serviço ser prestado a uma insti-

tuição filantrópica ou religiosa não descaracteriza a relação 

empregatícia. A título de exemplo, citamos o resumo da se-

guinte decisão de um Tribunal Regional do Trabalho:

 “Relação de emprego – trabalho prestado a instituição religio-

sa – O simples fato de o trabalho ter sido prestado a institui-

ção religiosa, por si só, não afasta a configuração da relação de 

emprego. Se o labor é prestado de forma altruísta, caso em que 

a retribuição se dá apenas no plano moral ou espiritual, o vín-

culo não se configura. Porém, se na relação de trabalho encon-

tram-se presentes os quatro elementos enumerados pelos arts. 

20 e 30 da CLT (pessoalidade, continuidade, subordinação e 

onerosidade), a qualidade da parte para quem os serviços são 

prestados é irrelevante, não tendo o condão de impedir a for-

mação do vínculo de emprego.”

Com esse panorama de fundo, a edição da Lei n0 9.608, 

de 18.2.1998 pode ser considerada um marco importante e 

é por si mesma um indicador da crescente importância atri-

buída pelo governo ao terceiro setor. Constitui, ainda, um 

indutor legal para que as entidades aprendam a lidar “pro-

fissionalmente” com o serviço prestado voluntariamente.

A lei – bastante singela – estabelece simplesmente que o 

voluntário deve assinar um breve “termo de adesão” que es-

tabelece a natureza do vínculo entre as partes e as condições 

em que o serviço é prestado. Além disso, prevê-se expres-

samente a possibilidade de o voluntário receber uma ajuda 
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de custo, em função de despesas de transporte, alimentação 

ou de outra natureza, sem caracterizar, por isso, a relação 

de emprego.

Fica, porém, um alerta: a ajuda de custo que o “termo 

de adesão” autoriza há de ser efetivamente proporcional a 

eventuais despesas de alimentação e transporte. O que a isso 

ultrapassa pode caracterizar remuneração, e, nesse caso, su-

jeitar a entidade a demandas trabalhistas. O “termo de ade-

são” não previne, por si só, esse risco, se não corresponder à 

real situação de serviço voluntário.

Conclusão

Enunciamos, em linhas gerais, alguns benefícios e cui-

dados de tipo jurídico e fiscal aos quais a entidade deve estar 

atenta, como um meio importante para detectar oportuni-

dades ou prevenir dificuldades em sua estratégia de susten-

tabilidade. Para maior aprofundamento nessas questões, re-

metemos o leitor às indicações bibliográficas.
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O objetivo deste texto é mostrar a importância das par-

cerias para o desenvolvimento das atividades do terceiro se-

tor e como o alinhamento da visão e da missão dos parcei-

ros é fundamental para o bom desempenho de ações so-

ciais.

Os problemas sociais brasileiros são muitos e, por isso 

mesmo, é fundamental a união de esforços para otimizar 

os resultados alcançados por meio das ações sociais. ONGs, 

empresas, fundações, pessoas físicas, igrejas e governos, 

juntos, têm um enorme poder de transformação da reali-

dade. Por isso, a busca de parceiros que sejam co-responsá-

veis pelo atingimento dos objetivos propostos é fundamen-

tal, para que as ações tenham maior impacto, para que os 

custos sejam reduzidos e que as experiências de uns pos-

sam ser aproveitadas por outros, aumentando a eficiência e 

a eficácia do trabalho social,   otimizando o sistema como 

um todo.

Parcerias

Durante muito tempo as ONGs se colocaram como 

prestadoras de serviços, seja para o governo, seja para qual-

quer outro financiador de suas atividades. Tenho convicção 

de que o papel das ONGs é muito maior do que esse. Cabe 

a nós criar novas tecnologias sociais, buscar formas de via-

bilizar soluções para os problemas que enfrentamos, ajudar 

a difundir essas soluções, a fim de beneficiar o maior núme-

ro possível de pessoas, garantindo que o padrão de qualida-

de aplicado possa tornar cada uma das atividades que de-

senvolvemos uma referência mundial – como aconteceu no 

caso do tratamento e da prevenção da aids no Brasil.

Quando pensamos em parcerias, pensamos em uma 

cadeia de pessoas e organizações empenhadas em solucio-

nar (ou ao menos minimizar) os problemas sociais existen-

tes. Trata-se de uma cadeia composta de muitos elos, todos 

igualmente importantes para a eficiência do sistema.

Nesse sentido, as ONGs devem ser parceiras de seus fi-

nanciadores, não “escravas” do dinheiro que financia suas 

atividades. 

Sei que a tarefa de buscar recursos para a sustentabilida-

de dos programas sociais que operamos não é fácil. Como 

captadora de recursos, vejo muitas organizações que pos-

suem um trabalho maravilhoso e que lutam dia a dia para 

se manterem funcionando. 

O importante é termos em mente que a simples “bus-

ca de financiadores” pode fazer com que essa situação con-

tinue difícil para sempre, que estejamos sempre “correndo 

atrás de dinheiro” para viabilizar a continuidade de nossos 

programas. O desenvolvimento de relações de parcerias 

pode ajudar a evitar essa roda-viva. 

A definição de parceiro, de acordo com o dicionário é a 

seguinte:

Parceiro = associado, colega, cada uma das pessoas que 

dançam juntas, pessoa que joga no mesmo time que a ou-

Projetos institucionais e planejamentos 
estratégicos

2

Missão e valores na estruturação de relacionamentos 
de parceria
Andrea Goldschmidt
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tra, duas ou mais pessoas contratualmente associadas como 

dirigentes de um negócio.

Dessa forma, criar uma parceria é muito mais do que 

“buscar dinheiro” para viabilizar uma ação, é estabelecer 

um relacionamento de longo prazo, é associar-se ao finan-

ciador como dirigente de um negócio, jogar no mesmo time 

das pessoas (ou empresas) que têm potencial para ajudar a 

sua ação a tornar-se maior e mais efetiva.

Os parceiros buscam juntos as soluções de problemas 

sociais. Cada um dos parceiros tem um papel específico: al-

guns financiam as ações, outros as operacionalizam, cedem 

know-how, indicam outros parceiros ou prestam trabalhos 

voluntários.

O importante é que todos tenham a mesma visão, que 

persigam os mesmos objetivos, que “dancem juntos”.

Os relacionamentos de parceria são muito mais dura-

douros, mais sólidos e, por isso, trazem resultados melhores 

na solução dos problemas sociais.

É claro que não é fácil construir uma relação de parceria, 

mas quanto antes começarmos a pensar e a agir dessa for-

ma, tanto antes seremos capazes de sonhar com uma situa-

ção mais tranqüila em termos de financiamento, manuten-

ção e até de crescimento das nossas atividades.

Segundo Aristóteles 

(384-322 a.C.) “Distribuir dinheiro é algo fácil e quase to-

dos os homens têm esse poder. Porém, decidir a quem dar, 

quanto, quando, para que objetivo e como não está dentro 

do poder de muitos e nem tampouco é tarefa fácil”.

Da mesma maneira,

“Receber dinheiro (ou outros tipos de apoio) é algo fácil 

e quase todas as ONGs têm este poder. Porém, decidir de 

quem receber, quanto, quando, para que objetivo e como 

não é tarefa fácil”.

Muito mais do que simples financiadores, as ONGs pre-

cisam de pessoas e empresas que acreditem naquela causa 

e queiram envolver-se em sua solução. Pessoas e empresas 

que, comprometidas com um objetivo comum, permanece-

rão fiéis à causa durante muito tempo, agindo em conjunto, 

tornando as ações mais sólidas e consistentes. Parceiros.

O papel das ONGs

Durante muitos anos, enquanto a visão que prevalecia 

era a de que as ONGs atuavam como “substitutas” do Esta-

do em diversas áreas em que ele não é eficiente, fazia sentido 

que o governo financiasse suas atividades.

No novo papel proposto, as ONGs são mais do que pres-

tadoras de serviços para o governo: elas têm o papel de tes-

tar novas tecnologias de desenvolvimento social e devem 

pressionar o governo para que as boas práticas transfor-

mem-se em políticas públicas, operadas pelo Estado ou por 

muitas organizações diferentes, para que possam gerar im-

pacto nacional e não apenas local, o que traz a necessidade 

de investimentos ainda maiores na área social.

Se sabemos que dentro da lógica neoliberal, a tendência 

é termos cada vez menos investimentos do Estado, quem, 

então, pode ocupar essa lacuna? Se devemos pensar em me-

nos Estado e mais mercado, como fazer com que o mercado 

se interesse em investir na área social?

Como todo país católico, o Brasil teve uma longa fase da 

chamada “filantropia tradicional”, durante a qual a visão era 

de que as pessoas que têm uma situação financeira mais pri-

vilegiada devem ajudar as pessoas mais necessitadas.

Nessa visão ainda estava embutido o conceito de que, 

mesmo que haja muitas pessoas cheias de boa vontade, a 

responsabilidade pela solução de problemas sociais é, em 

última análise, do governo.

Estamos migrando agora para a fase do “investimento 

social”. A nova visão é de que cada indivíduo é um agente 

transformador da realidade. Nessa nova visão, até os indiví-

duos menos privilegiados têm sua parcela de contribuição 

no desenvolvimento social. Todo cidadão deve lutar pelo 

desenvolvimento social de sua comunidade e a melhor ma-

neira para qualquer indivíduo iniciar um trabalho social é 

associar-se a uma ONG com a qual se identifique, doando 

dinheiro, know-how e tempo, por meio de trabalhos volun-

tários.

Além disso, os indivíduos também começam a perceber 

que, como consumidores, podem exigir de seus fornecedo-

res um novo padrão de conduta. Podem exigir que as em-

presas tenham atuações sociais mais efetivas.

Nessa nova visão, os indivíduos e as empresas passam 

a ser agentes de mudança e, como tal, devem envolver-se e 
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comprometer-se com a solução dos problemas sociais exis-

tentes.

Segundo o Instituto Ethos (maior responsável pela difu-

são do conceito de responsabilidade social no Brasil): 

“a empresa é socialmente responsável quando vai além da 

obrigação de respeitar leis, pagar impostos e observar as 

condições adequadas de segurança e saúde para os traba-

lhadores e faz isso por acreditar que assim será uma em-

presa melhor e estará contribuindo para a construção de 

uma sociedade mais justa”.

Sob essa ótica, a empresa que demonstra sua respon-

sabilidade social – comprometendo-se com programas so-

ciais voltados para o futuro da comunidade e da sociedade e 

adotando padrões de conduta ética que valorizem o ser hu-

mano, a sociedade e o meio ambiente – tem um diferencial 

competitivo significativo. Tais empresas conseguem agregar 

valor à sua imagem e, com isso, aumentam o vínculo que 

seus consumidores estabelecem com ela.

Apesar de o envolvimento social ser avaliado como mui-

to importante, esse não é o foco de atuação – core business 

– das empresas privadas. Além disso, o desenvolvimento de 

atividades sociais é bastante complexo e não há experiên-

cias anteriores que possam servir de base para essa nova 

atividade.

Como a atividade social é muito diferente da atividade 

comercial a qual as empresas se destinam, é natural que elas 

busquem ONGs como parceiras quando começam a pensar 

no desenvolvimento de programas sociais.

Planejamento estratégico

Uma ONG pode e deve ter vários parceiros. As parce-

rias fortalecem a causa. Dessa forma, é possível e recomen-

dável continuar trabalhando em parceria com o governo 

e, ao mesmo tempo, iniciar um processo de planejamento 

e estruturação interna para o desenvolvimento de parce-

rias com empresas privadas, fundações, indivíduos, igre-

jas e outros que demonstrem preocupação com o conceito 

de responsabilidade social e com o desenvolvimento social 

do país.

O que é preciso entender é que não é qualquer empre-

sa (ou pessoa) que pode se associar a qualquer ONG. Uma 

ONG que trabalha na área ambiental não deve ser parcei-

ra de empresas conhecidamente poluidoras, uma ONG que 

atende crianças não deve ser parceira de indústrias de bebi-

das ou de cigarros. Cada organização deve avaliar quem são 

seus parceiros potenciais e quem são as pessoas e as empre-

sas com as quais não deve se envolver a fim de não prejudi-

car sua imagem e sua credibilidade perante o grande públi-

co e outros parceiros.

A identificação de possíveis parceiros deve começar com 

o planejamento estratégico da ONG. O planejamento estra-

tégico é o processo pelo qual a ONG se organiza para defi-

nir seu futuro. É ferramenta muito importante na gestão e 

na captação de recursos, já que vai orientar as atividades a 

serem desenvolvidas, a identificação dos objetivos a serem 

atingidos, os recursos necessários para atingi-los e possíveis 

parceiros.

O planejamento estratégico tem como principal objeti-

vo mostrar a todos (interna e externamente) o que é a insti-

tuição e aonde ela pretende chegar. Envolve informações so-

bre missão, valores, público-alvo, tipo de trabalho que será 

desenvolvido, formas de avaliação dos resultados, etc.

Um dos pontos-chave do processo de planejamento es-

tratégico é definir como acontecerá a sustentabilidade fi-

nanceira da ONG. Para isso, precisamos montar um pla-

no de captação de recursos que deve responder as seguintes 

perguntas:

 Que recursos são necessários para o atingimento dos 

objetivos (incluindo recursos financeiros, humanos, 

tecnológicos, etc.)?

 Quem são os potenciais doadores para a causa?

 Quais são os interesses, preconceitos, condicionamentos 

e padrões de doação dos potenciais doadores?

 O que leva os doadores a fazer uma doação? Que forças 

motivam os doadores?

 O que os doadores solicitarão como intercâmbio? 

 Quem toma a decisão sobre as doações? O que afetará 

essa decisão? 

 Quem são os formadores de opinião? Que opinião eles 

têm sobre essa organização?

Quando iniciamos o levantamento dos potenciais par-

ceiros, temos de levar em consideração que, por vários mo-

tivos, as pessoas e as empresas “escolhem” fazer doações. 

Seu “negócio” não é filantropia. Elas também sabem que 

Missão e valores na estruturação de relacionamentos de parceria

Andrea Goldschmidt
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têm inúmeras alternativas de investimentos e irão pesqui-

sar onde devem colocar seu dinheiro e seu tempo a fim de 

terem o melhor retorno possível.

Quando temos clareza de qual é a missão da ONG que 

representamos, quais são nossos objetivos, quais são os va-

lores que norteiam nossas atividades, que tipo de parceiros 

gostaríamos de ter, o que esperamos receber do parceiro e 

o que podemos dar em contrapartida, fica muito mais fá-

cil saber quem devem ser nossos parceiros na realização da 

nossa missão.

Para iniciarmos a seleção de potenciais parceiros, por-

tanto, é preciso identificar pessoas e empresas que compar-

tilhem dos nossos ideais, que tenham missões similares às 

nossas – ou que, pelo menos, apontem na mesma direção. É 

preciso localizar um “território comum”.

A missão é a declaração do que a ONG se propõe a fazer 

no âmbito de uma causa. É a alma da organização.

A maior parte das empresas privadas buscam causas que 

tenham a ver com o seu negócio, que agreguem valor a suas 

marcas e com as quais possam envolver os seus funcioná-

rios. A seleção de ONGs que podem vir a se tornar parcei-

ras é sempre feita com muito rigor e por meio de critérios 

bem definidos.

Se a ONG estiver capacitada para agir da mesma forma, 

selecionando parceiros com critérios bem definidos, haverá 

uma probabilidade muito maior de sucesso no desenvolvi-

mento dos relacionamentos de parceria, e a relação entre os 

parceiros, provavelmente, será mais igualitária.

Mais do que o desenvolvimento de bons relacionamen-

tos de parceria, surge aí uma grande oportunidade para as 

ONGs que é atuar como “consultora” das empresas na im-

plantação de atividades de cunho social que atendam a ob-

jetivos comuns. 

Uma vez selecionadas as empresas que gostaríamos de 

ter como parceiras, podemos auxiliá-las no processo de im-

plantação de uma atividade social, na medida em que co-

nhecemos muito melhor esse meio e temos uma maior ex-

periência no desenvolvimento de programas sociais.

É importante lembrar que são sempre indivíduos que 

fazem as doações pela empresa. As pessoas (ou empresas) 

doam por muitos motivos diferentes – por acreditarem na 

causa, por estarem de alguma maneira envolvidos com ela, 

porque acreditam que é importante para seus empregados, 

clientes ou fornecedores, porque o concorrente tem uma 

atuação social e é importante equiparar-se com ele, porque 

isso beneficia sua imagem, etc. É fundamental tentar colo-

car-se no lugar do doador e tentar entender seu comporta-

mento, suas motivações, seus receios. Isso ajudará a ONG a 

selecionar os parceiros da maneira mais adequada e a de-

senvolver abordagens que terão maior probabilidade de su-

cesso.

Também é fundamental pensar na identificação das ex-

pectativas dos possíveis parceiros. Será mais fácil conquistar 

e manter a parceria por um longo período se todos os envol-

vidos sentirem que suas necessidades e expectativas estão 

sendo preenchidas através do trabalho conjunto.

E, finalmente, é necessário avaliar se temos condição de 

atender a essas expectativas. Se pudermos atender às expec-

tativas de todos os envolvidos, podemos iniciar a parceria, 

mas se nossa avaliação for de que não temos condição de 

atendê-las, precisamos começar a pensar em como pode-

mos nos estruturar para sermos capazes de atendê-las no 

futuro. Isso pode (e deve) fazer parte do planejamento es-

tratégico da organização.

A importância de ser fiel à missão

É muito comum vermos organizações que abrem mão 

de sua missão para servir a um doador. Quando abrimos 

mão de nossos princípios básicos, corremos o risco de per-

der nossa identidade. 

A missão e os valores devem nortear todas as ações da 

organização. A missão deve ser uma das razões que mais 

motivam pessoas ou empresas a trabalharem ou contribu-

írem com essa organização e, dessa forma, não tem sentido 

desviar de sua missão para servir a um doador.

Se ambos os lados – ONGs e empresas – tiverem certe-

za de que têm a mesma missão em termos de investimento 

social, de que compartilham valores e objetivos, o trabalho 

conjunto pode ser realizado por meio de uma parceria com 

maior probabilidade de sucesso a longo prazo e com maior 

probabilidade de ser considerado satisfatório para todas as 

partes.

Uma parceria só poderá perdurar se as partes envolvidas 

puderem sentir-se como associadas, como pessoas que jogam 

no mesmo time, como pessoas que dançam juntas e que es-

tão contratualmente associadas como dirigentes de um negó-

cio (como foi dito acima na definição de parceiro).
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Conclusões

A primeira importante conclusão que chegamos é que 

as parcerias são fundamentais para o desenvolvimento do 

terceiro setor e de cada uma das ONGs que operam no Bra-

sil, porque elas trazem mais força para a causa. 

Escolher os parceiros, no entanto, não é uma tarefa fácil. 

É importante que dediquemos tempo a isso, a fim de ser-

mos mais eficientes no processo de captação de recursos.

Ter ciência das necessidades e expectativas dos poten-

ciais parceiros é muito importante. Temos sempre de lem-

brar que, da mesma forma que estamos escolhendo nossos 

parceiros, estamos sendo escolhidos por eles.

As parcerias devem ser vistas como vínculos de longo 

prazo e, por isso, devem refletir decisões tomadas através do 

planejamento estratégico da ONG (e dos parceiros). 

A nossa missão e os nossos valores devem ser o centro 

do trabalho de identificação de possíveis parceiros. Só quem 

compartilha desses valores pode ser um parceiro de verda-

de, comprometendo-se com os resultados do trabalho por 

um prazo mais longo e ajudando a atingir as metas estabe-

lecidas ao longo do percurso.

E, finalmente, vale lembrar que ter parcerias sólidas é 

um grande passo para que a ONG possa atuar de forma 

mais estruturada e com maior tranqüilidade. Ter parceiros 

fiéis e envolvidos com a causa facilita o atingimento dos ob-

jetivos comuns e diminui a necessidade de nos preocupar-

mos permanentemente com a continuidade de nossas ati-

vidades e com a sustentabilidade da organização que repre-

sentamos.
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O planejamento estratégico como uma das ferramentas para 
a sustentabilidade – o caso do Grupo Transas do Corpo

O Grupo Transas do Corpo (GTC) é um grupo que há 

quinze anos desenvolve ações educativas em gênero, saúde e 

sexualidade. Sua criação, em 1987, está intimamente vincu-

lada ao processo de abertura política verificada no Brasil em 

toda a década de 80 e à emergência de um novo feminismo. 

O grupo nasceu, principalmente, do desejo comum de suas 

quatro fundadoras, trabalhadoras da área da saúde pública, 

que se juntaram para formar um grupo de reflexão, interes-

sadas que estavam em saber mais sobre sua saúde e sexuali-

dade. Somado a isso, havia o desejo de sair das estruturas rí-

gidas e burocratizadas que caracterizavam, e ainda caracte-

rizam, o setor público do país. Empolgadas com os ensina-

mentos do feminismo e com as oportunidades alavancadas 

pelo Programa Integral de Saúde da Mulher (Paism), ansia-

vam por utilizar os conhecimentos acumulados. A idéia era 

juntar reflexão e prática e ir construindo o sonho de uma 

sociedade mais igualitária e plural. Nesse início, o que sus-

tentava era a paixão, o sonho e a capacidade de criar espaços 

alternativos, percebidos como caminhos que tinham se tor-

nado estagnados dentro do campo governamental.

Diferentemente de várias organizações não-governa-

mentais (ONGs) que nasceram com recursos financeiros 

que viabilizaram seu desenvolvimento, a trajetória do Gru-

po Transas do Corpo seguiu caminhos diferentes. Por vá-

rios anos (1987 a 1992), a sustentação veio por meio de ga-

nhos que eram gerados com palestras, consultorias, venda 

de produtos, confiadas à nossa competência técnica, coesão 

e identificação com a proposta política. O termo sustenta-

bilidade até então não tinha nenhum significado, o trabalho 

era desenvolvido com um jeito de planejar bem rudimen-

tar, centrado em ações imediatas, as chamadas ações-fim, 

que se mantinham vivas pela insistência e pela baixíssima 

dependência de recursos do grupo. No entanto, aspirava-se 

por vôos maiores, ampliação de novos espaços de atuação, 

fortalecimento da proposta, intervenções mais qualificadas 

tanto do ponto de vista técnico quanto político. Revendo a 

história através do processo de avaliação institucional que 

está em curso, percebe-se claramente que existem vários 

momentos de redefinição de objetivos, metas e de identi-

dade enquanto grupo. Em uma de nossas memórias escritas 

fica claro o desejo e a decisão de trilhar o caminho da ins-

titucionalização. De acordo com alguns teóricos de grupo, 

entre eles Sartre (apud Lapassade, 1989), existem algumas 

passagens no processo de formação e do desenvolvimento 

grupal, sendo que o momento em que o grupo aceita postu-

lar o problema da organização é o momento do reencontro 

da organização com seu poder interno. Esse é o momento 

que o grupo se trabalha, para se organizar e alcançar seus 

objetivos práticos. Tal processo exige do grupo uma ação re-

flexiva constante e mudanças na forma de atuar, como, por 

exemplo, a repartição de tarefas para alcançar seus objeti-

vos. Esse momento vivido representou um desejo de mu-

dança em vários níveis, exigindo decisões sobre o que se 

queria, aonde se queria chegar, com quem, de que forma e 

com que recursos. Penso que aí começou, ainda sem nome 

próprio, um pensamento que não era mais só reativo, mas 
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sim que estava amadurecendo, evoluindo para uma forma 

de pensamento que incorporava uma perspectiva de futuro. 

Era necessário parar, organizar a casa, repensar nosso passa-

do e antecipar nosso futuro. E  que para fazer isso, era impe-

rioso buscar ajuda externa e ferramentas adequadas. Todo 

esse desenrolar histórico nos levou ao planejamento estra-

tégico (PE). A execução e o desenvolvimento dessa experi-

ência em PE se encontra ainda em andamento. Ela tem sido 

fonte de grande aprendizagem para o grupo e já se perce-

bem mudanças positivas que serão detalhadas a seguir. 

Em busca de caminhos estratégicos

É difícil identificar e nomear os vários fatores que es-

timularam as mudanças institucionais. No entanto, pode-

mos arriscar a falar em fatores externos e internos operando 

lado a lado, propiciando diferentes configurações do grupo. 

Dentre os fatores externos, podemos citar alguns: as exigên-

cias da cooperação internacional no sentido do desenvolvi-

mento institucional das ONGs; e, a ampliação de oportuni-

dades no setor governamental e privado, demandando uma 

maior capacidade técnica e de gerenciamento, dado o apor-

te dessas demandas. Como fatores internos: a necessidade 

de otimizar nossas respostas dentro da equipe, requerendo 

uma melhor distribuição de papéis e funções; e desgaste e 

frustração para a equipe na realização das ações por falta de 

uma ação planejada e estruturada.

Era inquestionável a necessidade de se buscar ajuda ex-

terna para trilhar o caminho do fortalecimento institucio-

nal. Uma consultoria em Recursos Humanos foi a primeira 

escolha do grupo, no intuito de se desenvolver um trabalho 

mais voltado para relações interpessoais. Comunicação in-

terna, falta de motivação e pouca clareza no desempenho 

das funções eram os problemas mais visíveis. A aposta do 

GTC era que, com mais coesão interna, maior participação 

e envolvimento das pessoas que trabalhavam, teríamos uma 

melhoria da comunicação interna e isso geraria maior con-

fiança, maior adesão ao trabalho e espírito de equipe. Essa 

iniciativa foi suficiente no início. No entanto, a consultoria 

trouxe à tona outras fragilidades que precisavam ser enfren-

tadas. À época começava a se falar em planejamento estraté-

gico (PE) e havia muita conversa, muita promessa, e pouca 

informação sobre o que era isso, quem fazia, como aconte-

cia, etc. Animadas com tudo o que se prometia dessa mara-

vilha e com o estímulo das nossas financiadoras, iniciamos 

a busca de consultoras(es) que poderiam conduzir esse tra-

balho. O trabalho de busca foi um capítulo à parte nessa ex-

periência, porque as experiências que tivemos nos mostra-

ram que a ferramenta não é tudo; é fundamental que haja 

por parte do consultor conhecimento ou experiência com 

ONGs, além de disponibilidade de acompanhamento. A es-

colha acertada ou não de um consultor é certamente um 

dos principais entraves e, ao mesmo tempo, facilitador de 

um possível processo bem-sucedido de PE. A experiência 

inicial trouxe grande frustração pela não-resposta às de-

mandas do grupo, e nos custou tempo e dinheiro. Estimu-

ladas pela participação no Seminário em Sustentabilidade 

das Ações em HIV/Aids, realizado pelo Ministério da Saú-

de, em dezembro de 2000, retomamos nosso objetivo de in-

vestir na sustentabilidade. Importante frisar que, durante o 

processo de produzir um plano de sustentabilidade, pude-

mos refletir coletivamente sobre os vários caminhos possí-

veis, mas nos pareceu que o caminho mais indicado seria o 

de investir novamente na idéia do PE. Além da ação em PE, 

parecia-nos importante investir também em um plano de 

marketing e de captação de recursos, mas o recurso finan-

ceiro disponibilizado também limitava nossas escolhas, fa-

zendo com que priorizássemos uma das ações – o planeja-

mento estratégico. Fundamental ter escutado e convivido 

com pessoas que já tinham experienciado o PE e tinham 

algumas dicas sobre o que podia dar certo ou errado numa 

tentativa de PE. Foi fundamental a experiência da ONG 

Amazona, da Paraíba, do Gapa da Bahia, e as conversas com 

o SOS Corpo, com consultores e outras ONGs presentes no 

referido seminário.

O planejamento estratégico – ação e condução

Planejar é o processo de olhar a realidade e ir arruman-

do o caminho, para que se possa chegar ao objetivo deseja-

do. Existem vários métodos em planejamento. O método 

que mais se adequou às necessidades do GTC foi o Planeja-

mento Estratégico. A denominação “estratégico” refere-se à 

visão estratégica que permeia esse método. De acordo com 

Gueresi (2001), algumas características possibilitam distin-

guir um método com visão estratégica de outros.

“trabalham com a idéia de que não podemos prever o fu-

turo, pois ele não depende só de nós. Logo, o planejamen-
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to tem de estar sempre acompanhando as mudanças que 

acontecem”.

“trabalham com a idéia de que a realidade tem muitos 

atores sociais, os quais têm idéias e interesses diferentes so-

bre uma mesma coisa. Assim, o planejamento tem de le-

var em conta o que os outros pensam, fazem e planejam, 

além de nós”.

A experiência de profissionais que lidam com o PE tem 

apontado para alguns aspectos que favorecem que a ação de 

PE seja bem-sucedida:

 Participação: aspecto fundamental de um processo de 

planejamento, que deve envolver a participação dos be-

neficiários e dos diferentes atores envolvidos em sua 

execução;

 Comunicação: processo pelo qual você atualiza benefi-

ciários e parceiros sobre o que está acontecendo, é o que 

torna visível a sua idéia, projeto, ou serviço;

 Monitoramento e avaliação: acompanhamento sistemá-

tico de um determinado serviço, programa ou projeto.

No caso do Grupo Transas do Corpo, foi contratada a 

consultoria de uma profissional que tinha experiência com 

o setor governamental e com movimentos sociais, e cuja 

concepção teórica e metodológica de planejamento estava 

norteada pela idéia de processo. Importante ressaltar que 

a escolha de um PE que incluísse reuniões de acompanha-

mento e avaliação é decorrente do amadurecimento institu-

cional que percebe o ato de planejar como um ato contínuo, 

dinâmico, e participativo, demonstrando que ele é um pro-

cesso sujeito a constantes mudanças.

A estrutura de uma oficina de planejamento com vi-

são estratégica pressupõe discussão dos seguintes aspectos: 

missão da organização, valores e princípios organizacionais, 

produtos e serviços, análise do macroambiente (oportuni-

dades e ameaças), análise do microambiente (pontos fortes, 

pontos fracos), diagnóstico, estratégias, metas específicas 

(principais ações para superação dos problemas detecta-

dos) e plano de ação.

A oficina é conduzida por um facilitador(a) cuja função 

é dinamizar o processo de construção coletiva. Há várias 

técnicas apropriadas para se trabalhar com grupos. Em pla-

nejamento, utilizam-se técnicas de visualização, isto é, téc-

nicas que buscam representar graficamente o trabalho, por 

meio da escrita, de desenhos, de gráficos, etc. No caso do 

GTC, utilizou-se a técnica da visualização com perguntas. 

Uma questão ou pergunta é feita utilizando-se cartões colo-

ridos, nos quais cada participante registra sua resposta, es-

crevendo com pincel atômico, fixando-os depois em painéis 

de papel pardo, com alfinete ou fita crepe. 

O uso de técnicas de visualização, especificamente o da 

visualização de perguntas em tarjetas coloridas, propicia al-

gumas vantagens: permite racionalizar e aprofundar as dis-

cussões estabelecidas; favorece a participação de todos, re-

duzindo as diferenças de hierarquia, conhecimento ou timi-

dez. Permite também uma postura proativa dos participan-

tes, resultando em uma maior adesão e compromisso com 

o que foi informado e discutido. Aumenta, ainda, a trans-

parência do processo do grupo, possibilitando o armazena-

mento de idéias e informações para uso posterior. Essas in-

formações podem ser retomadas ou resumidas através de 

sua permanente representação gráfica, facilitando o acom-

panhamento e a evolução das discussões travadas. 

Por meio das idéias do PE foi produzido um plano com 

duração de dois anos (2002 e 2003). Para seu desenvolvi-

mento, foram previstos cinco encontros anuais (um no iní-

cio de 2002 e outro ao final do ano de 2002, com carga ho-

rária total de 40 horas), e três encontros de 8 horas cada 

(junho, agosto, outubro), com vistas ao acompanhamento 

do plano de ação. O objetivo era estabelecer uma prática 

permanente de planejamento e avaliação, levando em con-

sideração projetos já aprovados e atividades em andamento, 

estabelecendo novas estratégias para as ações propostas. Foi 

também decidido que o planejamento deveria se materiali-

zar em um plano escrito, registrando os caminhos escolhi-

dos para o enfrentamento de nossas fragilidades, de modo 

que pudéssemos atingir os objetivos.

O plano constou da discussão sobre nossa missão, visão 

de futuro, análise estratégica (aspectos positivos e negativos 

dos ambientes interno e externo à instituição), e da reorien-

tação dos projetos já aprovados diante das constatações que 

surgiram durante o processo de discussão. Os eixos defini-

dos para orientar a alocação dos projetos foram: formação, 

publicações e pesquisas, articulação política e desenvolvi-

mento institucional. As oficinas de PE contaram com a par-

ticipação de toda a equipe colegiada do grupo nas primeiras 

discussões, acompanhadas de um processo de divulgação e 
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atualização com o restante da equipe técnico-administra-

tiva, beneficiários e parceiros por meio de reuniões de re-

passe.

Foram escolhidos os problemas a serem atacados priori-

tariamente. Os principais problemas detectados se concen-

travam no ambiente interno, sendo a situação de gerencia-

mento pouco eficiente apontada como o principal entrave 

para que o grupo melhor desenvolvesse sua capacidade téc-

nica. Várias ações foram definidas para superar os proble-

mas levantados. Dentre elas, podemos citar:

1  A criação de um grupo-tarefa responsável pela melhoria 

no gerenciamento (incluindo a busca de soluções de vá-

rios problemas, dentre eles o gerenciamento de recursos 

humanos, a captação de recursos financeiros, o controle 

administrativo, a fragmentação de processos internos e 

externos, e a comunicação interna).

2  A implementação do acompanhamento e da avaliação 

do PE.

A metodologia de acompanhamento segundo Gueresi 

(2002) prevê as seguintes ações:

 Execução das ações estratégicas programadas;

 Necessidade e decisão de realizar novas ações, não pre-

vistas;

 Cumprimento do cronograma;

 Evolução dos indicadores.

No que toca à avaliação, segue o roteiro:

1   Com relação às ações estratégicas

  Diante do que foi programado:

  O que foi feito

  O que não foi feito

  O que foi feito além do que estava previsto

  Evolução dos indicadores (cumprimento dos objeti-

vos estratégicos/superação dos problemas)

  Dificuldades encontradas

2   Com relação às ações dos projetos (programadas)

  Diante do que foi programado:

  O que foi feito

  O que não foi feito

  O que foi feito além do que estava previsto

  Andamento das metas

  Dificuldades encontradas

3   Em geral

  Mudanças no ambiente externo

  Mudanças no ambiente interno

  Novos problemas estratégicos

Resultados

 Embora a experiência do PE esteja ainda em processo, 

podemos apresentar alguns resultados dessa iniciativa.

 Elaboração de quadros (geral e específicos) de acompa-

nhamento;

 Maior controle de nossas ações;

 Menor interferência de problemas da área-meio (área 

administrativa) dificultadores de um melhor desempe-

nho da área-fim (execução dos projetos);

 Fortalecimento do colegiado, tanto de seus compromis-

sos com a missão do grupo quanto com responsabilida-

des internas;

 Evidenciamento de áreas de conflito e maior clareza das 

diferentes competências e papéis no grupo;

 Aumento da capacidade de percepção da complexida-

de dos problemas, muitas vezes vistos como problemas 

pontuais;

 Contratação de consultoria em gestão institucional.

As informações dos quadros supracitados englobavam: 

detalhamento das ações, pessoa responsável, indicadores e 

dificuldades sentidas. Esses quadros alteravam-se conforme 

as mudanças, e sua utilização gerou maior rapidez e eficiên-

cia no acompanhamento das iniciativas que podiam ser ve-

rificadas visualmente, gerando maior resolutividade. 

Um dos problemas detectados no diagnóstico inicial da 

oficina de PE foi a reduzida clareza no desempenho dos pa-

péis da área-meio e sua importância para a consecução dos 

objetivos da organização. Com uma maior clareza nos pa-

péis e atribuições foi possível equilibrar e potencializar as 

áreas-meio e fim, ressaltando a complementaridade das 

mesmas. 

O PE possibilitou que o colegiado e toda a equipe de 

trabalho saíssem fortalecidos desse processo. Houve maior 

envolvimento e compromisso profissional com os objetivos 

do GTC.

A racionalidade do PE, bem como sua metodologia, exi-

giu das participantes um olhar mais crítico sobre a realida-

O planejamento estratégico como uma das ferramentas para a sustentabilidade

Lenise Santana Borges
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de vivida. Esse aprofundamento analítico permitiu desven-

dar camadas mais profundas que envolvem a problemática 

organizacional bem como pensar soluções mais complexas 

que tenham uma perspectiva mais a longo prazo.

Não menos valiosa tem sido a consultoria em gestão de 

processos, conduzida concomitantemente com o PE. Tal 

consultoria permite problematizar e buscar soluções para 

os principais problemas percebidos na área gerencial.

Conclusão

Os desafios que a sustentabilidade nos apresenta são 

muitos. No caso do Grupo Transas do Corpo, a ferramen-

ta do PE tem sido bastante útil para a condução de pro-

cessos de aperfeiçoamento institucional, especialmente no 

que diz respeito ao planejamento e monitoramento de suas 

ações. As iniciativas em curso têm exigido a incorporação 

de novas concepções e procedimentos, e isso tem requerido 

mudanças na forma de pensar e agir, o que muitas vezes é 

vivido com ansiedade pelo grupo. Resistências têm apare-

cido, portanto é preciso estar sempre atento aos movimen-

tos individuais e grupal. No entanto, percebemos que esta-

mos num processo de amadurecimento institucional e que 

o processo de se pensar e trabalhar internamente o grupo 

é um processo sem volta. Para onde isso vai nos levar? Não 

sei dizer. A grande aposta é que esses investimentos se re-

vertam em um melhor desenvolvimento organizacional e 

institucional, trazendo uma melhora na formulação e apli-

cação de nossas ações, de maneira sustentável e articulada. 

Esperamos também que se ampliem as bases de sustentação 

social e política, diversificando as fontes de sustentação, e, 

por fim, favoreça a utilização mais eficiente de instrumen-

tos gerenciais. 

Lenise Santana Borges
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Planejamento estratégico organizacional: a gestão 
para resultados como ferramenta administrativa 
nas organizações do terceiro setor

Apresentação

Cresce a confiança depositada nas organizações de um 

setor em constante e forte expansão no Brasil e no mundo: 

o chamado terceiro setor. Nesse setor, as organizações são 

privadas e sem fins lucrativos e complementam as inicia-

tivas dos setores governamental e privado no atendimento 

de diversas necessidades da sociedade e na formação de um 

sistema econômico mais justo e democrático. 

Nessas organizações se encontram, em sua grande 

maioria, os indivíduos que valorizam o ser humano de uma 

maneira intensa e que estão inconformados com as desi-

gualdades sociais e econômicas que a lógica da economia de 

mercado acaba ignorando, e que o Estado de bem-estar so-

cial se mostrou incapaz de resolver.

O crescimento da consciência comunitária encontra, 

nessas organizações, um ambiente favorável a sua aplicabi-

lidade. Os valores predominantes, bastante adequados para 

o desenvolvimento dos que trabalham nessas organizações, 

são: democracia, transparência, coletividade, flexibilidade e 

criatividade.

As organizações do terceiro setor conseguem, pela qua-

lidade intrínseca de sua missão, motivar e comprometer 

seus colaboradores, facilitando a criação de um ambiente 

participativo e recompensador. Quem nelas trabalha sabe 

que está construindo sua felicidade pessoal e social e que lá 

existe uma via de mão dupla onde quem ajuda está se aju-

dando.

A busca da eficiência e eficácia no atendimento da mis-

são das organizações do terceiro setor é o principal esco-

po deste trabalho. Essas organizações, que não têm o lucro 

como objetivo, tendem a não dar prioridade ao desempe-

nho e aos resultados, além de estes serem difíceis de medir 

e controlar. 

A crescente consciência por parte das organizações do 

terceiro setor da necessidade de demonstrar resultados para 

todas as partes interessadas – os stakeholders –, aliada a 

uma maior competição por recursos nem sempre facilmen-

te disponíveis, propiciou uma abertura cada vez maior nes-

sas organizações para a utilização de métodos administrati-

vos profissionais, habitualmente utilizados nos setores pri-

vado ou mesmo público.

O planejamento estratégico é uma atividade apropria-

da para um gerenciamento focado em resultados, que une a 

missão aos planos de ação que fazem parte do dia-a-dia da 

organização, e que também serve como importante instru-

mento de comunicação do desempenho tanto interna como 

externamente.

O planejamento estratégico, que aqui designamos como 

gestão para resultados, é especialmente útil para as organi-

zações do setor público e do terceiro setor, que normalmen-

te carecem de indicadores quantitativos para justificar a sua 

atuação com resultados mensuráveis.

A seguir, é explicada a ferramenta administrativa “ges-

tão para resultados” e todas as etapas necessárias para sua 

implantação: declaração da missão, diagnóstico do ambien-

Luiz Rodovil Rossi Jr.
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te, definição dos objetivos estratégicos, desenvolvimento 

dos indicadores, determinação das metas de desempenho 

com o uso de referenciais, monitoramento dos indicadores 

de desempenho, e a prática e o acompanhamento dos pla-

nos de ação.

Gestão para resultados

Planejamento, ação e controle

A teoria básica que fundamenta muitos sistemas de ges-

tão organizacional é relacionada à idéia de que os dirigentes 

das organizações formulam planos e os põem em prática. 

A seguir, avaliam as conseqüências das ações e, finalmente, 

usam esse controle para ajustar seus planos, fazendo com 

que o ciclo se repita continuamente:

Planejamento

Ação

Controle

No entanto, o que usualmente acontece na prática ad-

ministrativa das organizações é os dirigentes fazerem o 

que eles sempre fariam, como força de uma inércia ou há-

bito, e acabarem seguindo suas prioridades individuais.

O plano fica sendo meramente um registro de ações já 

executadas:

Ação

Planejamento

Controle

A degradação final do ciclo de gestão idealizado ocorre 

quando as ações dos dirigentes estão quase que totalmente 

desconexas do planejamento. Os controles são relacionados 

ao planejamento e discutidos, mas ficam distantes das ações 

que acontecem na prática da organização:

Ação

Planejamento

Controle

Essa prática de agir sem se preocupar com o planeja-

mento e o controle faz parte da rotina de muitas organiza-

ções.

Os dirigentes dessas organizações têm, no melhor dos 

casos, a percepção de que o planejamento e o controle são 

um mal necessário e não se motivam a agir segundo os 

princípios básicos para uma gestão eficiente e eficaz.

A impossibilidade de alcançar os melhores resultados 

sem o vínculo contínuo do planejamento, da ação e do con-

trole é evidenciada na própria definição de eficiência e efi-

cácia:

 eficiência significa executar as atividades corretamente;

 eficácia significa fazer as atividades corretas.

A eficiência é a comparação dos resultados alcançados 

com os recursos utilizados. Quanto mais resultados obtidos 

para uma determinada quantidade de recursos disponíveis, 

maior a eficiência organizacional.

A eficácia organizacional é o alcance das metas e obje-

tivos determinados e a correta determinação desses objeti-

vos.

Portanto, sem um planejamento que defina as metas e 

objetivos, que gere planos de ação e avalie os resultados, a 

organização não pode alcançar ou demonstrar eficiência ou 

eficácia.

A ferramenta administrativa de gestão 

para resultados

A gestão para resultados é uma ferramenta administra-

tiva que, por meio de sua metodologia, alinha o planeja-

mento, a ação e o controle, promovendo a eficiência e a efi-

cácia da organização.

Podemos considerar como funções da gestão para re-

sultados:

 determinar a direção estratégica da organização; 

 implementar e administrar o processo de mudança ali-

nhado com a direção estratégica;

 melhorar continuamente o desempenho das atividades 

em andamento.

Determinar a direção estratégica significa criar a missão 

e definir os objetivos estratégicos, levando em consideração 

a visão e os valores da organização. Está relacionada a esco-

lher o destino e o caminho corretos para a organização. Essa 
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escolha requer um alto grau de compreensão do ambiente 

externo bem como uma avaliação correta das capacidades e 

competências da organização. 

Uma vez escolhida a estratégia é necessário escolher os 

indicadores e as metas de desempenho que mostrarão se a 

organização está no caminho planejado e, através de uma 

avaliação, o quanto de progresso foi feito na direção dos ob-

jetivos.

Os indicadores de desempenho são as manifestações 

mais claras do que a organização está tentando alcançar.

Definidos a direção estratégica e os indicadores de de-

sempenho relacionados, a segunda tarefa da gestão estra-

tégica é implementar e administrar a mudança necessária 

para alcançar os objetivos estratégicos definidos, ou seja, o 

compromisso da organização com a ação.

A terceira tarefa da gestão para resultados é melhorar 

continuamente a eficiência operacional.

Um dos maiores perigos para uma organização é a com-

placência operacional e organizacional. É acreditar que 

pouca melhoria pode ser feita nas operações, ou mesmo 

uma acomodação com resultados alcançados no passado.

A gestão para resultados, além de definir a direção es-

tratégica e estimular programas de mudança, deve garantir 

que a melhoria contínua seja praticada em cada programa 

ou atividade da organização por meio de planos de ação fre-

qüentemente monitorados.

A seguir, está a seqüência dos eventos apropriados para 

uma gestão vinculada a resultados: 

Missão

Diagnóstico do Ambiente

Objetivos Estratégicos

Indicadores de Desempenho

Metas de Desempenho

Monitoramento do Desempenho

Planos de Ação

Missão

Esclarecer o propósito da organização e a definição clara 

do que a organização quer ser – eis o início da gestão para 

resultados. Essa definição gera a declaração da missão, que 

deve ser sintética, clara, de fácil compreensão e que identifi-

que as características únicas da organização.

Da elaboração da missão deve participar o maior núme-

ro possível de colaboradores e interessados na organização 

e sua declaração deve ser feita com a participação direta do 

conselho administrativo, do principal executivo e das pes-

soas chaves da organização. 

Todos os envolvidos na declaração da missão deverão 

efetivamente estar compromissados com o futuro da orga-

nização e serão formalizados como parte integrante do co-

mitê de gestão para resultados.

A função da declaração da missão é fazer que todos os 

diferentes grupos de interesse na organização foquem uma 

direção estratégica.

A organização precisa ter uma só finalidade, caso con-

trário seus membros ficarão desorientados. Eles atuarão se-

gundo sua vocação e não necessariamente atendendo às re-

ais necessidades da organização.

Sem uma missão cada um irá definir resultados em ter-

mos de sua visão, impondo seus próprios valores à organi-

zação.

Somente uma missão clara, concentrada e comum pode 

manter unida a organização e capacitá-la a produzir resul-

tados.

A declaração da missão orienta a organização quando 

for do conhecimento de todos os envolvidos. Para isso deve 

ser divulgada correta e formalmente e estar afixada em to-

dos os departamentos para que possa ser sempre lembrada.

Estar presente em documentos impressos é um modo de 

torná-la conhecida também da comunidade, o que consti-

tui um meio de comunicar o propósito e os valores da or-

ganização.

A declaração de missão serve também para que a orga-

nização rejeite assumir responsabilidades que não lhe di-

gam respeito. É comum ocorrerem pressões sobre uma or-

ganização do terceiro setor bem-sucedida para que execute 

tarefas fora de seu escopo. Se ceder, suas operações perderão 

o foco, provavelmente não serão eficazes e, possivelmente, 

abalarão o prestígio anteriormente conquistado.
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Quando julgar necessário, a organização deve progra-

mar uma revisão de sua missão para reafirmá-la ou revisá-

la. Esse procedimento deverá ser feito pelo comitê de gestão 

para resultados de modo participativo e com a mesma for-

malidade anteriormente descrita.

A declaração de missão deve responder a três pergun-

tas:

 Qual o propósito da organização?

 Qual o campo de atuação da organização?

 Qual a abrangência da organização?

A seguir, dois exemplos, desenvolvidos como exercício 

em aula, que ilustram uma declaração de missão clara e ob-

jetiva:

Associação Lua Positiva

“Contribuir para o exercício pleno da cidadania dos portado-

res de HIV/aids do município de Lua Cheia, com o desenvol-

vimento de ações que visem ao fortalecimento da auto-estima, 

à criação de espaços de atuação e à auto-organização indivi-

dual e comunitária.”

Associação dos Anzóis

“Contribuir para a redução da incidência das DST/HIV/aids, 

desenvolvendo ações educativas e preventivas junto à comuni-

dade de pescadores do município de Praia Limpa”.

Diagnóstico do ambiente

Além de determinar a missão, é preciso analisar o ce-

nário externo e interno em que a organização está atuando 

para que se possa avaliar as dificuldades e as oportunidades 

à realização da missão.

Tal análise deve ser feita sob uma visão de médio prazo, 

com um horizonte de um a três anos. Ela deve ser refeita pe-

riodicamente, em intervalos não superiores a um ano, com 

a participação do comitê de gestão para resultados.

 O diagnóstico do ambiente é uma oportunidade de 

mostrar o comprometimento da alta administração com o 

trabalho em equipe, de se conhecer atitudes e opiniões so-

bre a organização e analisar a satisfação dos financiadores, 

parceiros, colaboradores e beneficiários dos serviços da or-

ganização.

A reunião de diagnóstico de ambiente é basicamente um 

levantamento de informações por meio de um brainstorm, 

ou chuva de idéias, que ajude a organização a encontrar 

oportunidades e identificar ameaças no ambiente externo e 

a descrever as forças e as fraquezas da organização.

 Forças: atividades que funcionam bem, as quais a orga-

nização se orgulha em demonstrar e que proporcionam 

resultados.

 Fraquezas: atividades que poderiam ter sido feitas de 

forma melhor, que caracterizam oportunidades de me-

lhorias.

 Oportunidades: fatores externos que favorecem as ativi-

dades da organização, contribuindo para o cumprimen-

to de sua missão.

 Ameaças: fatores de risco ao bom desempenho das ativi-

dades da organização, comprometendo o cumprimento 

de sua missão.

A análise do ambiente externo deve abranger os con-

textos tecnológico, político, econômico, legal, sociocultural, 

demográfico e ecológico.

A análise do ambiente interno abrange as atividades das 

áreas de planejamento e gestão, financeira, marketing, cap-

tação de recursos e operacional.

Uma vez analisadas a situação e a tendência externa e in-

terna, já é possível definir corretamente os objetivos estraté-

gicos possíveis de serem alcançados pela organização.

Objetivos estratégicos

Definir os objetivos estratégicos é uma tarefa que deve 

ser feita anualmente pelo comitê de gestão para resultados, 

e revisada por ele sempre que se  julgar necessário. Essa de-

finição não é tarefa fácil pois existem diferentes grupos com 

diferentes expectativas da organização.

Esses grupos, conhecidos também como stakeholders, 

compreendem os beneficiários dos serviços, os emprega-

dos, os voluntários, a direção, o conselho administrativo, 

os financiadores, os parceiros, as agências governamentais 

e outras organizações afins.

Cada um desses grupos de interesse tem critérios dife-

rentes a respeito do que esperam da organização. Deverão, 

portanto, existir diversas expectativas para atender a todos 

os grupos de interesse, sendo que a organização no curto 

prazo deve priorizar o atendimento de acordo com a neces-

sidade maior do momento.
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A priorização é feita na reunião anual, quando cada 

membro do comitê de gestão para resultados apresenta as 

expectativas dos grupos de interesse que o membro julgar 

que o atendimento seja importante para o sucesso da mis-

são. A priorização é conseqüência de uma qualificação de 

importância para cada expectativa. Essa qualificação de im-

portância é feita por consenso pelos membros do comitê de 

gestão para resultados.

 As expectativas apontadas e qualificadas pelos mem-

bros são então separadas por assuntos ou categoria de ex-

pectativas. A categoria de expectativas serve para que as 

mesmas sejam agrupadas, facilitando a definição de obje-

tivos estratégicos.

O número de categorias priorizadas não deve ser supe-

rior a cinco e deve necessariamente consistir de questões es-

senciais para o atendimento da missão. A partir dessas ca-

tegorias é que são definidos os objetivos estratégicos, sendo 

que, no longo prazo, nenhum dos grupos de interesse deve-

rá ser menosprezado e a organização deverá dispensar mais 

cedo ou mais tarde a devida atenção a todos eles.

A organização deve se certificar que os objetivos estra-

tégicos:

 estejam relacionados com a missão e entendidos e com-

partilhados pelos grupos de interesse;

 sejam realistas e não muito ambiciosos. As organizações 

do terceiro setor têm normalmente limitações de recur-

sos materiais e humanos. É melhor, portanto, estabele-

cer objetivos alcançáveis e que sejam um fator de moti-

vação, do que falhar no alcance de objetivos fora da rea-

lidade;

 sejam os mais específicos possível. Os objetivos estraté-

gicos devem ser descritos de modo que possam ser com-

preendidos e utilizados pelos colaboradores.

Geralmente os objetivos estratégicos nas organizações 

sem fins lucrativos são qualitativos e portanto difíceis de 

serem quantificados. Por isso são criados os indicadores de 

desempenho e seus respectivos quantificadores. 

Indicadores de desempenho

O elemento essencial para uma boa definição de indi-

cadores de desempenho é a identificação dos projetos ou 

processos-chave que garantem o sucesso da organização. 

Em seguida são identificadas as funções ou atividades que 

influenciam cada projeto ou processo-chave em particular, 

para que se possa verificar como cada uma dessas funções 

ou atividades contribuem para os objetivos estratégicos da 

organização.

O resultado desse processo de identificação é a criação 

de não mais que vinte indicadores que poderão ser aprimo-

rados de acordo com sua utilização.

Indicadores de desempenho têm quantificadores que 

devem medir o grau de atendimento de um objetivo estra-

tégico ou de uma meta de desempenho. Para isso, devem 

ser expressos em unidades de medida que sejam significati-

vas para aqueles que vão utilizá-los no monitoramento ou 

para a confecção de planos de ação com base na informa-

ção coletada.

Um quantificador de desempenho é composto de um 

número ou percentual, que indica a magnitude, e de uma 

unidade de medida que dá ao número ou percentual um 

significado.

Os indicadores e os quantificadores devem servir de 

apoio para detectar as causas e os efeitos de uma ação, e não 

apenas seus resultados, e devem ser agrupados segundo os 

objetivos estratégicos.

Um indicador e seus respectivos quantificadores de-

vem:

 ser compreensíveis;

 ter aplicação fácil;

 ser interpretados uniformemente;

 ser compatíveis com o processo de coleta de dados exis-

tente;

 ser precisos quanto à interpretação dos resultados;

 oferecer subsídios para o processo decisório;

 ter uma responsabilidade definida.

Um quantificador pode ser representado por uma uni-

dade simples, como meses, reais, doadores, etc., ou por 

unidades multidimensionais, que expressam uma relação, 

como número de beneficiários por voluntário, número de 

atendimentos por semana, percentuais, etc.

É determinado também o nível de agregação em que se-

rão coletados os dados. Nível de agregação é o grau de de-

talhamento desejado. Por exemplo, podemos querer medir 

numa escola o desempenho de todas as classes do primeiro 

grau ou de cada ano escolar individualmente.
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Para cada indicador e respectivo quantificador é defi-

nida também a freqüência de coleta de dados. O momento 

oportuno para a captação e utilização dos dados dos indi-

cadores é um fator-chave para ser levado em consideração, 

pois ele varia de um indicador para outro e deve ter freqü-

ência que possibilite uma ação rápida.

A estruturação correta da avaliação de desempenho se 

torna inútil se não forem determinadas as áreas responsá-

veis para cada um dos indicadores. O fundamental e mesmo 

óbvio é que a área responsável pelo desempenho esteja dire-

tamente relacionada com a atividade monitorada. Também 

o que garante que o processo de monitoramento do desem-

penho seja efetivo é que seja feito de forma descentralizada, 

simplificada e pouco burocrática, para que obtenha respos-

tas rápidas.

A ênfase está sempre na autonomia e no autocontrole 

operacional.

A alta administração não é excluída do processo, mas 

participa mensalmente das reuniões do comitê de gestão 

para resultados monitorando e avaliando a eficiência e a 

eficácia dos indicadores em vez de se envolver com as deci-

sões do dia-a-dia.

Todas essas informações são relacionadas na “Planilha 

de Indicadores de Desempenho”. Para melhor compreensão 

é recomendável visualizar a “Planilha de Indicadores de De-

sempenho” do exemplo de aplicação no final desta parte.

O próximo passo é a determinação das metas de desem-

penho.

Metas de desempenho

Os objetivos estratégicos são resultado de uma dimen-

são mais geral pretendida pela organização. As metas de de-

sempenho são mais concretas e objetivas, necessárias ao 

atendimento dos objetivos e que servirão de referência para 

a avaliação do desempenho organizacional.

No processo de definição de metas de desempenho 

deve-se priorizar os esforços naquelas que tenham impacto 

direto e maior com os objetivos estratégicos.

As metas de desempenho devem estabelecer os níveis de 

desempenho minimamente aceitáveis, tanto a curto como 

a médio prazo, e devem necessariamente conter as mesmas 

medidas de seus respectivos quantificadores.

As metas de desempenho devem ser realistas porém de-

safiadoras, encorajando o progresso em relação aos níveis 

históricos de desempenho. Metas não-realistas geram des-

motivação e perdem credibilidade. 

Uma prática eficiente de se determinar metas de desem-

penho é buscar referenciais externos.

O referencial, ou benchmark, garante que a organização 

mantenha um foco externo na melhor prática, em vez da 

prática freqüente de basear os objetivos nas melhorias do 

ano anterior.

Os principais passos para identificar um referencial são:

 Selecionar o indicador e quantificador a serem referen-

ciados.

 Identificar a melhor organização para esse indicador.

 Selecionar o responsável pelo referencial.

 Visitar a organização referencial. Se isso não for possível 

é recomendável encomendar uma pesquisa ou consulto-

ria sobre a melhor prática.

 Identificar as diferenças e as melhores práticas.

 Determinar as metas de desempenho.

As metas deverão ser determinadas para curto e médio 

prazo. Curto prazo é considerado até um ano, e médio pra-

zo, de um a três anos.

Essa determinação de metas para curto e médio prazo 

leva a organização a pensar sobre a velocidade de atendi-

mento possível no momento e a esperada para o futuro de 

médio prazo. Ela é um importante sinalizador para a área 

envolvida quanto ao ritmo de trabalho desejável.

Os referenciais e as metas de desempenho serão aprova-

dos pelo comitê de gestão para resultados e relacionados na 

“Planilha de Metas de Desempenho”.

Essas metas devem ser revisadas anualmente pelo comi-

tê de gestão para resultados ou quando o mesmo julgar ne-

cessário.

Para melhor compreensão, é recomendável visualizar a 

“Planilha de Metas de Desempenho” do exemplo de aplica-

ção no final desta parte.

A próxima etapa, o monitoramento do desempenho, 

acontece quando toda a organização toma conhecimento 

dos indicadores, quantificadores e metas planejados e inicia 

o procedimento de coleta de dados e avaliação.

Monitoramento do desempenho

O monitoramento do desempenho é o processo admi-

nistrativo que garante que aquilo que uma organização está 

fazendo está consistente com o que ela decidiu fazer.
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Fazendo uma analogia com uma viagem, a declaração 

da missão é o processo que decide os destinos. O plane-

jamento é o guia, e o monitoramento do desempenho é o 

acompanhamento das referências na estrada.

A sistemática de monitoramento do desempenho pode 

e deve ser implementada rapidamente. Quanto mais cedo 

forem levantados os dados dos indicadores, mais cedo te-

remos os planos de ações e a conseqüente melhoria no de-

sempenho. Os resultados, ao aparecer, facilitarão a adesão 

rápida de toda a organização. Um obstáculo à implantação 

desse processo administrativo é a percepção errônea de que 

será difícil coletar os dados necessários ao monitoramen-

to dos indicadores. Normalmente ocorre a agradável des-

coberta que muitos dados já existem, mas não são usados 

do modo correto.

Para que esse processo seja efetivo, ele deve responder a 

três perguntas:

 Estamos fazendo o que é certo?

 Estamos fazendo corretamente?

 Podemos fazer melhor?

Os indicadores de desempenho que constituem o mo-

nitoramento de desempenho devem garantir que essas per-

guntas sejam feitas e respondidas freqüentemente e, o mais 

importante, que os planos de ação sejam feitos e implemen-

tados rapidamente para que ocorra uma melhoria contí-

nua.

Outro fator decisivo para uma boa aceitação do moni-

toramento do indicador de desempenho é que os respon-

sáveis rapidamente identifiquem o problema que necessita 

de atenção. A planilha que contém os dados para a avalia-

ção pode ser comparada em analogia a um painel de instru-

mentos de um carro. Os responsáveis, como os motoristas, 

tomam decisões rápidas e identificam os problemas usan-

do a planilha na organização ou o painel de instrumentos 

do carro.

A tendência dos dados apontados também é um fator 

importante e deve ser constantemente observada. O res-

ponsável deve sempre olhar o futuro em vez de ficar con-

centrado no passado. Os dados históricos servem apenas 

como base para o foco no desempenho futuro. O gráfico re-

sultante não pode ser usado apenas como uma análise ma-

temática da tendência, caso nada seja feito, mas sim, como 

um instrumento gerador de ações que devem ser cumpridas 

num período de tempo determinado, promovendo então a 

cultura de melhoria contínua em toda a organização.

Planos de ação

Os planos de ação são o que efetivamente promovem a 

melhoria contínua da organização e são apresentados em 

reuniões mensais por todos os responsáveis por meio da 

planilha “Monitoramento do Indicador de Desempenho”.

Estes são os pontos-chave da planilha “Monitoramento 

do Indicador de Desempenho”:

 preocupada com o futuro, agindo com o foco na direção 

das metas de desempenho de curto e médio prazo;

 feita para o responsável operacional da área, baseada nos 

indicadores de desempenho específicos de cada área;

 encoraja a mudança através do autocontrole e liberta a 

alta administração para que foque suas ações em ques-

tões estratégicas;

 monitora a eficiência e a eficácia dos planos de ação;

 facilita a identificação de problemas e a busca de soluções;

 ajuda a visualizar rapidamente a tendência evolutiva da 

área operacional;

 age como veículo de comunicação entre as áreas opera-

cionais e a alta administração;

 promove a melhoria contínua em toda a organização.

A planilha “Monitoramento do Indicador de Desempe-

nho” tem uma apresentação que permite aos responsáveis 

uma rápida e fácil assimilação dos dados principais para 

que possam tomar decisões efetivas. O formato é essencial-

mente visual, combina gráficos e pequenos textos e é utili-

zada essencialmente para a avaliação e monitoramento dos 

planos de ação elaborados.

Essa planilha, como observaremos a seguir no exemplo, 

cumpre a função de visualizar rapidamente o desempenho 

e verificar se houve melhoria no gráfico de tendências. O 

diagrama de causa e efeito subsidia dados que devem ser os 

mais relevantes para se diagnosticar o possível problema a 

ser resolvido. O problema diagnosticado é anotado no cam-

po reservado para isso, bem como sua causa, a ação para a 

solução, o responsável, a data prevista para conclusão e a si-

tuação que aponta o quanto a ação avançou em relação ao 

prazo determinado para sua conclusão. 

Planejamento estratégico organizacional

Luiz Rodovil Rossi Jr.
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Os responsáveis pelas diversas áreas apresentam mensal-

mente suas planilhas de “Monitoramento do Indicador de 

Desempenho” em reunião com o comitê de gestão para re-

sultados. Nessa reunião os participantes avaliam a ação pla-

nejada e decidem pela liberação de recursos eventualmente 

necessários para a solução de problemas diagnosticados.

Exemplo de aplicação

Para ilustrar a aplicação da ferramenta gestão para re-

sultados, apresentamos a Associação Lua Positiva, uma or-

ganização desenvolvida por participantes de oficina ofere-

cida pelo Ministério da Saúde por meio do Programa Na-

cional de DST/AIDS.

Associação Lua Positiva

Missão

“Contribuir para o exercício pleno da cidadania dos portado-

res de HIV/aids do município de Lua Cheia, com o desenvol-

vimento de ações que visem ao fortalecimento da auto-estima, 

à criação de espaços de atuação e à auto-organização indivi-

dual e comunitária.”

Foram desenvolvidos os seguintes objetivos estratégicos:

 implantar uma gestão transparente que promova a visi-

bilidade;

 capacitar os membros da organização;

 estabelecer parcerias com organizações afins de iniciati-

va pública e privada;

 ampliar os espaços para o reforço da auto-estima;

 estimular a auto-organização individual e comunitária 

do público-alvo.

Os dados constantes nas planilhas a seguir foram elabo-

rados para exemplificar a aplicação.

Lua positiva Planilha de Indicadores de Desempenho Agosto 2002

Freqüência Objetivo Estratégico Indicador Quantificador Nível de Agregação Área Responsável
Mensal Gestão Transparente 

e Eficiente de recursos
Emissão de 
Relatórios

Nº de Relatórios Emitidos
e Publicados

Organização Coordenação-
Geral

Mensal Gestão Transparente
e Eficiente

Eficiência na 
Captação de 

Recursos

% de Recursos Arrecadados 
Recursos Necessários 

Organização Captação de 
Recursos

Mensal Gestão Transparente 
e Eficiente

Eficácia 
Administrativa

% Gastos Realizados / 
Gastos Planejados

Organização Coordenação-
Geral

Mensal Gestão Transparente 
e Eficiente

Eficiência 
Administrativa

% Gastos Realizados /
Recursos Captados

Organização Coordenação-
Geral

Mensal Reforço da Auto-
Estima

Realização de 
Oficinas

% de Oficinas Realizadas
Programadas

Grupos de 
Portadores

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Mensal Reforço da Auto-
Estima

Envolvimento dos 
Portadores

% de Indivíduos Envolvidos 
/ Cadastrados

Grupos de 
Portadores

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Mensal Reforço da Auto-
estima

Capacidade do 
Atendimento

% de Pessoas Atendidas /
Notificadas

Grupos de 
Portadores

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Mensal Estímulo à Auto-
Organização

Eficácia na Inserção
no Mercado de 

Trabalho

% de Portadores Inseridos /
Total de Cadastrados

Grupos de 
Portadores 

Estímulo à Auto-
Organização

Trimestral Parcerias Desenvolvimento de 
Parcerias

% de Parcerias 
Estabelecidas /

Parcerias Programadas

Organização Coordenação-
Geral

Trimestral Parcerias Abertura de 
Parcerias

Nº de Parcerias 
Programadas

Organização Coordenação-
Geral

Trimestral Reforço da Auto-
Estima

Programação de 
Oficinas

Nº de Oficinas Programadas Grupos de 
Portadores

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Semestral Gestão Transparente 
e Eficiente

Satisfação dos 
Grupos de Interesse

% de Satisfação dos Grupos
de Interesse

Grupo de Interesse Desenvolvimento 
Humano

Semestral Capacitação Capacitação dos 
Colaboradores

% de Capacitados /
Total de Membros

Área Organizacional Desenvolvimento 
Humano
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Luiz Rodovil Rossi Jr.

LUA POSITIVA Planilha de Metas de Desempenho AGOSTO 2002

Objetivos Estratégicos Situação Atual Situação Objetiva
Área Organizacional Indicador de Desempenho Quantificador de Desempenho Nós Referencial Metas de Desempenho

Captação de Recursos Eficiência na Captação de 
Recursos

% de Recursos Arrecadados /
Recursos Necessários 

85% 100% 90% em 12 meses
100% em 24 meses

Coordenação-Geral Emissão de Relatórios Nº de Relatórios Emitidos e 
Publicados/Trimestre

2 - 4 em 3 meses  
6 em 8 meses

Coordenação-Geral Eficácia Administrativa % Gastos Realizados /Gastos 
Planejados

95% 100% 100% em 12 meses

Coordenação-Geral Eficiência Administrativa % Gastos Realizados /Recursos 
Captados

105% 100% 100% em 3 meses

Coordenação-Geral Desenvolvimento de Par-
cerias

% de Parcerias Estabelecidas/
Parcerias Programadas

70% 100% 80% em 12 meses
100% em 24 meses

Coordenação-Geral Abertura de Parcerias Nº de Parcerias Programadas/
Semestre

3 - 5 em 6 meses
6 em 18 meses

Desenvolvimento Hu-
mano

Satisfação dos Grupos de 
Interesse

% de Satisfação dos Grupos de 
Interesse

75%  100% 90% em 12 meses
100% em 24 meses

Desenvolvimento Hu-
mano

Capacitação dos Colabora-
dores 

% de Capacitados /Total de 
Membros

60% 100% 70% em 12 meses
100% em 18 meses

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Programação de Oficinas Nº de Oficinas Programadas/
Trimestre

50 - 75 em 12 meses
100 em 24 meses

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Realização de Oficinas % de Oficinas Realizadas /
Programadas

90% 100% 30 em 3 meses
60 em 9 meses

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Envolvimento dos Porta-
dores

% de Indivíduos Envolvidos /
Cadastrados

50% 100% 80% em 12 meses
100% em 24 meses

Fortalecimento da 
Auto-Estima

Capacidade do Atendi-
mento

% de Pessoas Atendidas /
Notificadas

55% 100% 75% em 12 meses
100% em 24 meses

Estímulo à  Auto-Orga-
nização

Eficácia na Inserção no Mer-
cado de Trabalho

% de Portadores Inseridos /
Total de Cadastrados

50% 100% 70% em 12 meses
100% em 24 meses

LUA POSITIVA Monitoramento do Indicador de Desempenho AGOSTO 2002

Freqüência: Mensal Objetivo:  Reforço da Auto-
Estima

Indicador:  Envolvimento dos 
Portadores

Quantificador: % de Indivíduos Envolvidos /
Cadastrados

Nível de Agregação: Grupos Área: Fortalecimento da Auto-Estima

Gráfico de tendências Gráfico de causa e efeito
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Considerações finais

A crescente confiança depositada nas organizações do 

terceiro setor para a solução dos diversos problemas e ne-

cessidades da sociedade é sustentada principalmente pela 

qualidade de suas missões e pelos valores por elas pratica-

dos. 

A materialização da forte expectativa de crescimento 

desse setor tem como requisito básico a manutenção da cre-

dibilidade conquistada.

A apresentação de resultados é um veículo para a credi-

bilidade e é cada vez mais considerada como fundamental 

pelos diversos parceiros e grupos de interesse nas organiza-

ções da sociedade civil.

A ferramenta administrativa de gestão para resultados 

vem preencher essa necessidade de produzir e apresentar 

resultados. 

Vimos que a implantação dessa ferramenta de gestão 

não é tarefa simples e demanda um grande empenho dos 

envolvidos. O empenho, a motivação e o comprometimen-

to são as qualidades que as organizações do terceiro setor 

têm como sua principal força, conseqüência do elevado va-

lor implícito em sua missão.

A velocidade da assimilação e implantação dessa ferra-

menta vai depender do valor e da importância percebidos 

pela alta administração da organização, na produção e na 

apresentação de resultados aos parceiros envolvidos e nos 

interessados em sua missão.

A compreensão, por parte dos dirigentes, dos benefícios 

da apresentação de resultados, seu envolvimento direto no 

aprendizado dessa ferramenta e seu comprometimento na 

prática e divulgação da metodologia apresentada é um fa-

tor-chave para sua aceitação.

Esse comprometimento é fruto da compreensão dos 

conceitos que estão fundamentando a prática dessa ferra-

menta de gestão:

 a alta administração deve estar ciente de que a organiza-

ção será construída ao redor da informação e da comu-

nicação e não da hierarquia;

 o compromisso e responsabilidade de cada um dentro 

da organização deve estar claro;

 as pessoas da organização devem se responsabilizar por 

resultados;

 as pessoas terão atribuições, não funções, e foco no de-

sempenho;

 os planos, as metas e as decisões deverão ser feitas em 

equipe sempre que possível;

 a organização deve buscar o aperfeiçoamento contínuo 

do produto de sua ação e do processo operacional de 

prestação de serviços;

 a capacidade de atrair pessoas capazes e comprometidas 

será um indicador de desempenho para medir o sucesso 

da organização.

Essa ferramenta pode implicar, portanto, o redesenho 

da organização, alterando a cultura de gestão administra-

tiva.

Luiz Rodovil Rossi Jr.

Professor do Centro de Estudos do Terceiro Setor - CETS da FGV - EAESP

Contato: rossi@gvmail.br
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Planeação Estratégica Participativa para a efetividade e a 
sustentabilidade das organizações da sociedade civil

O objetivo deste artigo é expor um arcabouço conceitu-

al para a análise, avaliação, desenho e construção de orga-

nizações da sociedade civil (OSCs) efetivas. A premissa cen-

tral é que tal arcabouço pode ajudar a fortalecer as OSCs e 

torná-las menos vulneráveis às investidas do mercado e do 

Estado.

Essas investidas têm tomado a forma de propostas de 

tornar as OSCs “mais empresariais”, isto é, de serem condu-

zidas como “negócios privados” (Posey et al., 1987). O argu-

mento usado pelos proponentes dessa conversão das OSCs 

para a razão instrumental é que toda organização tem de 

desenvolver habilidades gerenciais e capacitar-se para for-

mular estratégias competitivas como qualquer organização 

mercantil voltada para seus consumidores. Essas propos-

tas também têm origem na convicção generalizada de que 

a empresa privada é eficiente e as OSCs, não. Portanto, eles 

apontam que o caminho a seguir é claro: adotar estruturas, 

métodos e técnicas que deram certo nas empresas privadas 

(Osborne e Gaebler, 1995).

Por outro lado, eles argumentam que o que impede as 

OSCs de adotarem essas propostas é que elas ainda estão 

apegadas a valores incompatíveis com um mundo globa-

lizado, onde domina a ética da competitividade, traduzida 

no slogan “Produzir cada vez mais e com melhor qualida-

de”. Acrescentam que elas deveriam pensar mais nelas pró-

prias, isto é, no seu crescimento, mesmo que isso represente 

diminuir ou mesmo abandonar seus propósitos solidários 

(Posey et al., 1987). Quando ele se produz, esse abandono 

dos ideais solidários muitas vezes não é claramente percebi-

do. De fato, para muitas pessoas que trabalham em OSCs, o 

próprio conceito de solidariedade não está claro. Isso pode 

ser devido a vários fatores, como, entre outros, a formação 

profissional e/ou acadêmica prévia dessas pessoas, o que 

pode facilitar sua aproximação da razão instrumental.

Existem também muitos pesquisadores e praticantes da 

administração do setor público e privado sem fins lucrati-

vos que se opõem a esse movimento e insistem que essas or-

ganizações devem, não só manter seus ideais sociais, mas, 

também, cultivar uma nova ética, baseada na cooperação, 

no altruísmo, no amor, na compaixão, na democracia e na 

participação. Os autores deste artigo compartilham dessa 

nova ética. A maior parte do texto aqui apresentado foi ex-

traída da tese do primeiro autor para concurso para profes-

sor titular do Departamento de Administração da Universi-

dade Federal da Paraíba.

A partir da exposição das diferentes racionalidades po-

deremos analisar os conceitos inter-relacionados de efeti-

vidade organizacional e sustentabilidade das OSCs. Os re-

sultados dessa análise, por sua vez, embasarão a discussão 

sobre os entrelaçamentos entre a teoria da ação comunica-

tiva e a teoria de processamento de informação e decisão e, 

em particular, a teoria da formação e formulação de estra-

tégias.

Joel Souto Maior e  Xavier F. Alterescu
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A teoria da racionalidade e suas implicações 

para a análise e desenho de OSCs

Sobre a importância do conceito de racionalidade, de-

vemos lembrar que ele permeia todas as ciências sociais 

(Kekes, 1979) e é o esteio em que toda teoria da adminis-

tração hoje se apóia. E tudo indica que assim ele continu-

ará a ser durante muito tempo. O conceito de racionalida-

de é usado para explicar como indivíduos e organizações se 

comportam em geral, e, mais especificamente, tomam de-

cisões para emitir julgamentos sobre esses comportamen-

tos, para desenhar organizações e avaliá-las, para entender 

e prever a interação interorganizacional, para promover “a 

modernização administrativa e a reforma do aparelho do 

Estado”, para buscar explicações e procurar saídas para fe-

nômenos cada vez mais complexos e fora do nosso contro-

le, como a vulnerabilidade trazida pela globalização, e final-

mente, mais importante de tudo, para compreender o que 

significa e como poderemos caminhar em direção à verda-

deira emancipação e sustentabilidade da humanidade.

Racionalidade instrumental

Tal é o domínio da racionalidade instrumental nas ciên-

cias sociais que, do ponto de vista histórico, filosófico e so-

ciológico, é necessário lembrar apenas que ela foi pela pri-

meira vez clara e sistematicamente articulada por Thomas 

Hobbes, no século XVII, como a capacidade que o indiví-

duo adquire “pelo esforço” e que o habilita a fazer o “cál-

culo utilitário de conseqüências”. (Guerreiro Ramos, 1981, 

p.3). Esse conceito de racionalidade serviu de suporte para 

o desenvolvimento das ciências e da economia de mercado 

a partir do Iluminismo na Europa e por isso ficou sendo co-

nhecida como razão iluminista. A racionalidade econômica 

é um subtipo da racionalidade instrumental na qual o indi-

víduo limita-se a fazer o cálculo utilitário dos resultados em 

termos do funcionamento do mercado. Entendemos, nesse 

caso, que o que a caracteriza não é só a atitude finalista com 

relação a resultados úteis à lógica do mercado, e sim, tam-

bém, a redução dos valores objetivos dos indivíduos, nessa 

atitude específica, a valores econômicos. Entretanto, a par-

tir do início do século XX, inicia-se um movimento de crí-

tica ao progressivo e avassalador domínio dessa razão sobre 

todas as outras. Esse movimento é liderado pela chamada 

Escola de Frankfurt, que inclui entre seus pensadores Ador-

no, Horkheimer, Marcuse e Habermas (Oliveira, 1993). No 

âmbito da administração, o movimento é encabeçado por 

Alberto Guerreiro Ramos.

Racionalidade substantiva

Alberto Guerreiro Ramos (1981), em seu livro A nova 

teoria das organizações, resgatou e consolidou o conceito 

de racionalidade substantiva de Platão e Aristóteles. Guer-

reiro Ramos não aceita a possibilidade do ser humano ad-

quirir a razão com seu próprio esforço, que, como vimos 

antes, está na base da proposta da razão instrumental. Tam-

pouco ele aceita que o homem adquira a razão e consiga sua 

emancipação por meio de um processo de interação social. 

A teoria substantiva, como interpretada por Guerreiro Ra-

mos, postula que os critérios para a ordenação social são 

evidentes ao senso comum individual, independentemen-

te de qualquer processo de socialização. A razão é dada, não 

construída. Nesse sentido, sua proposta é essencialista.

Para melhor entender o conceito de racionalidade subs-

tantiva de Guerreiro Ramos, é preciso enfatizar que para ele 

só faz sentido falar em racionalidade em termos de “atuali-

zação do ser humano” (isto é, o processo que leva o homem 

a realizar todas as suas possibilidades ou potencialidades, 

sua emancipação). Ele afirma que, ao contrário do presen-

te, quando a grande maioria da humanidade tem vida mais 

maçante, voltada para a competição e a aquisição de bens 

materiais, no período pré-moderno o indivíduo tinha uma 

vida mais gratificante e se associava com outros para pro-

mover sua auto-redenção. Em outras palavras, não havia 

organizações com outros fins além da atualização dos seus 

membros. Ao promover a atualização de seus membros, a 

organização estava, simultaneamente, promovendo a re-

denção humana. Disso resulta uma conclusão lógica: para 

Guerreiro Ramos, toda e qualquer organização só tem razão 

de existir se visar à atualização de seus membros. Portan-

to, para ele, uma teoria das organizações deve ser idêntica a 

uma teoria da emancipação humana.

Racionalidade comunicativa

A origem do conceito de racionalidade comunicativa de 

Jürgen Habermas é a mesma do conceito de racionalidade 

substantiva de Guerreiro Ramos – a crítica à razão instru-

mental. Habermas propôs como razão comunicativa a ca-

pacidade de dois ou mais sujeitos chegarem a um consenso 
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sobre questões relacionadas com a verdade, a justiça e a au-

tenticidade, por meio de uma interação dialógica (Haber-

mas, 1973). Como, dos três conceitos de racionalidade, esse 

é certamente o mais novo, mais complexo, e por isso mes-

mo menos compreendido, vale a pena elaborar um pouco 

mais extensivamente sobre ele e explicitar as características 

da interação dialógica, ou diálogo argumentativo, proposta 

por Habermas como base para uma verdadeira racionalida-

de comunicativa: a) as normas da interação devem emergir 

do próprio diálogo; b) os interlocutores podem expressar 

suas idéias e intenções livremente, pois não é admitida a co-

erção, dominação; c) as posições dos interlocutores são pas-

síveis de contestação através de argumentos; d) a interação é 

necessariamente voltada para o entendimento sobre meios 

e fins, para o consenso sobre verdade e falsidade, o que é 

correto ou errado, o que é uma vida desejável, uma boa so-

ciedade; e) as ações comunicativas são coordenadas através 

da linguagem, especialmente através dos “atos de fala com 

pretensões de validade criticáveis” (Siebeneichler, 1989, p. 

67), que definem expectativas recíprocas de comportamen-

to e que têm de ser compreendidas e aceitas pelos interlo-

cutores; f) a validade da ação comunicativa fundamenta-

se exclusivamente na intersubjetividade do entendimento 

que se estabelece acerca das intenções dos interlocutores; fi-

nalmente, g) o diálogo entre os interlocutores se dá contra 

dois panos de fundo: o “mundo da vida” (das relações pri-

márias) e o seu oposto, o mundo do sistema (das relações 

competitivas). 

A proposta de Habermas com relação à validade da ação 

comunicativa, que seria considerada valorativa pelos posi-

tivistas e, portanto, não-suscetível de validação, consiste em 

considerar como verdadeira (ou falsa) uma afirmação que 

resulta de um consenso entre os participantes de um diálo-

go quanto à sua verdade ou falsidade; por outro lado, uma 

regra ou norma adotada pelos participantes é considerada 

legítima (ou ilegítima) quando o processo dialógico desem-

bocar num consenso quanto à tal legitimidade ou ilegiti-

midade.

Essa proposta de Habermas, conhecida como a teoria 

de validação consensual, enfrenta, entretanto, um grande 

problema: como distinguir o falso consenso do verdadeiro? 

A saída de Habermas consiste em descrever uma situação 

utópica na qual: a) a comunicação não é perturbada nem 

por efeitos externos contingentes, nem por coações resul-

tantes da própria estrutura de comunicação; b) em princí-

pio, todos os interessados podem participar; c) todos têm 

oportunidades idênticas de argumentar, com chances simé-

tricas de fazer e refutar afirmações, interpretações e reco-

mendações; d) participantes no processo só são aceitos se 

eles se comprometerem com as regras acordadas por eles 

mesmos. Com essas proposições, consideradas não-arbitrá-

rias, seriam excluídas as deformações da comunicação en-

contradas numa situação real, pois seriam eliminadas todas 

as formas de coação externa e interna (Freitag e Rouanet, 

1980). 

Racionalidade substantiva versus comunicativa

Como vimos, para desenvolver seus paradigmas, tanto 

Guerreiro Ramos como Habermas partiram da crítica à ra-

zão instrumental, iniciada por Max Weber e sobretudo à sua 

forma dominante: o mercado econômico. Ambos reconhe-

cem os benefícios materiais que advieram com a expansão 

dos mecanismos de mercado e ambos alertam para as con-

seqüências nefastas da idéia de que toda atividade humana 

possa ser guiada pelo cálculo utilitário e pela competição, 

ou seja que a sociedade se transforme em um mercado am-

plificado. Para Guerreiro Ramos, concordando com Man-

nheim, à medida que a racionalidade do mercado avança 

sobre a sociedade, há um declínio da capacidade do indi-

víduo de fazer autonomamente julgamentos sadios, resul-

tando em alto desenvolvimento técnico e baixo desenvolvi-

mento ético. Já para Habermas, o alastramento da 

[...] razão econômica e administrativa, destituída de lin-

guagem, passa a infiltrar-se sub-repticiamente em esfe-

ras vitais que são estruturadas sempre de acordo com um 

sentido ético, estético e comunicativo, fragmenta[ndo]-as 

(Habermas apud Siebeneichler, 1989).

Assim, tanto Habermas como Guerreiro Ramos, con-

vencidos de que a crise moral hodierna é conseqüência da 

entronização da razão instrumental e de que não faria senti-

do apelar para a racionalidade causadora da crise, partiram 

para a conceptualização de novos paradigmas de razão, 

respectivamente comunicativa e substantiva. 

Todavia, enquanto a racionalidade substantiva de Guer-

reiro Ramos adota exclusivamente a perspectiva do indiví-

duo, a racionalidade comunicativa de Habermas aborda a 
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questão do ponto de vista da interação de dois ou mais in-

divíduos – a racionalidade não constitui apenas uma rea-

lização do indivíduo ou do seu interlocutor, mas também 

da comunicação intersubjetiva. A razão surge da situa-

ção contingencial, a partir dos fragmentos, ela é inerente à 

interação dialógica (Siebeneichler, 1989). 

Habermas mostra que ao utilizar-se do trabalho eficien-

te, guiado pela razão instrumental, o homem se apropria da 

natureza e consegue sua emancipação material. Freqüente-

mente, entretanto, ele precisa se associar a outros homens 

para tornar seu trabalho mais produtivo. Nesse caso, ele 

precisa de entendimento intersubjetivo sobre como realizar 

a reprodução material e social. Como diz Siebeneichler:

É possível, pois, interpretar o interesse instrumental e o co-

municativo como constituindo duas coações naturais que pe-

sam sobre o homem: a coação à produção e reprodução de téc-

nicas e a coação à ação comunicativa, que leva à organização 

social (Siebeneichler, 1989).

Portanto, tanto Habermas como Guerreiro Ramos le-

vantam a questão da necessidade que os seres humanos têm 

de desenvolver e participar de organizações, mas enquan-

to Guerreiro Ramos as ignora, Habermas concentra-se nas 

exigências do processo interativo. Aparentemente, Guerrei-

ro Ramos não se dá conta da impossibilidade do desenho 

organizacional sem levar em conta tanto procedimentos 

como resultados da interação social. 

Tanto Guerreiro Ramos como Habermas procuram res-

gatar o antigo conceito de racionalidade como uma questão 

ética. Entretanto, para o primeiro a racionalidade é anterior 

ao raciocínio e à interação enquanto, para Habermas, a ra-

cionalidade é posterior à interação dialógica intersubjetiva. 

Nesse ponto, Guerreiro Ramos se aproxima de Max Weber, 

que considerava enganadora a idéia de que era possível che-

gar-se à verdade através da síntese de vários pontos de vis-

ta partidários (Guerreiro Ramos, 1981) enquanto Haber-

mas propõe que o caminho da verdade está no esforço de 

se chegar a um consenso através da argumentação não-im-

positiva.

Habermas, como era de se esperar de um filósofo, 

não está preocupado em sugerir soluções específicas para 

questões organizacionais. Sua proposta de ação social 

comunicativa está orientada para o entendimento, a com-

preensão e o consenso e, de modo geral, para a emancipa-

ção humana.

Racionalidade comunicativa versus 

instrumental coletiva

As premissas divergentes entre as duas racionalidades 

são: 

a. A racionalidade comunicativa implica um diálogo (a 

linguagem é o meio usado para a ação comunicativa) 

entre os participantes, enquanto que no caso da racio-

nalidade instrumental coletiva a interação pode ser mo-

nológica (comunicação unidirecional entre dois partici-

pantes);

b. Pode existir assimetria na interação na racionalidade 

instrumental coletiva, em função da distribuição desi-

gual de poder entre os participantes e/ou à manipula-

ção da linguagem (por exemplo, o uso da falsidade). De 

forma oposta, a interação é sempre simétrica na racio-

nalidade comunicativa, pelas condições explicitadas no 

início dessa seção. Em conseqüência disso, é unicamen-

te no caso da racionalidade instrumental coletiva que o 

resultado da interação pode representar a imposição do 

mais forte; 

c. No caso da racionalidade instrumental coletiva, o que 

leva os participantes a interagirem é a competição, isto é, 

a motivação egoísta de benefício próprio, embora agin-

do assim o sujeito da ação possa vir a beneficiar ou pre-

judicar alguns ou todos os participantes, inclusive ele 

mesmo, pois o resultado da interação é definido pe-

las ações de todos os participantes e não somente pelas 

suas;

d. Na racionalidade instrumental coletiva é admissível a 

cooperação: i) entre alguns participantes (coalizões), 

para o fortalecimento de suas estratégias em relação aos 

outros, ii) entre todos os membros do grupo em que in-

terage, em face de um oponente externo (na verdade, 

trata-se apenas de uma ampliação do alcance da situ-

ação interativa). Essa cooperação, que visa essencial-

mente mobilizar poder para apoiar a estratégia, é obtida 

através da persuasão de adversários ou indiferentes para 

transformá-los em aliados. No caso da racionalidade co-

municativa, a cooperação é mandatária. O outro é visto 

sempre como um parceiro, pois a interação tem sempre 

como objetivo primordial o consenso, inclusive sobre a 

distribuição de benefícios. A cooperação resulta não da 

persuasão, mas do entendimento intersubjetivo; 
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e. Da interação competitiva participam todos com sufi-

ciente interesse e poder. Da interação comunicativa par-

ticipam só aqueles que aceitam não coagir nem mentir;

f. Embora, como foi dito acima, o “cálculo de 

conseqüências” pelos participantes seja necessário em 

ambas as racionalidades coletivas, pois as ações não são 

baseadas unicamente em valores intrínsecos, e que na 

racionalidade instrumental coletiva os cálculos são feitos 

com a finalidade de desenvolver estratégias para vencer 

os oponentes, na racionalidade comunicativa esses 

“cálculos” terão forçosamente de ser compartilhados, e 

visarão sempre ao maior bem comum, como definidos 

pelos próprios participantes; 

g. Na interação competitiva, a estratégia incorreta de 

um participante é punida automaticamente com o 

seu insucesso; a sanção é individual. Já na interação 

comunicativa, os comportamentos que vão contra a 

busca do entendimento intersubjetivo são sancionados 

com o fracasso do próprio entendimento; a sanção é 

coletiva. Entretanto, esses comportamentos podem 

ser punidos individualmente por meio de sanções elas 

mesmas objeto de acordo a posteriori; 

h. Em uma interação competitiva o resultado é que conta, 

não os procedimentos usados para alcançá-lo. Por 

exemplo, ele pode ser obtido através de negociação e 

barganha ou mesmo imposição do mais forte. Embora 

um resultado da competição possa ser considerado 

bom no curto prazo, ele pode converter-se em um 

resultado ruim no longo prazo se, por exemplo, tiverem 

sido excluídos atores capazes de afetar os cursos de 

ação projetados, pois resultados desse tipo tendem 

a ser modificados mais tarde. Do ponto de vista da 

racionalidade comunicativa tal resultado representa 

um pseudoconsenso, porque ele foi alcançado pelas vias 

da  coação e não de um entendimento intersubjetivo. 

Numa interação comunicativa, os procedimentos 

são tão importantes quanto os resultados, porque 

sua legitimidade e validade dependem desses 

procedimentos. 

Algumas implicações para a análise e desenho 

de OSCs

Desde a mais remota antiguidade os homens se pergun-

tam: qual o caminho para a “vida boa” e a “boa sociedade”? 

Vimos que Aristóteles e Platão, muito antes de Guerreiro 

Ramos, afirmavam que o caminho devia ser guiado por 

uma razão baseada em valores embutidos no senso comum, 

compartilhado por todos os indivíduos. Adam Smith pro-

pôs que o bem comum resulta quando cada indivíduo pro-

cura os meios adequados para atingir seus fins, quaisquer 

que eles sejam. Por sua vez, Habermas aponta que o cami-

nho da emancipação da humanidade está no entendimento 

intersubjetivo, sem coações e sem dominação.

De alguma forma, essas racionalidades sempre existiram 

e, de alguma forma, contribuíram para os avanços e retro-

cessos da humanidade. Todas começaram como utopias e 

foram gradualmente adquirindo contornos de realidade, 

primeiro individual, depois social.

Antes do Iluminismo, quando predominava uma forma 

de razão substantiva, a humanidade atravessou períodos de 

grande avanço intelectual (Antigüidade Clássica), mas tam-

bém um dos períodos mais obscuros de sua história (Ida-

de Média). A rápida expansão da razão instrumental trouxe 

consigo o progresso das ciências e uma enorme produção 

de riqueza. Mas trouxe também ameaças à sobrevivência da 

própria humanidade: o perigo nuclear, o efeito estufa, o bu-

raco na camada de ozônio, crises econômicas globais... As-

sim, cada tragédia, cada crise, cada ameaça, por mais terrí-

vel que seja, traz em seu bojo também a sua solução. A ra-

zão comunicativa pode estar emergindo das cinzas dessas 

catástrofes anunciadas, pois poderá fomentar a cooperação, 

da mesma maneira que a ameaça da invasão persa forçou a 

cooperação entre os gregos na pólis. Portanto, o retorno da 

racionalidade instrumental e da competição para o mundo 

do mercado e do Estado e a adoção pelas OSCs da raciona-

lidade comunicativa parece ser uma saída razoável, embora 

desafiadora. 

Esse deslocamento, entretanto, não ocorrerá espontane-

amente, nem significa relegar inteiramente o cálculo meios/

fins da razão instrumental ao mercado. Significa, sim, usar 

meios éticos para atingir fins também éticos e confinar o 

egoísmo e a competição da racionalidade econômica ao seu 

lugar de origem: o mercado. O que não se deve é continuar 

a extrapolar essa racionalidade para o âmbito da sociedade 

civil e do Estado, pois é nessas esferas justamente onde deve 

prevalecer a cooperação e a solidariedade. As vantagens da 

racionalidade econômica para o aumento da produtividade 

e da qualidade de bens e serviços já foram conceitualmen-
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te (Simon, 1981) e empiricamente demonstrados. O que se 

deve criticar é a busca a qualquer preço da produtividade 

e da qualidade, deixando de lado a emancipação de quem 

produz e a distribuição eqüitativa do que é produzido. 

A razão comunicativa oferece uma alternativa conceitual 

para a ação emancipativa e solidária, substituindo a 

competitividade como princípio unidimensional para 

ordenar as relações humanas. A adoção pelas OSCs das 

premissas, princípios e compromissos embutidos na 

Teoria da Ação Comunicativa, como sintetizados, em 

contraposição às outras racionalidades, levará a uma maior 

efetividade para elas e trará um desenvolvimento de fato 

sustentável, revertendo a tendência atual de colonização 

pela racionalidade instrumental do mercado (lucro) e do 

Estado (poder). 

Efetividade organizacional e sustentabilidade 

das OSCs

Três questões complementares receberão aqui atenção: 

a) devemos avaliar uma organização pelos resultados que 

obtém em termos de quantidade e qualidade dos bens ou 

serviços que produz? b) pelos processos que levam aos re-

sultados? c) será possível adotar as duas alternativas con-

juntamente? (Souto-Maior e Gondim, 1992). 

Acreditamos que as OSCs devem aceitar o desafio e ado-

tar critérios que tanto levam em consideração os processos 

como os resultados.

Veremos em seguida que somente a Teoria da Ação Co-

municativa, de Habermas, fornece as bases teóricas adequa-

das para enfrentar tal desafio.

Eficiência

A racionalidade instrumental fornece os fundamentos 

para o critério mais antigo e mais amplamente utilizado na 

administração: a eficiência. Dwight (1966, p. 515) dizia que 

o “objetivo fundamental da ciência da administração é a re-

alização do trabalho [...] com a mínima despesa de homens 

e materiais. A eficiência é então o axioma número um na es-

cala de valores da administração.”

Como vimos, a racionalidade instrumental exige apenas 

que o indivíduo use os meios adequados para atingir seus 

fins, quaisquer que sejam eles. Para as organizações que atu-

am em um mercado econômico, o fim dominante é vencer 

a competição com outras empresas que atuam no mesmo 

mercado. Vencer a concorrência significa aumentar a fatia 

da empresa e obter maior lucro. Organizações competitivas 

e eficientes são organizações que conseguem maximizar a 

relação produto–insumo, benefício–custo. 

O critério eficiência focaliza os meios, as técnicas apro-

priadas para alcançar metas e resultados, quaisquer que se-

jam eles, não importando se são éticos ou não. 

Eficácia

Peter Drucker foi o primeiro a propor uma diferencia-

ção entre eficiência e eficácia. Como vimos, eficiência é a ca-

pacidade de uma organização de minimizar o uso de recur-

sos para alcançar seus objetivos, isto é, “fazer as coisas certo”. 

A eficácia, para Drucker, é a capacidade da organização de-

terminar e atingir objetivos apropriados para si, isto é, “fa-

zer as coisas certas”. Ele sugere ainda que, entre os dois cri-

térios, a eficácia é o mais importante, já que nenhum grau 

de eficiência, por maior que seja, irá compensar a escolha de 

objetivos inadequados (Drucker, 1967).

Efetividade

Os autores brasileiros da área administrativa na sua 

grande maioria seguem o esquema proposto por Dru-

cker. No entanto, além de eficiência e eficácia, Benno San-

der definiu efetividade como “o critério de desempenho 

que mede a capacidade de a organização produzir a solu-

ção ou resposta desejada pelos participantes da comunida-

de” (Sander, 1982, p. 13), indicando que o seu conceito de 

efetividade corresponde simultaneamente aos conceitos de 

responsiveness – capacidade de resposta e atendimento às 

demandas da sociedade –, e de accountability – responsabi-

lidade social de uma organização, no sentido dela responder 

por seus atos perante a sociedade. 

A razão comunicativa permite abordar não só a capaci-

dade de uma organização de alcançar resultados que satisfa-

çam seu ambiente relevante, promovendo o seu bem-estar, 

mas também a capacidade de um sistema ajudar na auto-

realização de cada um dos seus membros. Chamamos a essa 

múltipla capacidade de efetividade.

Se usarmos esse critério para avaliarmos o desempenho 

ou projetarmos sistemas sociais, chegaremos à conclusão 

que organizações “efetivas” ou “comunicativas” são aque-

las que são capazes de definir objetivos e alcançar resultados 
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que satisfaçam o seu ambiente relevante, inclusive os seus 

próprios membros (auto-realização, crescimento, integra-

ção ao grupo, felicidade de forma geral). Além disso, a Teo-

ria da Ação Comunicativa ajuda a responder às três pergun-

tas levantadas anteriormente e indica que devemos aceitar 

que, numa sociedade democrática, os processos sejam tão 

ou mais importantes quanto os resultados (Souto-Maior e 

Gondim, 1992).

Planeação Estratégica Participativa

Avançaremos agora para o foco final deste artigo: a 

reconstrução de uma metodologia de planejamento e ges-

tão simultaneamente participativa e estratégica, que tem a 

pretensão de consolidar uma práxis comunicativa para o 

fortalecimento das OSCs. Essa metodologia foi intitulada 

PEP – Planeação Estratégica Participativa.

Estratégias competitivas

Uma estratégia organizacional não pode depender de 

ação isolada de um participante do seu processo de forma-

ção, porque depende também da re(ação) do(s) outro(s), 

mesmo quando esta re(ação) consiste em não fazer nada. 

Esse é o ponto de vista da racionalidade instrumental cole-

tiva. Para desenvolver sua estratégia de ação, a organização 

estaria ciente de que: a) não existe uma escolha melhor para 

si, independente da escolha de outras entidades (indivíduos 

ou organizações); b) todo resultado que emergir da intera-

ção será forçosamente válido para todos os participantes. O 

princípio que guia tanto a ação individual dos participantes 

ou da organização (como um todo) é o cálculo utilitário de 

conseqüências. 

A interação instrumental não exige comunicação direta, 

nem transparência, nem confiança mútua e, freqüentemen-

te, é fortemente influenciada pelo poder. Como já foi am-

plamente demonstrado na literatura, o cálculo instrumen-

tal egoísta, sobretudo na falta de comunicação e de confian-

ça entre os participantes, em vez de proporcionar estraté-

gias que levarão a uma situação melhor para todos (ótimo 

de Pareto), poderá levar à irracionalidade social, do pon-

to de vista da própria racionalidade instrumental (Souto-

Maior, 1988 e 1998).

Estratégias comunicativas

Uma estratégia concebida como uma ação comunicativa 

resulta de uma interação argumentativa entre os interlocu-

tores com as seguintes características:

a. as regras da interação devem emergir do próprio pro-

cesso interativo,

b. os participantes podem expressar suas idéias e intenções 

livremente, pois não é permitida a coerção,

c. as posições dos participantes são passíveis de contesta-

ção por meio de argumentos,

d. a interação é necessariamente voltada para o entendi-

mento sobre meios e fins, sobre o que é uma vida dese-

jável, uma boa comunidade,

e. as ações comunicativas são coordenadas através de lin-

guagem, que explicita expectativas mútuas de compor-

tamento; elas são validadas, legitimadas, através do con-

senso, mas esse consenso tem de ser fundado. Ele será 

fundado se a interação argumentativa tiver sido condu-

zida segundo alguns pressupostos programáticos tais 

como:

 I. todos os interessados têm direito de participar;

 II. têm oportunidades iguais de apresentar e refutar ar-

gumentos;

 III. os argumentos são submetidos ao livre exame de to-

dos;

 IV. nenhum dos participantes pode sofrer qualquer coa-

ção.

Toda metodologia de planejamento e gestão é baseada 

em um ou vários enfoques teóricos. A metodologia PEP, 

embora tenha sido desenvolvida originalmente sem uma 

preocupação explícita em relacioná-la com a Teoria da Ação 

Comunicativa de Habermas, beneficiou-se de modo indire-

to, quase intuitivo, dos principais postulados daquela teoria. 

Isso se deve ao seu enfoque original amplamente participa-

tivo e democrático para o planejamento estratégico organi-

zacional. A intenção, portanto, ao usar essa nova nomencla-

tura (planeação) para a metodologia PEP, é ressaltar que se 

trata de uma abordagem de planejamento e gestão voltada 

para a capacitação, formação, participação, reconstrução e 

ação. Outro ponto que deve ser destacado é que, na sua es-
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sência, a metodologia PEP consiste num processo de faci-

litação da interação comunicativa, e não de condução de 

maneira sistemática de pessoas em direção a objetivos pre-

determinados. Na PEP, os participantes se capacitam como 

sujeitos através de um processo pedagógico, tornando-se 

conhecedores de sua própria realidade e interessados no seu 

presente e futuro. A PEP torna-se assim um exercício volta-

do para a cidadania, o que a torna uma metodologia talhada 

para utilização pelas OSCs.

As etapas da PEP

A maioria das abordagens de planejamento estratégico 

envolve quatro fases principais: i) definição da missão da 

organização; ii) análise dos ambientes externo e interno; iii) 

delineamento de estratégias; iv) execução, acompanhamen-

to, controle e avaliação (Oliveira, 1987; Castro, 1988; Certo 

e Peter, 1993; Nutt e Backoff, 1992). Essas fases são típicas, 

embora sua seqüência e grau de desenvolvimento variem de 

abordagem para abordagem. Na verdade, o processo é itera-

tivo, isto é, ele se beneficia do processo de retroalimentação 

contínuo entre todas as etapas (feedback loops).

No caso da metodologia PEP, essas fases foram subdi-

vididas em oito etapas, algumas delas distintas das outras 

abordagens. Elas caracterizam o processo como, simultane-

amente, estratégico, participativo e comunicativo. Os parti-

cipantes internos e externos à organização são reunidos em 

grupos e trabalham seguindo técnicas especificamente de-

senvolvidas para auxiliar nas oito etapas da PEP.

Planeação Estratégica Participativa

Joel Souto Maior e  Xavier F. Alterescu

Processo de Planeação Estratégica Participativa (PEP)

Detalharemos apenas a primeira das oito etapas da metodologia PEP, porque ela é justamente aquela que mais diferen-

cia a PEP das outras metodologias, e porque essa etapa é a mais crucial para o sucesso da PEP nas OSCs.

Fonte: Souto-Maior, 2002
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Etapa 1:  preparação

A grande maioria das abordagens de planejamento, se-

jam elas mais participativas ou mais estratégicas, partem da 

suposição de que alguém consciente da necessidade de de-

senvolver estratégias para a organização em questão irá des-

lanchar o processo.

De fato, a iniciativa parte geralmente: a) de um membro 

da organização, nem sempre um de seus dirigentes; b) de 

uma entidade dando apoio técnico às OSCs e c) de uma ins-

tituição financeira de fomento, por exemplo, o Banco Mun-

dial, o BID, os órgãos federais, estaduais e municipais.

Em todos os três casos, o processo PEP só começa de 

fato após um período de preparação que, dependendo da 

complexidade da situação, pode levar de uma semana a al-

guns meses.

Seleção dos participantes

Nas organizações de pequeno porte a participação de 

seus membros no processo de planeação é espontânea, sem 

que haja necessidade de incentivos individuais. Entretanto, 

à medida que o número de membros da organização cres-

ce, começa a aparecer a necessidade de incentivos mate-

riais, sociais ou morais. Alternativamente, pode-se reduzir 

o tamanho dos grupos que serão envolvidos no processo 

de formação de estratégias para que incentivos sociais pas-

sem a operar. 

Uma das questões centrais do planejamento em OSC 

consiste em decidir quem, quando e como as pessoas de-

vem participar do processo. Por isso, deve-se, de um lado, 

adotar técnicas de planejamento que facilitem uma parti-

cipação eqüitativa, plural, legítima e responsável, dentro do 

possível, de todos os grupos afetados no ambiente relevan-

te e, por outro lado, julga-se que, a médio e longo prazos, a 

continuidade do próprio processo de planejamento vai de-

pender da eficiência e eficácia dessa participação. Daí que, 

embora a PEP preconize a participação ampla de todos os 

grupos afetados, essa participação nem sempre é possível, 

sobretudo porque, em sua maioria, as pessoas que com-

põem estes grupos não são suficientemente esclarecidas so-

bre a importância de sua participação no planejamento e 

também porque, em sua maioria, esses grupos não são sufi-

cientemente organizados para se mobilizar para tal partici-

pação. Portanto, a PEP enfatiza a necessidade de uma par-

ticipação seletiva, não só dos parceiros, mas dos membros 

da organização (no caso em que o número deles é muito 

grande).

Por ser construtivista, o processo PEP permite a cons-

trução conjunta das estratégias organizacionais e não sim-

plesmente a colaboração dos participantes nesse processo. 

Nessa interação comunicativa, independentemente do al-

cance dos objetivos e resultados pretendidos, os partici-

pantes avançam em direção a um estágio superior de ci-

dadania.

Dependendo da situação, a metodologia PEP pode ser 

flexibilizada e a participação relativizada. As estratégias po-

dem ser formadas através do processo construtivista sem 

contar obrigatoriamente com uma participação “ampla e 

irrestrita”. De qualquer maneira, a participação de todos 

os interessados no diálogo argumentativo, como preconi-

zado pela racionalidade comunicativa, é uma impossibili-

dade prática na maioria das situações de planejamento das 

OSCs. 

A prática tem mostrado que a atuação dos facilitadores 

na aplicação da metodologia deve ser na direção de procu-

rar: a) fomentar uma representatividade dos setores mais 

afetados e que normalmente têm menos acesso às decisões 

organizacionais; b) incentivar uma participação contínua e 

de qualidade. Não basta que os representantes de grupos 

do ambiente relevante participem de algumas reuniões do 

processo de formação de estratégias, mas que o façam com 

empenho e determinação; c) estimular tanto a representa-

ção da comunidade organizada como de indivíduos que, 

por sua qualificação e experiência, têm muito que contri-

buir para a formação de estratégias destinadas à sustenta-

bilidade das OSCs. Também é importante não discriminar 

grupos com pouco saber técnico aparente como, por exem-

plo, os familiares das pessoas que vivem com o HIV ou aids, 

porque esses grupos detêm freqüentemente o saber popular 

que poderá fazer toda a diferença no sucesso da implemen-

tação de estratégias realmente comunicativas. 

Seria de esperar que grupos organizados do ambiente 

relevante propusessem formas criativas e complementares 

de participação. As experiências com a PEP, porém, têm de-

monstrado que, na maioria dos casos, a motivação e a mo-

bilização para a participação dependem muito da disponi-

bilidade e da capacidade de facilitadores comprometidos 

com a metodologia. A proposta não é tornar a participação 

institucionalizada, porque a decisão sobre quem deve parti-
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cipar deverá ser resultado de uma interação entre membros 

da OSC e representantes de grupos sociais do ambiente re-

levante.

Na última fase da metodologia PEP (coordenação e ges-

tão) é vantajoso constituir um grupo mais ou menos for-

malizado para implementar o processo de acompanhamen-

to, avaliação e revisão da implementação do plano de ação. 

Normalmente, isso facilita um maior compromisso por 

parte dos membros do grupo de coordenação e gestão.

Iniciação e acordos

Quando a PEP é iniciada sob a influência de uma enti-

dade governamental, certamente terá a vantagem de con-

tar com um maior apoio logístico, financeiro e, talvez, com 

o patrocínio de autoridades que detêm a responsabilidade 

pela execução de obras e serviços complementares às ações 

que são o objetivo maior da OSC.

Entretanto, existe o risco de que iniciativas patrocina-

das por entidades governamentais resultem em cooptação 

da OSC para legitimar propostas e estratégias concebidas 

por esses órgãos e que visam alcançar objetivos partidários, 

paternalistas e/ou clientelistas.

Por outro lado, iniciativas que partem de uma institui-

ção acadêmica como, por exemplo, uma universidade pú-

blica ou privada, são consideradas freqüentemente pelas 

OSCs e por seu ambiente relevante como ingerências des-

vinculadas da realidade local e que devem ser evitadas por-

que, freqüentemente, levam a uma dependência no que tan-

ge à continuidade do processo de formação de estratégias. 

O compromisso com essas organizações e comunidades é 

freqüentemente temporário, dependente dos seus interes-

ses de pesquisa.

Finalmente, vale salientar que, embora a questão da ini-

ciação de um processo PEP seja importante, mais impor-

tante ainda, e também mais difícil, como nossas experiên-

cias comprovaram, é garantir sua continuidade uma vez 

iniciada (Souto-Maior et al. 1999). O apoio e o compromis-

so dos dirigentes da organização e das lideranças sociais do 

ambiente relevante são cruciais para essa iniciação e conti-

nuidade. Nesse sentido, dinheiro normalmente não é o re-

curso mais escasso. O tempo e a atenção requerida das lide-

ranças comunitárias são mais críticos. 

De qualquer maneira, é muito importante seguir uma 

doutrina coerente com a Teoria da Ação Comunicativa, o 

que significa que todos os que têm interesse no processo 

PEP sejam informados e mantidos continuamente a par da 

evolução do processo, de modo que não sejam surpreen-

didos com desdobramentos que lhes serão potencialmente 

prejudiciais.

Mobilização

O sucesso do processo PEP para a efetividade organiza-

cional e a sustentabilidade institucional depende largamen-

te do envolvimento no processo de um número adequado 

de representantes do ambiente relevante das OSCs. Como 

foi discutido, esse envolvimento não deve ser induzido, 

nem muito menos o resultado de uma doutrinação. Trata-

se, em vez disso, de um processo construtivista de formação 

de uma consciência crítica (Freire, 1980) e capacitação pe-

dagógica (Castro, 1988) das lideranças organizacionais do 

ambiente relevante. Num segundo momento, pode-se en-

tão desencadear uma interação discursiva sobre as várias 

dimensões da sustentabilidade institucional para o fortale-

cimento da OSC. Paralelamente, inicia-se um processo de 

sensibilização sobre o conceito de efetividade organizacio-

nal e da necessidade de uma metodologia como a PEP, para 

esse empreendimento.

De acordo com Cornely (1978), a importância da cons-

cientização para o envolvimento num processo interativo 

como o do processo PEP reside no fato de que, quando as 

pessoas descobrem a realidade em que vivem, desmistifi-

cando-a, surge dentro delas um mecanismo psicossocial 

que faz com que almejem modificá-la. Segundo Paulo Frei-

re (1980):

 “na aproximação espontânea que o homem faz do mun-

do, a posição normal fundamental não é uma posição crí-

tica, mas uma posição ingênua [...]; [a] conscientização 

mesma consiste no desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência” (p. 26). Uma vez conscientizados, “os indiví-

duos começam a portar-se de uma maneira diferente fren-

te à realidade objetiva, uma vez que esta realidade deixou 

de apresentar-se como um beco sem saída e tomou o seu 

verdadeiro aspecto: um desafio a que os homens devem 

responder” (p. 31). 

O processo de mobilização para a PEP objetiva um en-

volvimento mais abrangente, mais representativo, mais le-
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gítimo e efetivo de representantes do ambiente relevante. 

Diferentemente da mobilização para a participação indu-

zida e manipulada, a mobilização para a PEP consiste num 

processo interativo e comunicativo. Nesse contexto, a mo-

bilização leva a um engajamento e a um comprometimento 

solidário no sentido de, trabalhando em equipe no processo 

PEP, realizar o seu ideal de uma “boa vida” e não a uma su-

bordinação a interesses políticos ou mercantis. 

Em resumo, a mobilização para a PEP é um processo de 

estímulo à aprendizagem e à participação em um trabalho 

de um novo estado de coisas, de um resgate dos princípios 

básicos “do mundo vivido” descrito por Habermas.

Conclusão

Esperamos ter avançado neste artigo o argumento de 

que a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas fornece 

um sólido arcabouço conceitual para a análise, a avaliação, 

o desenho e a construção de organizações da sociedade ci-

vil (OSCs) efetivas e sustentáveis. Por sua vez, a aborda-

gem PEP – Planeação Estratégica Participativa –, alicerça-

da naquele arcabouço e continuamente sendo construída a 

partir de sua aplicação junto a inúmeras organizações bra-

sileiras (Souto-Maior, 2002), muitas com a assessoria direta 

dos dois autores desse artigo, tem mostrado que é possível 

desenvolver estratégias efetivas voltadas para a ação solidá-

ria, emancipativa e tendo como fim último a sustentabilida-

de da vida humana, substituindo com vantagem estratégias 

competitivas mais apropriadas para o mundo dos negócios 

e da luta pelo poder político.
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A discussão sobre o financiamento das organizações 

não-governamentais que trabalham com HIV/aids no Bra-

sil está na ordem do dia, uma vez que, da sustentabilidade 

dessas organizações, depende a continuidade das ações da 

sociedade civil perante a epidemia, como também a própria 

experiência brasileira de resposta à aids. 

Nos idos dos anos 80, a epidemia de aids provocou na 

sociedade civil um impacto que acabou configurando um 

amplo e diversificado número de respostas comunitárias já 

amplamente mapeadas1. Essas respostas se concretizaram 

por meio de ações desenvolvidas em, basicamente, três ti-

pos de organizações: 

 organizações preexistentes à aids e que passaram a in-

cluí-la em sua agenda (é o caso de muitos sindicatos, 

grupos feministas, associações de moradores, pastorais 

e grupos ligados à Igreja, por exemplo); 

 organizações preexistentes ou criadas para organizar e 

representar as populações mais atingidas, pelo vírus ou 

pelo preconceito (associações de profissionais do sexo, 

grupos de gays e lésbicas; usuários de drogas injetáveis);

 organizações que foram criadas exclusivamente para 

trabalhar com aids (é o caso das organizações com ações 

específicas de apoio a pessoas vivendo com aids e pre-

venção às DST/aids). 

Essa trajetória constitui-se em um movimento social 

que integrou não somente pessoas vivendo com aids; como 

diversos outros movimentos (gay, feminista) e outros gru-

pos sociais, originalmente identificados com a epidemia 

(travestis, profissionais do sexo e portadores de outras do-

enças (hansenianos, hemofílicos, renais crônicos).

Tais organizações da sociedade civil e particularmente 

as conveniadas com o Programa Nacional de DST/AIDS2, 

acabaram se caracterizando por uma completa heterogenei-

dade, seja de origem, objetivos, metodologias de trabalho, 

princípios políticos ou áreas de atuação. 

Essa heterogeneidade, aliada à articulação de várias di-

mensões (política, cultural, financeira e técnica) presentes 

no campo de lutas contra a aids, fez a diferença na constru-

ção de identidade coletiva para a maioria dessas organiza-

ções. Ou seja, ainda que enfatizando uma ou outra dimen-

são, essa articulação, em certa medida, caracterizou a traje-

tória de cada uma das OSCs. 

Na maioria dos casos, a origem definia o tipo de atua-

ção, que oscilava basicamente entre o pólo da denúncia e 

ação política na defesa dos direitos por um lado, e, por ou-

Mobilização de Recursos

1Ver a esse respeito o artigo de Câmara e Lima (2000).

2 O PN-DST/AIDS, por meio de concorrências públicas, apóia projetos de organizações da sociedade civil. At  junho de 2002, o Programa contava com 532 
organizações conveniadas em todo o Brasil.
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tro, ações voltadas a apoio e assistência às pessoas viven-

do com HIV/aids e demais grupos vulneráveis. Esse “caldo” 

formou a “cultura” das diferentes organizações da sociedade 

civil que se envolveram diretamente com a epidemia.

Nos anos 80, a urgência da epidemia trazia uma agenda 

que girava em torno de viver, sobreviver e principalmente 

não morrer de aids. Foi a fase heróica3 da resistência, da so-

lidariedade e da indignação, em que os diferentes perfis de 

organização foram sendo modelados e constituídos, em sua 

maioria, respondendo às demandas e à revelia de quaisquer 

planejamentos. O cenário desse momento era o de perdas, 

pânico, desinformação e discriminação.

O imperativo de responder, articular e denunciar era 

anterior a qualquer possibilidade de discussão sobre “sus-

tentabilidade”. O contexto era o de “sobrevivência”, e essa 

era a palavra de ordem. Redes de trocas, doações e solidarie-

dades horizontais garantiam o fortalecimento dos grupos 

de resposta comunitária.

Nesse contexto, a dimensão da sustentabilidade finan-

ceira, ainda que não fosse assim denominada, já na origem, 

era perseguida por meio de esforços cotidianos de arreca-

dação de recursos (rifas, festas e jantares de arrecadação, 

leilões, pedágios e doações espontâneas, geralmente de fa-

miliares). Uma segunda via da captação de recursos foi pos-

terior e pioneiramente desbravada por ativistas mais expe-

rientes oriundos de outros movimentos sociais, através de 

apresentação de projetos a agências e fundações internacio-

nais principalmente às vinculadas a diferentes igrejas. In-

cluem-se aí, principalmente organizações católicas e pro-

testantes, tais como a Misereor, Christian Aid, Tierra des 

Hombres, ICCO, entre outras. É desse período também a 

entrada de um aporte significativo de recursos financeiros 

da cooperação internacional de agências norte-americanas 

como a Ford e MacArthur Fundation (Galvão, 2000).

Para fins de formatação de um projeto, os saberes foram 

sendo adquiridos aos “trancos e barrancos” conforme de-

mandavam os formulários, os prazos e, muitas vezes, o idio-

ma das agências internacionais. Nesse contexto, em que a 

internet ainda não estava disponível para a quase totalidade 

das organizações, o intercâmbio, direto e pessoal, de infor-

mações e de conhecimento foram vitais para a construção 

de um saber coletivo, não somente na busca de financiado-

res, mas principalmente nas áreas de metodologias de inter-

venção, estratégias de prevenção e apoio.

Em 1992, esporadicamente, e a partir de 1994, de for-

ma sistematizada, por meio de concorrências públicas, o 

Programa Nacional de DST/AIDS passa a apoiar projetos 

oriundos de organizações da sociedade civil, abrindo novas 

perspectivas e frentes de atuação. Com a entrada dos recur-

sos do PN-DST/AIDS, aliada à possibilidade de manuten-

ção de ações com a possibilidade de financiamento regular, 

uma nova fase de trabalho para as organizações da socieda-

de civil se estabelece. 

A concretização de investimentos em cursos, oficinas, 

seminários e treinamentos, bem como a possibilidade de 

atrair e remunerar “consultores” – profissionais das mais 

diversas áreas de conhecimento para planejar e monitorar 

estratégias –, significou avanços significativos na qualidade 

das ações. De certa forma, esse novo cenário acabou pre-

enchendo lacunas de produção de conhecimento e de de-

senvolvimento de pesquisas, visto que mesmo dentro das 

universidades o tema “aids” ainda era abordado de forma 

incipiente e pontual. Uma vez que o campo comunitário 

de resposta à aids foi construído, antes de mais nada, como 

não-institucional e como não-governamental, muitos dos 

trabalhos de consultoria e aplicação de metodologias de in-

tervenção acabaram gerando teses e dissertações. 

Esse aporte de recursos e a entrada de pessoas com for-

mação acadêmica – os “técnicos” – em sua grande maioria 

pessoas “exógenas” às organizações, acabaram gerando, nas 

organizações, críticas e debates acalorados no interior do 

campo formado pelas ONG/aids e demais grupos sociais. 

O receio da “cooptação” e “capitulação” em face dos “mi-

lhões do Banco Mundial” acaba se tornando debate cons-

tante nos Enong – Encontros Nacionais de ONG/Aids (So-

lano, 1995)4.

Ao final do primeiro Acordo de Empréstimo (Aids I), 

essa discussão já estava superada. A  própria negociação 

para a efetivação de um segundo acordo, o chamado Aids 

II, no final de 1997, teve a participação ativa das organiza-

ções da sociedade civil, que se mobilizaram nacionalmente 

para a sua aprovação. Os temas já sinalizavam os desafios 

para os próximos quatro anos: a descentralização e a sus-

tentabilidade.

3 Para uma contextualização histórica desse período, ver Galvão (2000).  
4 É interessante observar que essa leitura, na época, tornou-se senso comum, apesar de equivocada. Os recursos são considerados nacionais, já que 
oriundos de Acordo de Empréstimo pelo qual o país paga juros, sendo, portanto, desde o princípio uma Política Nacional e não do Bird.
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Cenário da sustentabilidade para as OSC/aids

A resposta da sociedade civil à epidemia de aids foi an-

terior à resposta governamental, mas configurou-se como 

uma das iniciativas mais bem-sucedidas de parceria entre 

governo e sociedade. 

Desde o final dos anos 90, o cenário brasileiro da aids 

passou por grandes mudanças, tanto no perfil da epidemia e 

da infecção pelo HIV, quanto no cenário político econômi-

co. Tais  transformações redefiniram a atuação das organi-

zações da sociedade civil de um modo geral e das dedicadas 

ao HIV/aids em particular.

Desde então, o PN-DST/AIDS tem desenvolvido uma 

série de ações para garantir a continuidade das ações da so-

ciedade civil, tais como a promoção da ampliação de par-

cerias com entidades governamentais, com o setor privado 

e com agências de cooperação nacionais e internacionais. 

Soma-se a isso a busca de institucionalização das ações na 

rede pública de saúde.

O tema sustentabilidade (conceito derivado das discus-

sões sobre desenvolvimento econômico associado à susten-

tabilidade do meio ambiente), ganha visibilidade com a dis-

cussão sobre o terceiro setor e seu papel no campo das ações 

sociais. 

Por outro lado, com a crescente importância econômica 

(Abong, 1998) que as ações da sociedade civil passam a ad-

quirir, vários analistas e pesquisadores decretam: “a gerên-

cia por intenções não tem mais espaço: a sociedade espera 

resultados concretos, que transformem carência em atendi-

mento e ausência em participação, interrompendo o ciclo 

vicioso da exclusão” (Schiavo, 2000). 

Essa discussão, associada à busca da sustentabilidade, 

enquanto capacidade de desenvolver ações que viabilizem a 

continuidade das ações, vem sendo paulatinamente incor-

porada às escolas e faculdades de administração e aos de-

partamentos de marketing das empresas. 

Temas como profissionalização, técnicas de gestão, desen-

volvimento institucional, planejamento e captação de recur-

sos passam a fazer parte do cotidiano, compondo a agenda de 

organizações que têm trabalhado com aids no Brasil. 

A ação combinada desses e de outros fatores passou a 

pressionar muitas organizações para um processo de rees-

truturação institucional, que afetou tanto a sua dinâmica de 

trabalho quanto as suas prioridades de ação e, em certos ca-

sos, até mesmo sua identidade.

Esse cenário, como demonstra Armani (2000), em pes-

quisa sobre desenvolvimento institucional realizada com 

170 organizações participantes do PAD (Programa de Ar-

ticulação e Diálogo entre entidades ecumênicas européias 

e seus parceiros no Brasil), obrigou as organizações a pro-

mover mudanças em suas dinâmicas de atuação. Dentre as 

mudanças de rumo, as mais citadas foram: “diversificação 

das formas de captar recursos” (principalmente no caso de 

ONG); “capacitação dos quadros” (principalmente entre os 

movimentos sociais e organizações ecumênicas); “estabe-

lecimento e/ou reforço das redes de articulação”; e, “novo 

sistema de planejamento” (especialmente nas organizações 

ecumênicas). 

É nesse contexto que se insere a discussão sobre a sus-

tentabilidade. Não se trata de uma discussão somente no 

campo teórico-conceitual, mas principalmente, da defini-

ção sobre que mecanismos, formas, modelos, instrumentos, 

planos, estão ou poderão ser implementados na superação 

desses desafios, no que diz respeito à continuidade e expan-

são das ações da sociedade civil e suas propostas de inter-

venção no social.

O tema “sustentabilidade”, nesse sentido, está para além 

de exigências meramente financeiras. Ele se insere no ho-

rizonte político e ideológico da discussão sobre o terceiro 

setor e seus desdobramentos – papel do Estado, parceria e 

terceirização, emprego e profissionalização, orientação para 

resultados e eficiência, entre outros.

Por sua vez, assim como a resposta à epidemia não pode 

se restringir unicamente a programas de assistência indi-

vidual, a questão da sustentabilidade das organizações que 

trabalham com aids não pode ser colocada como um pro-

blema exclusivo dessas organizações. Trata-se de ampliar o 

debate para além do âmbito da construção de políticas pú-

blicas não somente no campo da saúde e da aids, mas em 

todas as suas interfaces. 

Nesse sentido, já existe um consenso de que a viabilida-

de da continuidade das ações da sociedade civil em aids de-

verá se pautar por um conjunto de pressupostos e fatores.

 A não-interrupção do aporte de recursos oriundos da 

esfera governamental; 

 A busca de diversificação de recursos e a necessidade de 

envolver outros parceiros estratégicos; 

 A urgência de promover algumas definições tais como a 

missão da organização – o que faz (princípios e valores), 
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como faz (metodologia), com quem faz (parcerias), para 

quem faz (público-alvo) e por que faz (ideologia);

 O desafio de conjugar ativismo, militância e ações de 

controle social com profissionalização de gestão.

Agenda para a sustentabilidade orientada 

para a captação de recursos

Para as organizações que trabalham com aids, a amplia-

ção das fontes de recursos, em tese, deverá trazer benefícios 

se entendida como uma ação estratégica inserida no con-

texto de maior autonomia e menor dependência dos recur-

sos públicos.

Observa-se, por fim, que existe uma tendência de buscar 

a diversificação de recursos para OSC/aids. Essa perspectiva 

de ação, deve ser bem-vinda, na medida em que, estimula 

diferentes atores – governo, agências, organizações, inicia-

tiva privada – a atualizarem suas missões orientadas para a 

ações estratégicas, com vistas a ampliarem o diálogo e o de-

bate sobre sustentabilidade. 

Nesse sentido, as organizações estão sendo desafiadas a 

recuperar e recompor suas estratégias de captação do iní-

cio da epidemia, associados aos novos saberes consolidados 

nesse campo, quais sejam:

 Investimento para ampliar a captação de recursos para 

além dos meios já consagrados (rifa, campanhas) bus-

cando estratégias de captação nos chamados recursos 

locais (empresas e indivíduos);

 Promoção da defesa intransigente dos direitos civis das 

pessoas atingidas direta ou indiretamente pela epide-

mia, imperativo para a consolidação da sustentabilidade 

política; 

 Promoção do diálogo com todos os setores da socieda-

de, grupos organizados que atuam contra outras doen-

ças, sexualmente transmissíveis ou não; outras agendas 

de reivindicação como as de combate à pobreza, amplia-

ção da rede de benefícios sociais e de assistência, gênero, 

orientação sexual, raça e etnia; 

 Fortalecimento do diálogo com estados e municípios, 

no sentido de firmar compromissos públicos de atuação 

e de parceria que não signifiquem perda de senso crítico 

e capacidade de denúncia; 

 Ampliação do horizonte de captação para um horizonte 

de cooperação com outros atores, que poderá ser desen-

volvida em pelo menos três frentes: 

  Cooperação Técnica – desenvolvimento de um proje-

to conjunto, em que ocorre a cessão e/ou o intercâmbio 

de conhecimentos técnicos, entre dois ou mais agentes, 

por meio da vinda de especialistas, do envio de técnicos 

para treinamento, e, em certos casos, envolvendo ainda, 

a doação de equipamentos. 

  Cooperação Financeira – concessão, de recursos fi-

nanceiros de um (ou mais) agente(s) para outro(s) por 

meio de empréstimos e/ou de contribuições financeiras, 

destinados à implementação de um projeto. 

  Cooperação Científica e Tecnológica – transferência 

de conhecimentos científicos e tecnológicos entre dois 

ou mais agentes, por meio do intercâmbio de especialis-

tas, com o objetivo de implementar projetos que envol-

vam o desenvolvimento de pesquisas conjuntas de inte-

resse mútuo. 

 Promoção de práticas de visibilidade, transparência e 

prestação de contas na utilização dos recursos; 

 Busca de metodologias de avaliação e conseqüente pro-

moção e divulgação dos resultados e impacto das ações; 

 Busca do desenvolvimento de experiências que possam 

fazer a diferença na vida das pessoas e modelos que pos-

sam ser aproveitados e reproduzidos por outras organi-

zações similares;

A experiência acumulada da resposta comunitária, não-

governamental, sugere que para além das adequações, ur-

gentes e necessárias, nos parâmetros da sustentabilidade 

financeira, permanece o desafio maior de manter as ações 

contra o HIV/aids no campo da sustentabilidade política. 

Saberes e práticas foram gestados e devem ser recolocados 

nesse cenário, sob o risco de essas experiências se perderem 

na pressão pela “gestão dos resultados”. O conteúdo político 

das ações das OSC/aids não é, nem deve ser, o do mercado. 

A pressão política das respostas não-governamentais pro-

vou ser condição sine qua non para a qualidade da resposta 

governamental. 

Karen Bruck de Freitas

Socióloga (UFRGS) e consultora técnica do PN-DST/AIDS. Contato: 

karenbf@aids.gov.br e karenbf@terra.com.br
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Karen Bruck de Freitas
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Panorama da sustentabilidade

A mobilização de recursos para causas sociais é um de-

safio constante para as organizações da sociedade civil. No 

Brasil, esse desafio vem passando por grandes mudanças 

nos últimos anos, atraindo cada vez mais a atenção do pú-

blico e exigindo crescente profissionalismo e planejamento. 

Tal tendência se deve, especialmente, ao reconhecimento do 

papel da captação de recursos para sustentabilidade das or-

ganizações: trata-se efetivamente de uma função essencial à 

continuidade de suas atividades e portanto ao cumprimen-

to de suas missões. 

Além de sua natureza estratégica, a atividade de capta-

ção de recursos passou também a demandar mais dedicação 

e especialização dos profissionais – em parte em razão do 

maior número de organizações buscando recursos, em par-

te por causa da crescente exigência de doadores por reco-

nhecimento, prestação de contas, ética e retorno social.

O intuito de atender às demandas e necessidades dos 

doadores leva os profissionais de captação de recursos a 

aprimorarem diversas facetas da atividade: princípios de 

marketing ampliam a visibilidade das causas e o reconhe-

cimento de doadores, enquanto o monitoramento e a ava-

liação dos projetos sociais demonstram seu impacto social e 

subsidiam a prestação de contas; acima de tudo, a transpa-

rência e o compromisso do profissional contribuem para o 

avanço da ética na captação. O contato desses profissionais 

com as práticas e padrões predominantes em países desen-

volvidos também exerce considerável influência nas ten-

dências apontadas.

Um reconhecido fator crucial para a sustentabilidade 

das organizações é a diversidade das fontes de recursos, que 

evita que a instituição fique vulnerável pelo fato de depen-

der de poucas fontes. Um dos resultados mais impactantes 

da diversificação é a valorização de tipos variados e inespe-

rados de recursos, inclusive não-financeiros, e até intangí-

veis. 

Em outras palavras, as organizações têm buscado e ob-

tido contribuições não apenas em dinheiro, mas também 

em espécie, bem como na forma de trabalho voluntário e 

apoio institucional. Esses esforços podem revelar uma soma 

considerável de efetivos e potenciais colaboradores, que in-

cluem voluntários, doadores, conselheiros, técnicos, funcio-

nários e associados. E o que é mais importante: geralmente 

há recursos disponíveis mais perto do que se imagina.

Posturas e práticas para a sustentabilidade
Elisa Rodrigues Alves Larroudé
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O processo de captação de recursos

Preparo e Planejamento

Os esforços constantes de captação de recursos para 

uma organização podem ser organizados a fim de permitir 

o devido preparo, planejamento, execução, controle e ava-

liação. A ordenação das diferentes tarefas em etapas otimiza 

os esforços e propicia à instituição maior autoconhecimen-

to e capacidade de crítica. A seguir, uma possível seqüência 

lógica é apresentada5:

1. Levantamento de informações 

O planejamento da captação institucional de recursos 

(isto é, a manutenção da organização e de seus projetos espe-

cíficos) começa com o levantamento e sistematização de in-

formações. Mesmo concentrado nesta etapa, este esforço não 

deixa de ocorrer em todo o processo. Cumpre apurar e re-

gistrar as principais informações sobre a instituição (confor-

me aplicáveis): missão, visão, princípios e valores; histórico; 

composição da equipe técnica e da gestão (Diretoria e Conse-

lhos); relação de voluntários; quadro de associados; projetos 

e atividades realizadas e impactos alcançados; parcerias fir-

madas; relação de financiadores, colaboradores e apoiadores; 

recursos existentes e em falta; e assim por diante.

2. Determinação dos objetivos

Com o levantamento acima, ficam mais claras as neces-

sidades da instituição, e o planejamento pode determinar 

os objetivos de captação de recursos. Cumpre apontar, por-

tanto, não só os projetos que necessitam de recursos, mas 

também os objetivos de desenvolvimento institucional, tais 

como diversificação das fontes de recursos, ampliação da 

base de doadores, lançamento de uma campanha, institui-

ção de um fundo patrimonial, ou outros. 

3. Seleção dos “mercados” e estratégias

Uma vez estabelecidos os objetivos, cabe examinar as 

possíveis fontes para captação dos recursos pretendidos, 

dentre empresas, comerciantes locais, fundações públicas e 

privadas, governo, indivíduos, agências financiadoras inter-

nacionais, consulados estrangeiros, instituições religiosas e 

quaisquer outras que possam colaborar. A seleção das fon-

tes deve especialmente considerar o vínculo da fonte com a 

causa ou a organização, seu potencial de interesse em cola-

borar, e sua efetiva capacidade de contribuição. 

Além disso, cumpre estabelecer as diferentes estratégias 

a serem adotadas para a obtenção dos fundos, como cam-

panhas anuais ou capitais, elaboração de projetos de finan-

ciamento (fontes também conhecidas por “grantseeking”, 

em inglês), solicitações pessoais por telefone ou pelo cor-

reio, etc.

4. Elaboração do plano de captação

A partir dos elementos acima, o plano de captação de 

recursos já está bastante encaminhado. Cabe então definir 

o que será utilizado para sua execução (em termos de dis-

ponibilidade de equipe e voluntários, materiais, espaços de 

divulgação e outros), bem como o correspondente crono-

grama de atividades. 

Em seguida, é importante definir as metas esperadas de 

captação e os mecanismos de controle e avaliação do plano 

após sua execução. Isso permitirá avaliar a eficácia e viabili-

dade das diferentes estratégias, mercados e cronograma de-

terminados no plano, o que será extremamente útil na futu-

ra elaboração de planos e tomada de decisões.

II. Práticas permanentes

A relação da organização com seu universo de colabora-

dores e doadores requer um cultivo contínuo que exige con-

sistência e criatividade. As pessoas precisam sentir que po-

dem contar com a organização mas também gostam de sur-

presas boas, então é importante saber inovar sem perder a 

coerência. A organização deve procurar conhecer e atender 

às expectativas de seus colaboradores. Com o tempo, pode-

rá avaliar melhor o custo–benefício do esforço de conseguir 

e manter os diferentes tipos de doadores. 

Há certas práticas institucionais bastante habituais, fre-

qüentemente adotadas por organizações no Brasil e ainda 

mais em países desenvolvidos, que contribuem diretamen-

te para os esforços de captação de recursos. Aliás, quaisquer 

atividades que digam respeito ao relacionamento da insti-

tuição com seus colaboradores são da alçada (não-exclusi-

va) do profissional de captação de recursos. Dentre elas, in-

cluem-se as seguintes:

5 Essa seqüência é adaptada a partir do material produzido por The Fundraising School/Indiana University Center on Philanthropy (1999), no curso 
Principles and Techniques of  Fundraising – 101 (Escola de Captação de Recursos/Centro de Filantropia da Universidade do Indiana, Princípios e Técnicas 
de Captação de Recursos).
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Informativos

Qualquer documento, impresso ou eletrônico, veicula-

do periodicamente e que apresente as últimas notícias so-

bre a organização corresponde a um informativo. Em geral, 

tais documentos circulam com um título que os identifica 

e associa com a organização. Quando preparados e divul-

gados regularmente, são indicadores do progresso da atua-

ção e demonstram a preocupação da instituição em manter 

contato com seus públicos.

Prestação de contas

Uma organização que receba recursos para destinar ao 

benefício público tem a obrigação de prestar contas de suas 

despesas, receitas e atuação aos seus parceiros e à sociedade 

em geral. A política mais comum associada à prestação de 

contas é a elaboração e apresentação de relatórios de audi-

toria independente, mas quaisquer outros documentos re-

levantes que sejam disponibilizados contribuem para a pos-

tura de transparência e responsabilidade. 

Avaliação

O impacto social e a eficiência na atuação da organiza-

ção precisam ser apurados e demonstrados por processos 

confiáveis, e preferencialmente constantes, de monitora-

mento e avaliação. Tais processos produzem relatórios de 

desempenho e impacto que podem e devem ser comparti-

lhados com os colaboradores e colocados à disposição do 

público. Aliás, sempre que possível, a organização deve en-

volver seus beneficiários e colaboradores para participarem 

da avaliação; isso aprimorará as relações com esses públicos 

e aumentará a credibilidade dos relatórios perante os de-

mais segmentos da sociedade.

III. Potenciais públicos

Sem prejuízo da coerência, a abordagem da instituição 

também deve ser adequada aos seus diferentes públicos – 

beneficiários, colaboradores ou simplesmente interessados. 

Tais públicos podem ser considerados “mercados”, em sen-

tido amplo, por corresponderem a conjuntos distintos de 

indivíduos e organizações com semelhantes expectativas e 

potenciais; cabendo à organização aproveitar os aspectos 

singulares de cada conjunto. Perante todos eles, a institui-

ção deve se posicionar como um igual, em uma postura que 

valorize ambos os lados.

Setor privado

Nas relações de uma organização sem fins lucrativos 

com o setor privado, é preciso considerar questões relati-

vas aos interesses e necessidades de cada uma das partes. 

É importante analisar tanto as possibilidades de benefício 

mútuo quanto os riscos e custos envolvidos. Nessa reflexão, 

vale examinar, entre outros aspectos, se há afinidade entre 

a missão da organização e a da empresa, em que tipo de in-

vestimento (inclusive tamanho e duração) ela tem interesse, 

e qual o acesso da organização à parte da empresa que lida 

com investimentos sociais e patrocínios.

Da mesma maneira, a instituição precisa desenvolver ar-

gumentos e benefícios atrativos para oferecer aos seus do-

adores empresariais, cujas necessidades envolvem imagem 

institucional e rentabilidade. Ou seja, é importante apurar 

previamente as estratégias e práticas de responsabilidade e 

investimento social de uma empresa, bem como sua postu-

ra perante o público e a concorrência. Não custa lembrar: 

além de aportes financeiros para projetos específicos ou 

campanhas , uma empresa pode contribuir com doações 

em espécie e de tempo de seus funcionários para trabalho 

voluntário. 

Em geral, empresas dão preferência a causas e proje-

tos que tenham capacidade de agregar valor à sua imagem 

e marca. Com isso, elas aumentam sua própria capacidade 

de atrair e fidelizar consumidores e funcionários de talento. 

Além disso, projetos com cunho de desenvolvimento eco-

nômico local podem, em longo prazo, aumentar o mercado 

de consumo dos produtos e serviços da empresa. Em am-

bos os casos, o investimento social contribui também para 

sua rentabilidade. 

Nesse sentido, vale listar algumas das vantagens que a 

instituição pode oferecer a uma empresa ao solicitar uma 

doação ou investimento:

 oportunidade de colaborar com uma causa social;

 oportunidade de visibilidade;

 reputação da organização e sua credibilidade perante a 

sociedade;

 acesso à rede de relações e contatos da organização;

 conhecimentos técnicos específicos sobre a causa social;

 competência e eficiência na implementação de projetos; 

e

 benefícios fiscais, quando aplicáveis.

Posturas e práticas para a sustentabilidade

Elisa Rodrigues Alves Larroudé
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As organizações que combatem a aids – Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida devem procurar descobrir seg-

mentos empresariais que são impactadoas, — positiva ou 

negativamente, — pela causa. Por afinidade, as empresas 

que têm relação com a área de saúde, como fabricantes de 

remédios e produtos de higiene e beleza,  são grandes candi-

datas, mas há diversas outras com considerável potencial de 

interesse, especialmente as que trabalham com as tendên-

cias de comportamento do público jovem.

Por fim, ao lidar com doadores empresariais, cabe ter 

em mente algumas considerações que podem assegurar 

uma boa relação: 

 as trocas devem manter em vista o longo prazo, e não 

apenas o retorno imediato; 

 a organização deve ter flexibilidade na negociação, mas 

sempre manter claro o seu compromisso com a causa, 

não permitindo ajustes aos projetos que possam desviá-

la de sua missão; 

 é preciso reconhecer como doador a empresa como um 

todo, e não apenas o setor responsável pela aprovação da 

contribuição; 

 na divulgação da colaboração, é importante esclarecer as 

condições de uso do nome e da imagem da instituição 

pela empresa.

Uma fonte de pesquisa que tem muito a contribuir para 

essas relações é o Instituto Ethos de Empresas e Responsa-

bilidade Social (www.ethos.org.br), cujas publicações for-

necem orientações para a atuação das empresas. 

Setor Público

A captação de recursos com o setor público no Brasil 

apresenta diversas oportunidades e desafios para as organi-

zações. Por um lado, há um conjunto bastante diversificado 

e volumoso de recursos públicos; por outro, o acesso a tais 

recursos geralmente apresenta consideráveis entraves, que 

abrangem desde exigências burocráticas e falta de informa-

ções precisas até práticas de corrupção. 

De início, é preciso apurar quais recursos estão dispo-

níveis e onde – um esforço necessariamente exaustivo, que 

deverá respeitar os limites da capacidade da organização. 

Vale apontar que a Abong – Associação Brasileira de Orga-

nizações Não-Governamentais (www.abong.org.br) publi-

ca, desde 2000, o Manual de Fundos Públicos, que apresenta 

uma relação dos recursos disponíveis e os requisitos e con-

tatos para acessá-los.

O apoio do setor público pode trazer mais visibilidade a 

um projeto ou causa, mas também é importante considerar 

a vulnerabilidade da organização a fatores que saem do seu 

controle, tais como mudanças políticas de porte, ou poten-

ciais riscos de imagem associados a problemas de má gestão 

ou corrupção. Também é preciso considerar que as necessi-

dades do governo podem ter sua temporalidade vinculada 

aos mandatos dos eleitos e às incertezas das dotações orça-

mentárias, de modo que as negociações têm, em decorrên-

cia, prazo mais curto. 

Para trabalhar em conjunto com o setor público, é im-

portante descobrir as principais lacunas de sua atuação, 

para determinar as que podem ser preenchidas ou auxilia-

das pela organização. Freqüentemente é mais simples co-

meçar as trocas em nível local, para posteriormente expan-

dir para o nacional. Depois de um período, os resultados 

do trabalho fornecerão informações para subsidiar os argu-

mentos da sociedade civil ao conscientizar e negociar com 

o setor público.

Indivíduos 

O universo de doadores individuais é bastante diversifi-

cado, mas tem crescido muito como fonte de recursos para 

as organizações de benefício público. Ao considerarmos os 

padrões internacionais, em que a esmagadora maioria dos 

doadores é composta por pessoas físicas, percebemos um 

grande mercado a explorar no Brasil. 

Assim, muitas organizações podem criar e manter uma 

base ampla de doadores individuais regulares que contri-

buem com valores pequenos de maneira constante. Essa 

prática aprimora a sustentabilidade de uma organização 

por assegurar uma entrada contínua de recursos, os quais 

geralmente não precisam estar vinculados a um projeto es-

pecífico e podem ser destinados à manutenção da institui-

ção. Além disso, a quantidade de doadores individuais é um 

indicador do reconhecimento público e da credibilidade da 

organização.

No campo das organizações que combatem a aids e o 

HIV é preciso lembrar que os programas geralmente bene-

ficiam pessoas de baixa renda, com menor acesso a recursos 

de tratamento e informações para prevenção. O potencial 
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de contribuição efetiva é maior com o público formador de 

opinião, que não só tem acesso a tais informações e recursos 

como também pode colaborar para sua disseminação. 

A captação de recursos com indivíduos exige criativida-

de da organização para atrair os doadores. Se a abordagem 

inicial não é dirigida a uma pessoa determinada, mas a todo 

um segmento da população, a decisão de contribuir depen-

derá objetivamente de dois fatores: i) qualidade da comuni-

cação: a mensagem é transmitida de maneira clara, direta e 

realista, e ii) facilidade da contribuição: a doação é simples 

de ser efetuada e dá pouco ou nenhum trabalho ao doador. 

Evidentemente, fatores subjetivos, como a afinidade do 

doador com a causa ou com a organização, são extrema-

mente relevantes e devem ser pesados no planejamento da 

captação. Trata-se, porém, de elementos além do controle 

da organização; daí a ênfase aqui nos elementos objetivos 

da solicitação. 

Uma vez conquistada a doação, é preciso adotar me-

canismos para manter os doadores interessados e envolvi-

dos. O reconhecimento da doação é essencial, assim como a 

prestação de contas sobre o uso dos recursos. É importante 

cuidar para não cansar os doadores com solicitações exage-

radas ou insistentes; cultivar a relação com eles exige aten-

ção às suas necessidades e desejos.

Uma medida de bastante impacto para a captação de re-

cursos com indivíduos é a obtenção do apoio de artistas, 

atletas e outras celebridades, que agregam visibilidade e cre-

dibilidade à organização. No tocante ao universo do comba-

te à aids e ao HIV, tais pessoas podem ser particularmente 

eficazes em campanhas de prevenção. 

Posturas Propostas

Pelo exposto, conclui-se que a captação de recursos para 

as instituições de benefício público exige um equilíbrio en-

tre rigor e flexibilidade. É preciso ter “jogo de cintura” e um 

certo malabarismo para transformar desafios em oportuni-

dades, sem perder de vista o objetivo final de sustentabili-

dade e cumprimento da missão da organização. Nesse con-

texto, vale sugerir algumas posturas, tanto para captadores 

de recursos quanto para instituições, que certamente con-

tribuirão para os esforços de captação e para a sustentabili-

dade da organização: 

 valorizar a comunicação entre as partes, como o meio 

para a troca de informações, conhecimento, experiên-

cias e prestação de contas, e também com a mídia, na 

busca de ampliar a visibilidade da causa e a capacidade 

de articulação da instituição; 

 expressar claramente os termos e condições das relações 

de parceria, cooperação, apoio, patrocínio, doação e co-

laboração, a fim de evitar desentendimentos, frustrações 

e perda de oportunidades; 

 observar princípios éticos como “integridade, transpa-

rência, respeito à informação, honestidade em relação à 

intenção do doador e compromisso com a missão da or-

ganização6”; e

 especialmente para as organizações que buscam comba-

ter a aids e o HIV, articular com parceiros congêneres e 

distintos, a fim de ampliar a percepção da relação des-

te tema com outros aspectos de desenvolvimento social 

e demonstrar como diferentes públicos (especialmente 

potenciais contribuintes) podem ser impactados pela 

melhoria, — ou não, — da situação dos soropositivos e 

demais vidas afetadas pela aids e pelo HIV.

Elisa Rodrigues Alves Larroudé

Advogada formada pela Universidade de São Paulo e tradutora juramenta-

da e intérprete comercial do idioma inglês no Estado de São Paulo. Direto-

ra-executiva da ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos 

(www.abcr.com.br), foi membro voluntário da diretoria desde a consti-

tuição (1999). Em 2003 liderou a organização da 11ª Conferência Latino-

Americana de Mobilização de Recursos para o Terceiro Setor. Trabalhou 

no Pólis –Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais 

na área de captação de recursos e desenvolvimento institucional (2001-

2003). É conselheira consultiva do Grupo de Apoio à Escolarização Tra-

pézio e integra a equipe da ABDL  – Associação Brasileira para o Desenvol-

vimento de Lideranças. É autora e tradutora de livros e artigos relativos a 

captação de recursos e aspectos jurídicos do terceiro setor e colabora com 

a ISTR - International Society for Third-Sector Research como animadora 

do grupo brasileiro da rede latino-americana de pesquisadores. Contato: 

elarroude@terra.com.br 

Posturas e práticas para a sustentabilidade

Elisa Rodrigues Alves Larroudé

6 Trecho extraído do Código de Ética e Padrões Prática Profissional da ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos (www.abcr.com.br).. 
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Antes de entrarmos no tema “mala direta”, gostaria de 

abordar a definição da terminologia que usamos. 

Por que usar mobilização de recursos e não captação de 

fundos? A diferença está entre levantar apenas recursos fi-

nanceiros e conseguir, além de dinheiro, material, trabalho 

voluntário, solidariedade, entre outras possibilidades.

E é fundamental colocarmos ênfase nisso: o conceito de 

mobilização de recursos dá a verdadeira amplitude, a real 

dimensão do que fazemos. Mobilizamos recursos quando 

evitamos despesas e quando contamos com mão-de-obra 

voluntária, seja ela qualificada ou não, desde que saibamos 

como e onde usá-la. Quando conseguimos espaço gratui-

to em um jornal, uma estação de rádio ou de TV, ou num 

cartaz de rua que estava vazio, para um anúncio institucio-

nal sobre a natureza do nosso trabalho ou buscando fun-

dos para continuar com ele, estamos mobilizando recursos. 

Mobilizamos recursos quando fazemos o conselho e a dire-

toria da nossa entidade entender que uma grande parcela 

da responsabilidade por mobilizar recursos para nossa en-

tidade cabe a eles. 

A diretoria e os conselheiros normalmente possuem um 

rol de relações que permite que a entidade se aproxime de 

pessoas que podem contribuir tanto financeiramente como 

prestando seu apoio direto, seja abrindo portas, seja advo-

gando em favor da entidade perante seu grupo de relacio-

namento ou, preferivelmente, exercendo ambos ao mesmo 

tempo. Mas não é só isso. Eles realmente são os responsáveis 

pela manutenção e continuidade da entidade, portanto de-

vem estar engajados na busca de fundos e recursos. Ressal-

to isso mais uma vez, pois a conseqüência dessa conscien-

tização para a entidade é extremamente positiva. Trabalhar 

o público interno é a primeira tarefa para um mobilizador 

de recursos. 

Atitude positiva: Somos vendedores, não 
mendigos

 Quem faz favor a quem?
Um vendedor profissional pensa: “Se eu tenho um bom 

produto que é necessário às pessoas, eu de fato faço um fa-

vor às pessoas que o compram de mim, portanto tenho que 

convencê-los deste fato”.

Referir-se a dívidas ou problemas da sua entidade é tri-

lhar um caminho rumo ao fracasso. Alguns se apiedarão de 

você e lhe darão uma moeda, mas os demais irão lhe virar as 

costas. Eles estão angustiados com seus próprios problemas 

e não querem ouvir falar dos alheios. 

O que chama a atenção do doador, o que o inspira a 

doar é o êxito. Todos querem estar do lado dos vencedores, 

daqueles que resolvem problemas. 

O produto para ser “vendido” ao seu doador não é o 

problema que você luta para resolver dentro da entidade e 

sim os benefícios que sua entidade produz e os grupos so-

ciais beneficiados por ela, aqueles que recebem seus servi-

ços. Descubra por que seu produto é necessário para o doa-

dor. Mostre felicidade e não tragédia.

Mala direta e mobilização de recursos
Flávio Franco Matos
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Resumindo, devemos vender um produto positivo, com 

grande apelo e capacidade de envolvimento. As tragédias 

nos abalam e os fracassos não contam com nossa simpatia.

Qual a razão de se  mobilizar recursos? 

Quando? Como?

A entidade necessita definir por qual motivo ela precisar 

iniciar o esforço de mobilizar recursos. Mobilizar recursos 

é caro, exaustivo e cria compromissos muito sérios – com-

promissos com o doador e com quem espera o resultado da 

arrecadação do outro lado do balcão. 

Não existe uma “época mais propícia” para se começar, 

mas é importante que:

 a entidade esteja preparada para atender a uma deman-

da que ela mesma vai criar;

 que se evitem concorrências desnecessárias como Natal 

e férias por exemplo.

Mas é sempre bom lembrar que a campanha de mobili-

zação pode estar se valendo exatamente de um período as-

sim para criar e fazer seu apelo.

1. Canais de mobilização: a mala direta

Os canais são vários, podemos tratar aqui de alguns 

mais comuns como a venda de produtos, a doação de em-

presas ou a parceria com empresas que se dispõem a patro-

cinar um programa ou projeto específico da entidade, um 

anúncio na TV ou no rádio ou em revistas e jornais, e qual-

quer outro meio que a criatividade e a possibilidade de re-

alizar permitam. 

Estou aqui para falar de “mala direta”. 

Que bicho é esse?

A mala direta é uma solicitação por escrito de uma do-

ação que se distribui e devolve pelo correio. Significa nor-

malmente o envio em massa de cartas dirigidas a pessoas 

que não conhecem pessoalmente quem assina a carta e pes-

soas que, em geral, ignoram o que é esta entidade e o que 

ela faz. 

Todos os anos milhares de associações sem fins lucra-

tivos, grandes e pequenas, recebem milhões de dólares em 

doações por meio do correio. Outras, porém, não aprovei-

tam o correio como poderiam, perdem dinheiro nos seus 

esforços ou recebem muito menos do que deveriam receber 

como resultado de seus programas de mala direta. Por isso 

a importância de conhecer a técnica, o mercado e qual a re-

lação deles com a causa da entidade. Uma ferramenta, por 

melhor que seja, não serve se for usada de maneira equivo-

cada.

Os grandes programas de mala direta, que abrangem 

dezenas ou centenas de milhares de cartas a possíveis do-

adores, não são adequados para todas as entidades. Mas 

mesmo as entidades com orçamentos limitados ou com 

“pouca popularidade” podem ampliar sua base de doado-

res e incrementar seus ingressos utilizando os princípios e 

as estratégias da mala direta que sejam apropriados para a 

sua situação.

Um investimento caro e de baixo retorno

Pois é! Mala direta custa caro e seu retorno quase não 

paga o investimento feito. Atualmente as taxas de retorno 

de mala de prospecção são mínimas. Prospecção é o envio 

de uma mala para o endereço de pessoas que provavelmen-

te não ouviram falar de sua entidade ou, pelo menos, nunca 

ajudaram. As pessoas que já nos ajudam deverão estar den-

tro de uma base de dados (eletrônica ou não) e são conside-

rados como nossa “lista própria” – esse é o grande tesouro 

para uma organização que trabalha com mala direta. Atu-

almente, as taxas de retorno de mala de prospecção estão 

na casa dos 0,3%, ou seja, para cada 1.000 cartas enviadas 

apenas três retornam. Considerando alguns valores médios 

de mercado, o custo de uma carta para uma pessoa está em 

torno de um real, o que significa que para eu pagar o custo 

dessa mala vou necessitar que três pessoas doem o equiva-

lente a R$ 1 mil. Desse modo, o custo de obter um doador 

está por volta de R$ 333, sem contar o custo das pessoas que 

trabalham nisso dentro da organização. 

Cortar custos, reduzir as despesas e fidelizar o 

doador. Pode funcionar!

Os maiores custos são o envio da mala e a aquisição de 

listas de endereço.

O envio, neste caso a taxa de postagem dos Correios, 

pode ser reduzida pelo envio das cartas como impresso (sua 

carta vai demorar um pouco mais para chegar ao destino. 

Considere isso no seu cronograma de trabalho). Você preci-
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sa de um contrato para isso. Providencie com antecedência 

e saiba quais são os padrões de envelope para o envio das 

cartas, antes de mandar produzir os envelopes. O peso do 

pacote influi nas tarifas. Tome cuidado com o tipo e a gra-

matura do papel, a quantidade de objetos dentro do envelo-

pe. Use a tabela dos Correios e uma balança de precisão.

 Tente um acordo com os Correios, peça um patrocínio a 

eles, convença-os a uma parceria nessa atividade. Isso é 

mobilização de recursos.

 As listas também são caras. Tente listas com diversas em-

presas (cartões de crédito, editoras de revistas e jornais, 

clubes, associações de classe). Tente obter de graça – em 

alguns casos isso é possível. Teste as listas antes de en-

viar. Envie em torno de 5.000 nomes como teste. Fica 

um pouco mais caro no princípio, mas economiza mui-

to dinheiro no final.

 Cuidado com a qualidade do material. Não faça nada 

luxuoso e não use um material muito pobre. Revise cui-

dadosamente as peças, não permita erros de português, 

cheque cuidadosamente endereços e telefones. Boa im-

pressão e qualidade não são luxo e mostram o seu res-

peito para com o doador. Ele gosta disso.

Em função de peso, pense em não enviar o jornal da sua 

entidade e nem um brinde. Guarde isso para aqueles que re-

almente fizeram uma doação.

Use os dois como componentes do processo de fideliza-

ção do doador. Um “pacote de boas-vindas” enviado para 

aquele que fez sua primeira doação, junto com a carta de 

agradecimento e o recibo (a cada doação feita) são funda-

mentais para você conquistar a simpatia e a confiança do 

doador, desde que enviados logo após a doação ter chegado 

até a entidade. Resposta rápida é fundamental para impres-

sionar positivamente o doador. 

O banco de dados

Antes de iniciar a atividade de mala direta é fundamen-

tal possuir um sistema de banco de dados. Um bom banco 

de dados deve ser flexível e prover você de todas as infor-

mações necessárias para uma boa segmentação da sua lista 

própria. É fundamental que o banco seja adequado para os 

propósitos de mobilização de recursos. Um bom banco de 

dados não é uma agenda eletrônica e sim uma ferramenta 

que vai permitir inúmeros cruzamentos a partir dos dados 

existentes e, portanto, uma melhor definição do seu públi-

co, tendências, etc.

Tão importante quanto o programa é o gerente do ban-

co de dados. Temos a tendência de colocar alguém da área 

de informática para gerenciar o banco, quando na realida-

de precisamos de um expert em armazenamento e recupe-

ração de dados. Um analista de O&M ou um contabilista 

talvez se saiam melhor do que alguém com preocupações 

técnicas com máquinas e programas de computador. Mas 

lembre-se de dar uma forma ao seu banco de dados antes de 

implantá-lo. Um estatístico vai poder ajudá-lo muito nes-

sa tarefa. Ele pensa automaticamente em segmentação e vai 

poder ajudá-lo a vislumbrar as possibilidades do banco. 

Exemplo

Coloco o endereço do doador em uma linha única ou 

separo item a item? Em um banco de dados é mais fácil jun-

tar do que separar. Se eu quiser segmentar sabendo que na 

Avenida das Nações em São Paulo a numeração vai de 1 a 

mais de 25.000 e que a partir do número 4.000 somente 

existem indústrias e no banco de dados o número estiver 

separado do nome da rua e dos complementos, será fácil 

estabelecer que somente as indústrias da avenida receberão 

minha correspondência. 

O bom gerenciamento do banco permitirá a você en-

viar seus agradecimentos em tempo e da forma correta para 

quem realmente necessita receber. Lembre-se que você re-

cuperará do banco aquilo que colocar nele. Se o que ali se 

colocou for lixo (em termos de análise estatística), você só 

recuperará lixo.

Mala direta

Oito passos em direção a cartas-apelo de sucesso (reti-

rado do livro How to Write Successful Fundraising Letters 

de Mal Warwick )

1  Desenvolva o conceito de marketing

2  Determine o conteúdo do pacote e seu formato

3  Faça um rascunho do cartão-resposta

4  Escreva o texto do envelope externo

5  Escreva o lead da carta-apelo

6  Escreva o P.S. (Post Scriptum) da carta-apelo

7  Trabalhe os subtítulos e os sublinhados (ou negritos)

8  Escreva o texto (finalmente!)

Mala direta e mobilização de recursos
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2. Mala direta: composição habitual

Envelope

Trata-se do primeiro contato do possível doador com o 

nosso pedido. Deve atuar como um incentivador para que 

o destinatário abra a carta. A partir daí a responsabilidade 

fica com o texto. 

O envelope pode ser ilustrado e chamativo, mas deve ter 

relação com o texto ou com o pacote como um todo. Tam-

bém pode ser singelo, praticamente sem identificação, de 

modo a despertar a curiosidade de quem recebe. O que é 

melhor? Só podemos responder testando a resposta do nos-

so público-alvo.

Teste é a síntese de tudo. Só devemos investir dinheiro 

em uma grande mala direta se estamos seguros dos resulta-

dos. Lembrando-nos que nada é cem por cento seguro e que 

algum fator imponderável pode afetar positivamente ou ne-

gativamente a performance de uma mala ou uma lista.

O contato com os Correios é importante. Não é difícil 

estabelecer um, mas devemos cuidar disso com antecedên-

cia e ficar atentos aos padrões definidos por eles para não 

produzir material que os Correios não irão aceitar poste-

riormente, resultando em atraso e prejuízo. É necessário o 

pagamento de taxas anuais e assinatura de contratos para 

usar tais serviços.

Carta-apelo

A carta-apelo, via de regra, deve ter um texto leve e sé-

rio, que exponha o tema de modo claro. Lembre-se que você 

não conhece o público, não sabe o seu grau de escolarida-

de, seus desejos, como ele enxerga aquela questão. Aborde o 

lado positivo, ou seja, o que você já oferece como solução e 

proponha que ele, leitor, também se torne parte dessa solu-

ção, dessa coisa positiva. Fale de números gerais (200 crian-

ças atendidas, duas creches funcionando, cinco centros de 

saúde...), mas individualize o benefício, fale do Claudinho, 

como era a vida dele antes e como é agora, o que foi possí-

vel fazer e o que, com a ajuda do leitor, será possível fazer 

além.

Para redigir a carta procure ajuda profissional. Nunca, 

nunca mesmo, deixe o diretor-executivo ou o gerente da-

quele projeto redigir uma carta-apelo. Eles estão por demais 

envolvidos com a questão, enxergam o lado técnico da coisa 

e não vão saber vender o seu produto. Peça para uma agên-

cia de publicidade fazer. Aí o gerente e você podem ambos 

preparar um documento detalhado, profundo, para a agên-

cia, o chamado briefing. Construam junto com o pessoal da 

agência um texto. A agência tem de percebê-los como um 

“produto social” e não comercial. Você tem de vender sua 

missão para os publicitários. Depois de comprá-la, eles sa-

berão vendê-la.

Muitas agências trabalham gratuitamente para entida-

des filantrópicas. Só as procure se você for fazer realmente 

uma mala direta, se você dispuser de orçamento para isso. 

Não as faça trabalhar por nada. Também não aceite ser tra-

tado de forma diferente de um cliente que paga. Isso tem 

de ficar claro desde o primeiro contato. Você também tem 

prazos e necessidades e não pode esperar que eles arrumem 

tempo para atendê-lo, só porque você é atendido gratuita-

mente. 

Cartela de doação

A cartela de doação é o elemento que permite ao doador 

enviar a doação. Por isso a importância dela está na clareza 

com que ela expressa como você pode fazer a doação – quais 

são os canais –, se cheque, cartão de crédito, débito em con-

ta-corrente, depósito ou transferência bancária, boleto ban-

cário, internet ou qualquer outra forma que seja possível. 

É claro que a cartela serve basicamente para pagamentos 

via cheque, cartão, débito ou solicitação de boleto. 

É importante que a cartela peça os dados do doador que 

serão usados para compor o banco de dados. O CPF é o me-

lhor meio de verificar a incidência de duplicidade. 

Para a autorização de débito via cartão de crédito ou dé-

bito em conta bancária, a cartela já deve seguir o padrão 

adequado para o processo de “assinatura em arquivo”, no 

qual mantemos a autorização arquivada e apenas apresen-

tamos a cobrança por meio de um arquivo eletrônico ou via 

terminal de vendas. É necessário ter um contrato com cada 

operadora do cartão de crédito ou com cada banco e nego-

ciar as taxas, ou melhor, a ausência delas. Os cartões podem 

ser cobrados através de terminais de vendas e as contas ban-

cárias através de arquivo eletrônico. Para grandes volumes 

de cobrança, um sistema de transferência eletrônica de fun-

dos é desejável. Tudo isso gera custo que impacta na arreca-

dação e, portanto, é necessário um olho na modernidade e 

outro na contabilidade. Sempre!
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A cartela não deve ser atrativa, com fotos muito bonitas, 

por exemplo, pois pode gerar o desejo do destinatário ficar 

com ela e não enviá-la de volta. 

A possibilidade de adquirirmos novos nomes e endere-

ços através da colocação de uma área própria para a indica-

ção de amigos no verso da cartela (doador-indica-doador) 

deve ser vista com cautela, pois, de acordo com inúmeros 

testes efetuados no exterior, isso reduz a taxa de retorno das 

campanhas de mala direta. Ao mesmo tempo, um programa 

engajado e dinâmico de doador-indica-doador, separado da 

campanha de mala direta pode trazer bons resultados se os 

participantes em vez de somente nos enviarem nomes e en-

dereços, também fizerem contato com esses amigos para di-

zer que são doadores da entidade “X” e os estão indicando 

para receberem mais informações sobre ela.

Envelope-resposta

O envelope-resposta segue um padrão de tamanho e 

aparência, não tendo sido objeto de muitas experimenta-

ções, ao menos aqui no Brasil. 

No entanto sua presença no pacote é de fundamental 

importância, pois a existência de um “facilitador” de res-

posta faz com que essa cresça de forma notável.

Sobre o seu aspecto visual, tenho usado um envelope 

branco de 11 x 16 cm com um fundo de segurança (uma 

cor pelo lado interno que elimina a transparência e impede 

a visão do conteúdo).

Isso não significa que não podemos criar, alterando 

cor, colocando elementos gráficos ou fotos em seu exte-

rior (dentro das medidas e locais autorizados pelos Cor-

reios). Isso gera maiores custos de produção e merece um 

teste para ver se essa “presença” mais vibrante altera a taxa 

de resposta.

De qualquer forma é importante lembrar-se que é ne-

cessário um contrato com os Correios para utilizar-se do 

envelope-resposta.

Uma dica interessante é valer-se de amigos, e de você 

mesmo, para colocar envelopes em caixas de correio com 

alguma coisa dentro. Sabendo-se da data da postagem e 

de onde cada envelope foi postado podemos aferir o tem-

po que leva recebermos cada envelope e se está havendo o 

extravio de algum. Apesar da confiabilidade que temos no 

sistema de Correios aqui no Brasil, esse tipo de controle é 

sempre benéfico. Preencha você mesmo o remetente de 

cada envelope e codifique, para um melhor controle. O es-

forço vale a pena.

Relatório / jornal

Apesar de importantíssimos no relacionamento com o 

doador o jornal ou o relatório, segundo alguns especialis-

tas, não devem ser parte do pacote de prospecção. Testes re-

alizados na Europa e no Japão demonstram que o índice de 

resposta declina quando temos esse tipo de material incluí-

do no pacote. O mesmo teste reproduzido aqui apontou re-

sultado semelhante.

Isso não quer dizer que não é necessário produzir tal 

material. Nosso doador quer saber o que fazemos com o di-

nheiro que ele deu, através de nós, para aquela causa que re-

latamos para motivá-lo. 

Esse tipo de material deve ser parte obrigatória da carta 

de agradecimento. Um relatório anual informando os fun-

dos arrecadados e sua destinação (em um formato muito 

simples, com alguns gráficos do tipo pizza) também deve 

ser enviado. Não sofistique a informação, tudo o que ele 

quer saber é quanto foi arrecadado e onde e de que forma 

foi usado. 

Não incluir isso numa lista grande de prospecção cor-

ta os custos de produção de material, alivia peso do pacote 

e torna sua comunicação mais direta com seu possível do-

ador.

Além disso, ao enviar esse material a quem doou, você 

ganha a oportunidade de falar com ele novamente. 

Brinde

Um brinde tem uma função específica em uma mala 

direta e sempre ajuda a aumentar a resposta. O problema 

é sempre: o que produzir que seja bonito e de baixíssimo 

custo? que não cause a impressão de que estamos gastando 

muito dinheiro?

Minha sugestão é que os brindes sejam enviados somen-

te para a lista própria, aquelas pessoas que já são doadoras, 

pois isso faz com que a taxa de retorno fique ainda maior. 

Também aumenta a fidelidade da sua lista, reduzindo a as-

sim chamada “taxa de perda”, que é o número percentual de 

pessoas da sua lista que pararam de doar, sempre calculado 

em uma base anual.

Num programa de fidelização, que visa manter seu do-

ador fiel e motivado a contribuir com sua entidade, costu-
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ma-se dar um brinde por ano. Os brindes, modo geral, po-

dem ser conseguidos gratuitamente. É importante que essa 

informação seja repassada ao doador, inclusive com o nome 

de quem fez a doação.

Novamente aqui é bom cuidar do peso do brinde para 

não afetar o seu custo, especialmente quando o brinde é 

mais caro, mais sofisticado, mas foi doado em pouca quan-

tidade. Um trabalho com os maiores e mais recentes doado-

res (peça uma segmentação dos doadores com base nesses 

parâmetros para o seu gerente de banco de dados) pode ser 

feito pouco antes do envio de uma mala solicitando doa-

ção. É válido e eficiente inclusive enviar o brinde pessoal-

mente, quando possível, usando voluntários. Um convênio 

com uma empresa de entregas do tipo Federal Express ou 

de motoboys pode funcionar. 

Mala direta – composição habitual: envelope, 

carta-apelo,  cartela  de  doação,  envelope-res-

posta,  relatório/jornal  e  brinde

Para resumir e reforçar o que foi dito acima, o texto da 

carta-apelo deve ser definido em função do que queremos 

atingir/divulgar e em função do que a entidade faz. É ne-

cessário cuidar de cada detalhe do pacote e cuidar que um 

detalhe não enfraqueça o outro. Se, por exemplo, você op-

tar que cada carta seja selada e não franqueada mecanica-

mente, como forma de torná-la “mais pessoal”, não devem 

existir no envelope elementos visuais que concorram com 

o selo. 

Em função do que se quer, serão definidos os desenhos 

do envelope, da cartela, do jornal e o próprio brinde.

Todos os elementos do pacote devem ser parte de um 

todo, ter unidade. Mas o pacote tem de ser leve e sério ao 

mesmo tempo. O leitor não pode ser constrangido. A leitu-

ra e a visão do pacote têm de entusiasmá-lo a ponto de ele 

dizer “também quero ajudar, fazer parte disso”.

Volto a insistir em testes. Testar os elementos que com-

põem o pacote e alterá-los, um por vez para novos testes, é 

fundamental. O meio mais simples é definir uma lista para 

se trabalhar, através do envio de um pacote básico para vá-

rias listas. A partir dos resultados elegem-se as listas com 

retorno mais expressivo e envia-se para grupos aleatórios, 

também conhecidos por randômicos, dentro daquelas lis-

tas-pacote que contenham cada um uma única modifica-

ção. Eles devem estar perfeitamente codificados e sua taxa 

de retorno, tempo médio de retorno, valor médio de doação 

por grupo, retorno por sexo, faixa etária e região geográfica 

podem e devem ser elementos de avaliação dos testes reali-

zados. Ao se chegar a um pacote definitivo, deve-se sempre 

ter em conta o teste de um pacote novo a cada mala realiza-

da para verificar a eficiência do pacote definitivo.

Também é bom alertar que qualquer teste retrata um 

momento e representa tendências. Um teste com bons re-

sultados hoje pode ser uma campanha de resultados não tão 

bons quatro meses depois.

Para realizarmos testes é necessário definir o tamanho 

da amostra que vamos usar e o grau de confiabilidade que 

queremos dos resultados. Usamos normalmente uma fór-

mula desenvolvida internacionalmente para definir o ta-

manho da amostra. Sendo assim, a tabela abaixo é resulta-

do de estudos matemáticos e estatísticos e não entraremos 

no mérito da tabela em si (extraída do livro Bom senso em 

marketing direto, de Drayton Bird).

% do nível de confiança Valor de nível de confiança

75 1,32

90 2,71

93 3,21

95 3,83

99 6,63

Internacionalmente trabalha-se dentro de uma “norma” 

de 95%. Nesse nível, o valor de NC é igual a 3,84.

A fórmula desenvolvida é:

Tamanho da amostra = NC x resposta por cento x Não resposta por cento

(TE)2
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Onde:

NC = nível de confiança

TE = tolerância de erro

Exemplificando:

Supondo que estejamos contentes com o nível de con-

fiança “normal” de 95% e, embora estejamos procurando 

por 2% de resposta, não estaremos cometendo haraquiri se 

tivermos 1,5%.

TA = 3,84 X 3 x 97

 (0,5)2

TA = 4.470

3. Mala direta: pós-venda

Como em qualquer atividade de venda moderna, a pós-

venda é fundamental para continuarmos e prosperarmos 

no negócio. Falar com o doador depois que ele fez a doação, 

assegurar transparência no uso dos recursos que ele nos en-

viou e mostrar os resultados que pudemos obter graças à 

doação realizada vão nos aproximar do doador e garantir a 

continuidade do ato de doar, sempre que solicitarmos.

Pacote de bem-vindo

O “pacote de bem-vindo” tem a função de apresentar 

melhor a entidade ao doador. 

É enviado somente uma vez, quando da primeira doa-

ção, e contém uma carta de apresentação da entidade (pode 

ser do mobilizador de recursos, do diretor-executivo, do 

presidente do conselho ou de alguém conhecido que apóia 

publicamente a entidade). Não se esqueça que a carta de 

agradecimento já irá agradecer ao doador pela doação feita. 

Não use pacotes diferentes para a mesma finalidade. Além 

da carta, um fôlder ou uma cartilha falando da missão da 

entidade, o que ela faz, onde está localizada, o que mais você 

pode fazer pela entidade ou pela missão dela (exemplo: tra-

balhamos em prol das crianças e você pode ajudar denun-

ciando ao Ministério Público do seu estado as situações de 

trabalho infantil que você presenciou ou de que teve notí-

cias). Procure não introduzir informações que necessitam 

de atualizações constantes, como números. Deixe isso por 

conta do jornal. 

A carta de agradecimento

A carta de agradecimento deve seguir junto com o reci-

bo da doação.

Dentro da sistemática de recebimento de doação, um 

cheque deve ser depositado no mesmo dia em que foi rece-

bido, por isso uma rotina de ida diária aos Correios em épo-

ca de campanha para retirar os envelopes-resposta e deposi-

tar os cheques que foram enviados ou debitar os cartões de 

crédito informados no mesmo dia é fundamental. Também 

é essencial que os recibos sejam emitidos imediatamente e 

junto com eles a carta de agradecimento. 

Eu emito os recibos e as cartas em uma única folha de 

papel e envio em um envelope especial. Os doadores que 

doaram mais de uma vez sabem que ali dentro está o seu re-

cibo, a prova que a sua doação chegou até nós. Quando há 

atraso, eles ligam para confirmar o recebimento e nos aju-

dam a rastrear junto aos Correios se houve algum extravio. 

Essa é uma ótima oportunidade para enviar o jornal ou o 

relatório, cada qual a seu tempo.

Também é uma ótima oportunidade para enviar outro 

cartão de doação com o endereçamento do doador, sem, 

no entanto, pedir uma nova doação. Muitas vezes ele envia 

uma nova doação. 

Isso nos lembra uma máxima da mobilização de recur-

sos que diz: “sempre peça novamente para quem já deu”. A 

chance de ele doar novamente é muito maior do que daque-

le que ainda não doou. 

O recibo

O recibo deve seguir o padrão dos recibos normalmente 

emitidos pela entidade. A esmagadora maioria das entida-

des brasileiras não pode fornecer um recibo que possa ser 

deduzido no imposto de renda a pagar, portanto emitimos 

nossos recibos eletronicamente a partir do banco de dados 

e com uma assinatura digitalizada. 

Isso não significa que não controlamos essa emissão. Só 

emitimos segundas vias manualmente, onde fazemos cons-

tar ser esse recibo uma segunda via emitida por extravio da 

primeira. Cuidados assim fazem com que o doador nos per-

ceba como entidade séria e que tem controle sobre as doa-

ções que ali circulam.

Mala direta e mobilização de recursos

Flavio Franco Matos
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Mala direta – pós-venda: pacote de bem-vindo, 

carta de agradecimento e recibo

Resumindo: a ação de mala direta não acaba quando 

enviamos todos os pacotes ou quando chegam as respos-

tas. Temos de alimentar nossos doadores o tempo todo. Eles 

agora são parte da nossa lista própria e também são consu-

midores do nosso produto. Se quisermos continuar a tê-los 

como clientes devemos cuidar bem deles.

Um cliente bem atendido, em média, fala bem de sua 

empresa para outras cinco pessoas (Oba! não vamos nos 

esquecer do nosso doador-indica-doador). Um cliente mal 

atendido fala mal de sua empresa para 18 pessoas. 

O custo de recuperar um doador é muito alto, mas o 

custo de conseguir um novo é ainda maior. Solução: não 

vamos perdê-los.

Para finalizar, elaborei este texto de modo quase circu-

lar,  repetitivo, como maneira de reforçar conceitos e ligar os 

diversos aspectos de uma mala entre si. Espero que ele seja 

útil a quem tem a intenção de criar um programa de mala 

direta. O último conselho que posso dar é: tenham persis-

tência. 

Flavio Franco Matos
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Ferramentas de comunicação e marketing na mobilização 
de recursos

A caminho

Durante o vôo para Aracaju, indo para o “I Seminário 

Nacional sobre Sustentabilidade: Aids e Sociedade Civil em 

Debate...”, com a naturalidade forçada de um pássaro, refli-

to sobre o curso que vou ministrar. Como é bom ter os pés 

no chão e caminhar sobre a terra, cumprir nosso destino de 

bípedes. Penso em Paulo Freire (1987) e em sua prática pe-

dagógica: “Não há palavra verdadeira que não seja ao mes-

mo tempo práxis. Daí que dizer a palavra verdadeira seja 

transformar o mundo.” Vou falar para um grupo que está 

lançado na prática-práxis de uma causa que desconheço. 

Pior: não a conheço por dentro, não sei a sua palavra ver-

dadeira. Aqui estou, sem asas para voar e a dez mil metros 

de altura.

Aids, para mim, é um exemplo de um bom encontro en-

tre políticas públicas e uma rede forte de organizações da 

sociedade, além de continuar sendo o perigo que mora ao 

lado. O desafio é penetrar num mundo desconhecido que, 

sei, bem articulado, para mostrar teorias acadêmicas de um 

outro mundo, nada divino ou humilde, que muitas vezes ig-

nora a própria experiência da vida real para construir con-

ceitos que voam sem asas dentro das universidades. Mas ha-

via outro ponto dolorido. A questão central do encontro era 

a mobilização de recursos. Como abordá-la sem cair no lu-

gar-comum dos modelos de projetos já tão disseminados e 

pouco discutidos? 

Tomei, então, duas decisões. Pensar a mobilização de re-

cursos pela ótica da competência do fazer, somá-la à garra 

e à experiência do grupo, otimizando-a; e levar minha pró-

pria experiência de trânsito entre o acadêmico e a prática da 

comunicação e do marketing na Fundação Banco do Bra-

sil. Nesse sentido, as teorias podiam descer à terra comigo, 

mesmo lembrando as diferenças que certamente existiam 

entre a minha prática e a deles. O caminho era esse: procu-

rar construir com o grupo uma reflexão dentro do seu fazer, 

nossas diferenças se somando em busca de uma identidade 

que surgiria lá, no calor da hora. E assim, o avião desceu en-

tre cinqüenta olhares atentos em sala de aula.

O cenário

Não há como começar a planejar nada sem pensarmos 

nas circunstâncias que nos envolvem. Para falarmos de co-

municação e marketing nas práticas sociais, devemos pen-

sar primeiro no lugar onde as estamos exercendo, os confli-

tos, as causas, as conseqüências, os agentes – enfim, todo o 

conjunto de forças que estão agindo sobre nós. Esse lugar 

onde transitamos, entre os três agentes tradicionalmente 

identificados – Estado, mercado e sociedade, é chamado de 

Terceiro Setor. Proponho aqui uma reflexão sobre esse con-

ceito já tão difundido.

Na definição de Fernandes (1994), há um predomínio 

da ótica econômica na identificação da origem e destinação 

dos recursos para diferenciar os papéis exercidos – entre o 

Primeiro Setor (Estado), que utiliza recursos públicos para 

fins públicos, e o Segundo Setor (sociedade e mercado), 

com recursos privados para fins privados, surge o terceiro 

Maria Cecília Castello Branco
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setor, servindo-se de recursos privados para fins públicos. 

Apesar do esforço pioneiro, essa definição reforça paradig-

mas vigentes que estão sofrendo profundas modificações 

nos dias de hoje; mas não sejamos injustos. Fernandes ob-

serva uma atitude de negação inicial que já aponta para um 

questionamento. Ao começar negando o Estado e o mer-

cado para se afirmar – não-governamental e não-lucrativa 

–, essa parte da sociedade se percebe nova o suficiente para 

não saber o que é, apenas o que não é.

No entanto, isso não a faz ser permeada de matéria an-

gelical, pois permanece inserida na realidade econômica do 

país e forma hoje um conjunto significativo em geração de 

trabalho e renda. Portanto, apesar de insuficiente para ex-

plicar o fenômeno, a economia não pode ser esquecida. Um 

bom exemplo de quem está percebendo a multiplicidade 

das relações econômicas é o de Laville (2001), que identifica 

hoje uma economia plural. Para além da complexidade das 

trocas mercantis, em que são distribuídos os bens e serviços 

no mercado, coexistem outras formas econômicas, como a 

não-mercantil, onde há circulação de moeda e a distribui-

ção de bens e serviços se faz como redistribuição, e a não-

monetária, que se faz a partir de uma distribuição voltada à 

reciprocidade e à administração doméstica. Percebe-se que 

as duas últimas formas, a não-mercantil e a não-monetária, 

se aproximam das práticas sociais; mas ainda continuamos 

negando os modelos existentes.

Outro interessante esforço de pensamento é o de Santos 

(2000). A partir dos espaços fundamentais de constituição 

do capitalismo, a emancipação e a regulação, propõe uma 

leitura que identifique novas complexidades de espaços so-

ciais. O espaço da regulação é onde o indivíduo assume o 

seu papel de cidadão e compreende o Estado, o mercado e 

a sociedade. Já o espaço da emancipação é aquele em que o 

indivíduo assume seu lugar de sujeito e produz seus saberes 

e prazeres, como a ética e o direito, a ciência e a tecnologia 

e as artes e a estética. Ao longo da história do capitalismo, 

esses espaços se aproximaram, se afastaram, se cruzaram, 

criando a dinâmica própria das sociedades capitalistas. Em-

bora haja uma independência entre os dois espaços, há tam-

bém uma estreita relação entre as produções dos indivíduos 

e os agentes reguladores. A ética e o direito atendem prefe-

rencialmente os interesses do Estado, a ciência e a tecnolo-

gia conversam diretamente com o mercado, e as artes e a es-

tética transitam no âmbito da sociedade.

Santos (2000) percebe que essas classificações não são 

mais suficientes para explicar o que ocorre hoje e faz um 

primeiro exercício, buscando outra forma de conceituar os 

espaços percorridos pelos indivíduos: o espaço doméstico, 

onde transitam o sexo e as gerações e o poder está na famí-

lia; o espaço da produção, cuja unidade social são as classes 

e o poder é administrado pelas empresas; o espaço da ci-

dadania, quando surge o indivíduo e o poder se encontra 

no Estado; e, por último, o espaço mundial, com a unidade 

social da nação e o poder dos contratos e relações interna-

cionais. Sendo apenas um esforço inicial em identificar os 

novos espaços de trânsito dos indivíduos, já rompe com a 

dicotomia sujeito x cidadão e reconhece que somos muito 

mais complexos.

Essa leitura nos remete a modificações fundamentais 

que ocorreram nos últimos anos, no apagar das luzes do 

século XX. Vimos a sociedade migrar das organizações de 

classe, que privilegiavam o espaço da produção, para outras 

causas que transcendiam os interesses classistas. Surgem di-

versos movimentos que problematizaram questões de gê-

nero, sexo, raça, ecológicos, comunitários, entre tantos. O 

movimento de combate ao HIV/aids está aí, lutando não só 

contra o vírus, mas principalmente contra os preconceitos 

que envolvem o tema. Historicamente, a visão da sociologia 

caminhou de processos de interação, anomia e inadaptação 

para revolução e inovação. A sociedade é agora o espaço na-

tural de lutas e disputas políticas que se abrem para situa-

ções de conflito e relações sociais de dominação. São os cha-

mados novos movimentos sociais (NMS).

A despeito de não haver consenso se há, de fato, velhos e 

novos movimentos sociais, eles apresentam mudanças fun-

damentais: possuem identidade mais complexa, não só psi-

cológica e social, que delimita membros, fronteiras e a ação; 

preenchem o vazio deixado pelo fracasso das organizações 

tradicionais; e reconhecem o papel ativo do participante, 

agora sujeito da ação e não somente um indivíduo levado 

pela massa. Reconhecendo que algo de novo surgiu, Santos 

lança sua reflexão:

A novidade dos NMS não reside na recusa da política, 

mas, ao contrário, no alargamento da política para além 

do marco liberal da distinção entre Estado e sociedade ci-

vil (...). Nestas condições, invocar o princípio de Estado 

contra o princípio de mercado é cair na armadilha da 
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radicalidade fácil de transformar o que existe no que já 

existe, como é próprio do discurso político oficial (San-

tos, 2000). 

Vemos hoje formar-se um ciclo de solidariedade na re-

solução dos problemas que transcende a visão dos movi-

mentos sociais e acende novas questões. As ações sociais 

têm sido enfrentadas coletivamente, com os demandadores 

da ação sendo também seus executores, o que implica sejam 

elas ARTICULADAS por grupos organizados. São necessá-

rios projetos, propostas, sugestões e planejamentos de atu-

ação para ser possível tanto sua implementação como tam-

bém a captação de recursos, repassados muitas vezes pelo 

poder público. As fronteiras se diluem e formam-se redes 

sociais solidárias.

Precisamos aí estar de olhos bem abertos. Uma expres-

são como terceiro setor pode parecer apenas um simples 

e inofensivo nome para toda a movimentação do cenário; 

mas ela esconde vícios do olhar. Na prática, o que se cons-

trói não destitui o papel social do Estado nem santifica o 

mercado. É um lugar de afirmação da organização e da po-

litização da sociedade. O que se tem que valorizar em todo o 

processo é o aparecimento de uma cidadania coletiva e par-

ticipativa, de cidadão para cidadão, que não exclui a cidada-

nia social do Estado para o cidadão. E saborear o quanto de 

autonomia, igualdade e solidariedade está se conquistando 

nesse lugar de práticas sociais, no qual a experiência com o 

movimento de HIV/aids é um ótimo exemplo.

O que está apenas na superfície é que está se formando 

um nível de profissionalização nessas redes para competir 

com as exigências do mercado. Os profissionais envolvidos 

atuam como assalariados, o que os envolve todos na mesma 

busca de eficiência, pois eles também precisam de renda. O 

que está num nível mais profundo é a esperança de que a 

busca de soluções e resultados esteja calcada na inovação e 

solidariedade, e não na simples reprodução do padrão capi-

talista de trabalho. 

O marketing social

A palavra “social” sofre da síndrome dos insubstituíveis. 

Por não possuir sinônimos, o que em princípio pode indi-

car restrição de usos, torna-se generalista e ambígua, ser-

vindo a todos os sentidos que remetem ao homem, para o 

bem e para o mal. Receptiva, não se ressente de qualquer 

qualidade substantiva que se aproxime dela, desde seu apa-

recimento na língua portuguesa, em 1597, vinda do latim 

socius – “que acompanha”, “associado a ou com”(Houaiss, 

2001). 

Contraposto ao privado, o social revela o público, o co-

letivo, o que pertence a todos. Em geral, refere-se ao que é 

concernente à sociedade, à comunidade, ao conjunto de ci-

dadãos de um país. No entanto, a expressão “entrada social” 

expõe o preconceito brasileiro que exclui do acesso princi-

pal de edifícios, comerciais ou residenciais, os entregadores, 

empregados ou prestadores de serviço. Diante dessa exis-

tência paradoxal de sentidos, o que significa de fato sua pre-

sença de mãos dadas com o marketing? 

A não-tradução do termo marketing para o português 

demonstra uma falta de vontade de transposição, no míni-

mo, lingüística. Pode-se inferir que, se um povo abre mão 

de sua língua, abre mão da sua própria visão de mundo e 

das conseqüentes singularidades envolvidas. Isso explica em 

parte a enorme confusão de sentidos, na maioria pejorati-

vos, que a palavra adquiriu por aqui. A simples presença da 

palavra social junto ao marketing provoca e confunde ainda 

mais sua compreensão, pois trata-se de um encontro ines-

perado de idéias, bebês nascidos em berços de ouro e lata. 

No entanto, sua existência é inegável e o marketing social 

começa a ser disseminado como ferramenta de gestão para 

as práticas sociais.

A “revolução do marketing” se deu a partir da perspi-

cácia de Drucker, em seu livro Prática da Administração de 

Empresas, de 1954. Considera-se como sendo esse o mo-

mento fundador do conceito “orientação para marketing”. 

Surge definitivamente associado a um período inicial pu-

jante. Foi no período do pós-guerra, com a reconstrução 

dos países comandada pelos Estados Unidos, quando ha-

via crescente potencial de consumo e a demanda superava a 

oferta de mercado, que os norte-americanos consolidaram 

seu império. Várias gerações de administradores e teóricos 

enriqueceram sua fonte, projetando-o, com seus exemplos 

de enriquecimento, como a mágica para as empresas de 

todo o mundo. 

O conceito original de marketing incluía três princípios: 

o conhecimento do cliente, a coordenação de todas as ativi-

dades em torno do foco no cliente, e a mensuração dos re-

sultados pelo lucro, e não pelas vendas. O debate se amplia 

Ferramentas de comunicação e marketing na mobilização de recursos
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com Kotler, no final da década de 60, sobre a esfera de ação 

do marketing: 

Com efeito, a ‘opção’ com a qual se defrontam os dirigen-

tes de organizações sem fins lucrativos não é se devem ou 

não comercializar, visto que nenhuma organização pode 

evitar o marketing. A escolha está entre fazê-lo bem ou 

mal (apud Brown, 1997). (grifo nosso)

Ao afirmar que era uma atividade de longo alcance, po-

deria ser aplicado para vender tanto políticos, museus e ins-

tituições de caridade quanto carros ou sabão. À reação de 

que o marketing deveria se restringir às transações de mer-

cado, Kotler acusa seus críticos de míopes e incapazes de re-

pensar o marketing em períodos de grandes mudanças so-

ciais. Ali já se desenhava o marketing social e Kotler foi, sem 

dúvida, o melhor de todos e é até hoje considerado o grande 

papa da matéria, ao perceber a possibilidade de expansão de 

“mercado” para o marketing naquele momento. 

Em conjunto com o filipino Eduardo Roberto, que não 

entrou para a história, Kotler conceituou o marketing social 

como o conhecemos hoje, com a publicação do livro “Ma-

rketing Social: Estratégias para Alterar o Comportamento 

Público”, em 1989. O ambicioso objetivo do marketing es-

tende-se ao marketing social sem constrangimentos, pois ao 

pregar não só o conhecimento, mas a mudança de compor-

tamentos, atitudes e práticas dos “clientes”, reforça seu pro-

jeto de imposição de valores ao mundo. O conceito revela 

a ênfase na decisão manipuladora da oferta e a perspectiva 

da relação estabelecida com quem ele denomina “adotan-

tes-alvo”. A palavra social esvazia-se de qualquer comple-

xidade. 

Marketing Social é uma mudança social no gerenciamen-

to tecnológico envolvendo criação, implantação e contro-

le de programas voltados para o aumento da aceitação de 

uma idéia ou prática social em um ou mais grupos dos 

adotantes escolhidos como alvo (Kotler e Roberto, 1989). 

Não há nenhuma preocupação em perceber as reais ne-

cessidades da sociedade, muito menos em respeitar singula-

ridades culturais, visto o marketing social também utilizar-

se de pesquisas de mercado que partem dos mesmos princí-

pios de implantação e controle do marketing. Suas premis-

sas revelam sua natureza ideológica e a impossibilidade de 

efetivamente propor uma gestão para fora do pensamento 

estratégico que o determina: a guerra do mercado.

No Brasil, dois profissionais envolvidos nas práticas so-

ciais, Fontes e Schiavo (2001), mostram como o conceito 

está sendo trabalhado no país. Os autores buscam assegurar 

a qualidade da ação ao inserirem referenciais éticos e direi-

tos humanos. Sua enunciação consolida as anteriores e está 

tão focada na ação que nem ao menos faz menção a quem e 

como se vai recebê-la:

Marketing social é a gestão estratégica do processo de in-

trodução de inovações sociais a partir da adoção de com-

portamentos, atitudes e práticas individuais e coletivas 

orientadas por preceitos éticos, fundamentados nos di-

reitos humanos e na eqüidade social (Fontes e Schiavo, 

2001).

Na aparente evolução do conceito, os fundamentos ad-

vindos do mercado permanecem intactos. A entrada de ou-

tros elementos não provoca nenhuma grande mudança es-

trutural na idéia-base que o constitui: produzir coisas para 

que as pessoas comprem. Porque está ainda por nascer o 

produto surgido a partir do desejo expresso por alguém. O 

que, de fato, ocorre, é justamente o contrário. 

A matéria-prima do marketing é, na verdade, o desejo, 

e há entre ele e a necessidade um fosso inseparável. A idéia 

de consumo traz em si uma face cruel, pois o que se oferece 

não visa prover ninguém do que precisa, e sim vender aqui-

lo que o seduz, num ciclo infinito entre satisfação e insatis-

fação. Essa manipulação do desejo coletivo se constrói pela 

associação de modelos criados pela comunicação de massa, 

em que possuir objetos associados aos ricos garante imedia-

tamente status ao comprador – a chamada “revolução das 

expectativas crescentes”.

Não se trata de ver no marketing o grande vilão da hu-

manidade. Ele sempre esteve ao lado de aliados poderosos, 

como, por exemplo, a indústria da comunicação de massa. 

O famoso “p” de promoção do marketing, defendido como 

apenas uma face do processo de administração das empre-

sas, adquiriu vida tão própria que virou seu sinônimo. Fa-

lar de marketing é falar de propaganda. Afinal, ela é a alma 

do negócio.
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Essa fusão de sentidos entre o marketing e a propaganda 

se perpetua no marketing social. No Brasil, está se consoli-

dando a confusão entre a promoção ou propaganda social 

de empresas com o marketing social. Associa-se de tudo a 

ele: o investimento social privado, a filantropia, a respon-

sabilidade social ou mesmo o assistencialismo. Há fortes 

razões para que isso se dê. Se o marketing, ligado irreme-

diavelmente aos interesses do mercado, já traduz sozinho 

o sentido de propaganda, por que a palavra “social” o sal-

varia?

Isso significa, então, que devemos ignorar o marketing 

social? Se o que queremos, na verdade, é uma forma de or-

ganizar e planejar as ações sociais que considerem as carac-

terísticas próprias das práticas sociais, e se o marketing é 

uma forma de planejar para o mercado, podemos retirar 

dele a lição de organizar as idéias de maneira simples. Des-

mistificar o famoso mix de marketing pode ser um bom co-

meço. O que isso significa, afinal? Parece com aquelas fór-

mulas de antigas professoras, para ajudar a decorar a lição. 

Eram quatro, agora são seis “p”: produto, preço, promoção, 

ponto de distribuição, público e pessoas. Sem nos deter ain-

da no que cada um significa, podemos perceber que são um 

exercício de pensar em cada etapa da ação. 

O que importa é retirarmos da prática social qualquer 

intenção estratégica, porque não vamos fazer nenhuma 

guerra. A luta aqui é de outra natureza: nossa lida é com 

gente e é sem esquecer nunca disso que temos que construir 

uma ação fundamentalmente comunicativa. Porque nin-

guém muda comportamentos, atitudes e práticas sem que 

as pessoas interessadas participem da construção da ação. 

O que muda é o agir: não planejar para, e sim com o outro, 

para que seja possível uma construção coletiva de soluções. 

Para quem está sinceramente na prática social, tentan-

do encontrar caminhos possíveis para reduzir as distâncias 

sociais por meio da formação de redes de solidariedade que 

devolvam dignidade e revalorizem as diversas culturas e va-

lores, o marketing social não faz mesmo nenhum sentido, 

pois não pode ser a resposta para a forma participativa das 

ações sociais. Apesar do necessário planejamento e otimiza-

ção da escassez dos recursos, é da interação com as pessoas 

que vivem os problemas que surgirão as soluções, até para a 

questão da gestão das organizações não-lucrativas da socie-

dade. A interação dá voz ao indivíduo e a sua comunidade, 

resgatando o sentido original da palavra “social”: o perten-

cimento à ação.

Ferramentas de planejamento

Não vamos falar de nenhum marco zero, um momento 

inicial e especial, quando alguém se ilumina e encontra um 

caminho. Cada um de nós já exercita, em graus diferencia-

dos, o planejamento pessoal de sua vida, em cada decisão 

que tomamos. Portanto, falar de planejamento é falar de 

algo que fazemos muitas vezes inconscientemente. A gran-

de diferença é pensá-lo de forma organizada, sem pressupor 

obviedades e com a consciência de que temos dificuldade 

para lidar com as coisas simples. O complexo nos desperta e 

interessa, mas os grandes erros são cometidos por nossa in-

capacidade de ver as coisas que estão debaixo do nosso na-

riz. Quanto mais experiência ou conhecimento que tenha-

mos sobre determinada questão, mais precisamos ter caute-

la no agir, pois é precisamente ali que estaremos mais dis-

traídos. Mas planejar só se justifica na medida em que não 

se torna a mera produção de relatórios de papel. O objetivo 

é clarificar o quê e como fazer e, para isso precisa ser com-

partilhado por todos que dele usufruirão.

A premissa inicial de qualquer planejamento é ter clare-

za da causa em que se vai atuar. Em geral, não é uma esco-

lha pura e simples: ela acontece na própria história de vida 

das pessoas, suas relações e experiências e, com certeza, esse 

grupo deve conter muitos exemplos. Identificá-la, para em 

seguida situá-la em seu contexto maior. É preciso olhar à 

volta e desenhar um cenário, que chamaremos de “visão 

global”. Aí se identificam as políticas públicas – vigentes ou 

não – ou mesmo sua falta; os agentes que atuam na mes-

ma causa; e as ações existentes. Essas informações devem 

se somar para formar um conjunto de oportunidades para 

a causa em questão, porque certamente nenhuma ação é 

isolada de seu contexto, nacional e mundial. Quanto mais 

dados relevantes forem levantados, melhor e mais apurada 

será a visão global conseguida, para dela se retirar uma vi-

são de futuro, que nada mais é do que um exercício de adi-

vinhar alguns possíveis rumos desse cenário, o que pode 

evitar futuros sustos ou tropeços.

Em contraponto à visão global, devemos também olhar 

para o cenário mais próximo de nós, ou seja, ter uma visão 

Ferramentas de comunicação e marketing na mobilização de recursos
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local, que constitui a base de qualquer iniciativa: os valores 

culturais e características mais importantes das pessoas de 

interesse na causa; a rede de pessoas dispostas à ação; o am-

biente físico; os recursos financeiros; e os equipamentos e 

materiais necessários. De posse dessa avaliação inicial, po-

demos pensar nos três níveis de planejamento necessários 

à ação.

No primeiro, a partir das informações recolhidas na vi-

são global e local, define-se a missão, os direcionadores e 

o posicionamento. A missão define a visão geral do que se 

pretende fazer, ou seja, traduz como agiremos em relação à 

causa identificada. Os direcionadores determinam os parâ-

metros de como se quer agir, ou seja, traçam-se alguns ca-

minhos a partir dos valores e recursos envolvidos. Já o posi-

cionamento delimita a identidade pretendida dos públicos 

de relacionamento, como queremos ser reconhecidos em 

meio aos nossos pares. Esse conjunto é fundamental para 

que todos ratifiquem e se reconheçam na identidade coleti-

va da organização. Por definir algo tão essencial à ação, não 

precisa ser revisto a cada ano, podendo continuar válido 

por quatro anos.

O segundo nível do planejamento tem um horizonte 

de tempo menor. É quando se decide o que fazer ao longo 

dos próximos doze meses. Ali se desenham objetivos, me-

tas, prazos, investimento e indicadores. Os objetivos deter-

minam o que será possível realizar, enquanto as metas de-

finem onde se quer ou se pode chegar. É importante prever 

os prazos de realização das ações, porque há ações que po-

dem extrapolar o ano e outras que podem ser implemen-

tadas em curto espaço de tempo. Planejar o orçamento ne-

cessário, incluindo não só os investimentos diretos com a 

prática, mas principalmente os valores de manutenção das 

estruturas necessárias para a ação, sejam profissionais en-

volvidos ou materiais a serem adquiridos. Por fim, mas não 

menos importante, definir os indicadores que medirão a 

efetividade e a eficácia das práticas. Só a partir deles pode-

remos saber se os objetivos e as metas estabelecidas foram 

cumpridas. Esse dado é fundamental não só como presta-

ção de contas a possíveis financiadores, mas como resposta 

às expectativas das pessoas envolvidas nas ações.

No terceiro nível do planejamento, realizamos os cha-

mados “planos de ação”, que detalham a realização direta 

das ações. É onde se desdobram os objetivos gerais traça-

dos no nível dois em diversas ações com objetivos mais es-

pecíficos. Nem toda ação exige um plano correspondente, 

somente as que envolvem muitas variáveis. O planejamen-

to de um ano pode conter vários planos de ação, que terão 

tempos diferenciados entre si – algumas ações são comple-

xas, mas se realizam num curto prazo. Cada plano de ação 

deve mapear o público de interesse, o pessoal, o orçamento, 

a distribuição e a comunicação. 

Aqui, resgatamos os elementos do mix de marketing, os 

famosos seis “p”, com alguma diferença. Como não se trata 

de uma venda, chamar de produto o que é antes uma vonta-

de, ou melhor, um desejo de ação, é no mínimo um desvio. 

Portanto, é a partir de um objetivo específico que interagi-

mos com as pessoas envolvidas, tanto o público de interesse 

quanto o pessoal necessário à ação. Levantar o investimento 

necessário é fazer um orçamento, pensar na distribuição é 

levar a ação até o público e, principalmente, identificar toda 

a comunicação necessária a sua implementação. Essa últi-

ma etapa é tão importante que merece toda a nossa atenção, 

pois ela é a base para uma prática social de sucesso.

A comunicação

Todas as relações sociais são permeadas pela comunica-

ção. Afirmamos ser ela a base da prática social na medida 

em que a reconhecemos como matéria-prima do dia-a-dia, 

de nossa lida com a própria vida. As várias teorias que se de-

senvolveram em torno do tema nunca deram conta de sua 

complexidade. Há quem esteja interessado no que se diz, ou 

na mensagem; outros entendem que o importante é quem 

fala; outros, quem escuta; há ainda os meios e os canais que 

são utilizados. O grande educador Paulo Freire  em muito 

contribuiu para clarificar essa confusão, ao reconhecer no 

diálogo a base de toda ação comunicativa: 

(...) a comunicação implica uma reciprocidade que não 

pode ser rompida. Portanto, não é possível compreender o 

pensamento sem referência à sua dupla função: cognosci-

tiva e comunicativa. (...) O que caracteriza a comunica-

ção enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela 

é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo (Freire,  

1992).

Se pensarmos que toda prática social implica uma ação 

educativa e transformadora, esse diálogo pressupõe o en-
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contro de uma fala comum, construída entre os falantes e 

não para alguém. Não podemos perder de vista que comu-

nicar não é transferir um conhecimento prévio para alguém 

que precisa dele. Portanto, entender a comunicação na prá-

tica social é entender uma fala que deve ser exercitada por 

cada um de nós na multiplicidade de papéis que diariamen-

te exercemos.

Embora essa breve abordagem não pretenda dar conta 

da complexidade do tema, ela aponta a atenção que preci-

samos dispensar quando pensamos nos níveis de fala que 

exercemos em uma organização. Para que possamos lidar 

com objeto tão vasto, vamos delimitar dois momentos dis-

tintos: a fala institucional e a fala da prática social. No nível 

institucional, dá-se uma fala coletiva da organização, cuja 

identidade parte do posicionamento desenhado no plane-

jamento. Cada indivíduo que a represente deve ter sempre 

isso em mente ao atrasar-se para um compromisso, ou falar 

em uma reunião de trabalho, ou mesmo no modo de com-

portar-se. Trata-se de entender que a comunicação é muito 

mais que o verbal – as linguagens são várias e pode se di-

zer muito com o corpo, o comportamento ou mesmo com 

o silêncio. 

O discurso é construído por todos – é a imagem da or-

ganização que se consolida a partir de um somatório de 

percepções sobre suas práticas, seus valores e sua fala. Por 

isso, é preciso todo cuidado ao falar: identificar o público e 

o meio adequado. Nesse nível institucional, os interlocuto-

res são outras organizações, as empresas, o Estado, a mídia, 

uma comunidade ou mesmo uma parte maior da socieda-

de. Dispomos de uma série de espaços para utilizar, sejam 

entrevistas, correspondências, releases, palestras ou mesmo 

encontros e seminários. Há que se valorizar e não desper-

diçar nenhum deles, porque a imagem da organização se 

constrói lentamente no conjunto de todas essas falas; mas 

tudo isso só se consolida na própria prática social, onde se 

prova e comprova a credibilidade do discurso. 

Pois é aí, na ação concreta da prática, que o desafio é 

ainda maior. Os públicos e os meios se diferenciam. Podem 

ser parceiros, públicos de interesse envolvidos ou públicos-

meio, como educadores e outros ativistas – todos públicos 

fundamentais para o sucesso da ação. Os meios ganham ou-

tras características e a criatividade para encontrar soluções 

adequadas para a especificidade do público torna-se a me-

lhor ferramenta de comunicação. O céu é o limite: aposti-

las, fôlderes, vídeos, anúncios, faixas ou mesmo a comuni-

cação face a face.

Se os meios precisam ser adequados a cada nível de fala, 

isso também ocorre com os canais. A idéia aqui é onde você 

distribui sua comunicação e trata-se, no nosso caso, muito 

mais de oportunidade do que de escolha. Podemos pensar 

em mídias diversas – impressa (jornal, revista), falada (rá-

dio) ou eletrônica (TV), ou nas inúmeras redes virtuais que 

transitam hoje pela internet, ou mesmo no tradicional cor-

reio ou em participação em prêmios. Tudo é espaço para se 

divulgar o trabalho e levar a discussão para a sociedade. O 

importante é ter em mente que o lugar privilegiado para fa-

lar de práticas sociais ainda é a imprensa e o quanto de mí-

dia espontânea você consegue junto a ela. Para isso, é pre-

ciso uma lida constante com os jornalistas, abastecendo-os 

com informações sobre a ação a ser divulgada – o chamado 

release, de forma a montar uma rede solidária de profissio-

nais engajados com a causa.   

Se buscamos a transformação social com nossas ações, 

temos de reconhecer que todo e qualquer movimento será 

permeado de um agir comunicativo e, por isso, merece toda 

a nossa atenção e carinho. É com o seu bom desempenho 

que o planejar ganha corpo e passa para a vida real com 

consistência, coerência e a tão desejada confiabilidade. As-

sim, atraímos tudo o que se identifica conosco – os chama-

dos recursos são, afinal, pessoas, que compartilham conos-

co seu próprio trabalho, ou materiais ou mesmo dinheiro. 

Mobilizar é isso: compartilhar paixões entre semelhantes. 

E todas as teorias que a gente inventa para compreender o 

mundo só fazem sentido se contiverem a mesma paixão e 

nos ensinarem a caminhar com asas. Por isso mesmo é que 

inventaram a poesia. Volto à Brasília nas asas de Ferreira 

Gullar: “... porque o canto não pode ser uma traição à vida, 

e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pesso-

as e as coisas que não têm voz.”
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Um estudo exploratório sobre o e-social no Brasil

Apresentação 

O presente trabalho pretende analisar as iniciativas so-

ciais que utilizam a internet como um dos meios para rea-

lizar os seus objetivos. Para efeito deste estudo utilizaremos 

o termo “e-social” para qualificar o social que está presente 

na internet brasileira. O terceiro setor, ainda que não exis-

ta um consenso acadêmico sobre a sua existência, vem evo-

luindo e ampliando as suas ações principalmente na década 

de 90. Com o avanço da internet percebemos que a exclu-

são digital torna-se cada vez mais evidente, ou seja, entre 

todos os outros problemas sociais como a fome, a miséria, 

a precariedade nos serviços de educação e saúde, agrega-se 

um fato novo que é o chamado digital divide. Os estudos 

sobre esse assunto no Brasil ainda são incipientes, seja por 

ser algo muito recente em nossa sociedade, como também 

pelo fato inusitado de reconhecermos a internet como meio 

para o desenvolvimento social. Seja qual for a causa dessa 

precariedade, acreditamos ser importante analisarmos esse 

fenômeno sob a ótica social. Por isso propomos este estudo 

exploratório, pois pode ser uma contribuição importante 

para futuros estudos e análises sobre o tema.

Introdução

A internet está, a cada dia que passa, mais presente na 

vida das pessoas. Numa velocidade espantosa e com uma 

energia nunca antes vista, ela vai tomando conta das ações 

relacionadas ao trabalho, família, amigos, negócios, educa-

ção e, mais recentemente, à prática cidadã. As pessoas, como 

era natural de se esperar, têm reagido de maneiras muito di-

ferentes diante dessa “nova realidade”: algumas ficam fasci-

nadas, outras perplexas; muitas ainda estão ou deslumbra-

das ou totalmente descrentes, há ainda as que aceitam a in-

ternet sem maiores questionamentos e outras que relutam 

em aceitar as novas tecnologias.

A questão central, entretanto, não é se aceitamos ou não 

a internet. Castells (1999), em seus livros sobre a “Era da In-

formação: economia, sociedade e cultura”, resume bem um 

posicionamento diante das mudanças tão rápidas quanto 

profundas que estamos vivendo hoje: “não há bom ou maus 

movimentos, mas contextos dinâmicos a serem compreen-

didos”.

O mercado, de uma maneira geral, vem aderindo à nova 

economia como se fosse uma espécie de corrida em busca 

do ouro. Os governos, por sua vez, têm apostado muito no 

e-gov (governo eletrônico). Mesmo com a queda constante 

da Nasdaq, bolsa de valores das empresas de alta tecnolo-

gia de Nova Iorque, muito dinheiro tem sido investido nas 

organizações pertencentes à nova economia. Tudo isso tem 

sido amplamente noticiado. Mas, e o terceiro setor e os pro-

jetos de cunho social e ligados à cidadania?

Foi motivado por essa pergunta e por um estudo rea-

lizado pela Fundação Kellogg (2000) sobre a e-filantropia 

americana (ações filantrópicas baseadas na internet) que 

resolvemos apresentar um estudo exploratório sobre as ini-

Edson Sadao
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ciativas relacionadas ao social no Brasil e que estão presen-

tes na internet através dos seus sites. Esse é o nosso objeti-

vo principal.

Além disso, procuraremos apresentar (e esclarecer) al-

gumas questões básicas sobre a internet, alguns efeitos e 

implicações, assim como desafios e oportunidades. As re-

ferências bibliográficas ainda são precárias, principalmente 

no Brasil. Mesmo assim, na medida do possível, apresenta-

remos os conceitos técnicos, assim como a teoria já produ-

zida sobre esse assunto.

Contextualização

Pode parecer inusitado tentar associar de alguma for-

ma a internet com o social. Há outras prioridades, o mun-

do tem outros problemas mais importantes como a fome, a 

miséria, a ignorância. Esse é um argumento forte, irrefutá-

vel do ponto de vista empírico, porém o que está em jogo? 

No limite, ao aceitarmos esse raciocínio, ficamos imobili-

zados em face das  necessidades crescentes e cada vez mais 

complexas. Menou (1999) traz uma visão mais “conciliado-

ra”: “parece que o uso da internet, ou de informação em ge-

ral, não parece ter qualquer efeito, a menos que exista uma 

combinação dos atributos e fatores externos apropriados”.

A despeito dos outros problemas sociais existentes, mui-

tos líderes vêm mostrando sua preocupação com o tema. Ja-

mes Wolfensohn, presidente do Banco Mundial, por exem-

plo, declarou (num documento firmado pelo G-8 em Oki-

nawa sobre a sociedade da informação): “As comunidades 

pobres não querem simplesmente um punhado de dinhei-

ro, mas sim a chance de acumular conhecimentos a fim de 

ficarem aptas a se desenvolver por si mesmas. E não há veí-

culo mais eficiente para a difusão de conhecimentos do que 

a internet”. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, 

pediu para que haja uma ação global contra o chamado “di-

gital divide” (exclusão digital).

Ao mesmo tempo em que se reconhece a importância da 

internet num processo de transformações sociais, verifica-

se também muitas incertezas e dúvidas quanto ao uso da in-

ternet no desenvolvimento social e econômico. Thompson 

(2000), Diretor para América Latina e Caribe da Fundação 

Kellogg, disse: 

(...) Se fizer um clique na internet não encontrará a res-

posta. Simplesmente porque as mudanças globais – na 

economia, na política e nas comunicações – não estão in-

cidindo positivamente nas necessidades locais, nas comu-

nidades. A distância entre os incluídos e os excluídos não 

se encerra na internet e nem na velocidade das comuni-

cações. (...) Mas a justiça, a equidade e a sustentabilidade 

no planeta Terra ainda não é uma prioridade na agenda 

mundial. E para isso não há atalhos.

Thompson (2000), contudo, considera também:

“(...) Mas não há dúvidas que a internet está colocando em 

xeque os modos tradicionais de pensar, agir, relacionar-se 

e identificar-se. As novas identificações sociais se associam 

crescentemente em ser uma .ORG ou .COM. Ainda que a 

grande maioria continue depositando as suas esperanças 

numa .GOV, consideramos que o mais importante para o 

progresso humano continue sendo as .EDU.”7

Ainda em relação ao senso crítico quanto à internet, Me-

nou (1999) diz: 

A fascinação pela tecnologia e pela novidade, associada 

com os enormes investimentos e previsões de lucros ainda 

maiores, contribuiu para a crença dominantemente afir-

mativa de que as tecnologias de informação e, portanto, 

a internet, são boas, essenciais e positivas. O que Heeks 

(1999) jocosamente chama de “fetiche das tecnologias de 

informação contemporâneas.

Impacto se tornou um modismo que aparece em quase 

todos os artigos ou palestras sobre as “novas” tecnologias da 

informação e da comunicação, acrescentando-se à já lon-

ga coleção de termos imprecisos usados. Em relação a isso, 

Menou (1999) diz: 

7 Na internet, as organizações e endereços eletrônicos são definidos com as terminações .ORG (organização sem fins lucrativos), .COM (empresas), .GOV 
(governos) e .EDU (organizações educacionais).
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(...) impactos não somente estão ligados com um conjun-

to dramaticamente complexo de fatores, mais além do 

mero “uso da internet”, como podem não alterar durável 

ou substancialmente a forma com que as pessoas ou as or-

ganizações tratam de suas atividades particulares. Seria 

então mais apropriado chamá-las de “efeitos” do que de 

“impactos”. Uma vez que as ações consideradas resultantes 

das mudanças acima mencionadas produzam efeitos, es-

tes podem, por seu lado, induzir uma série subseqüente de 

mudanças, isto é, a adaptação, a adoção e a instituciona-

lização daquelas alterações iniciais. Nesse momento, final-

mente, entramos na área que deveria ser conhecida como 

de impacto, propriamente dita.

Um estudo relacionado aos efeitos e impactos da inter-

net demandaria uma condição muito especial de pesquisa. 

Considerando-se a precariedade de dados e informações no 

Brasil, essa tarefa seria ainda mais difícil. Diante disso, pro-

curamos escolher algo mais simples: um estudo explorató-

rio sobre o e-social (projetos de cunho social baseados na 

internet) no Brasil. Esse é um primeiro esforço na tenta-

tiva de compreendermos a relação internet–social no nos-

so país.

Referencial analítico

A internet

As pessoas têm utilizado o termo internet para situações 

e contextos muito diferentes. Embora seja usado de maneira 

indiscriminada, não é nada fácil entender a que se refere.

Como um referencial teórico, vamos utilizar a definição 

de Menou (1999): “Um espaço social, em um dado tempo e 

lugar, que opera através de campos analógicos e digitais de 

comunicação.”

Os atributos derivados da internet, de acordo com o 

mesmo autor, podem ser divididos em quatro categorias 

básicas que terão um caráter permanente em qualquer es-

quema de observação:

 Comunicação 

 Administração/ Decisão

 Produção ou troca de bens e serviços tangíveis

 Criação ou troca de bens e serviços intangíveis (por 

exemplo, pesquisa, aprendizagem, criação artística, 

etc.) 

Não fossem as coisas suficientemente complicadas, 

identificar e rastrear os usuários da internet é tudo, menos 

uma tarefa fácil. Mesmo as organizações, lucrativas ou não, 

são difíceis de serem analisadas – uma mesma organização, 

por exemplo pode ter mais de um registro sob o mesmo 

CNPJ (cadastro nacional de pessoas jurídicas).

Em muitos casos, os usuários são identificados por meio 

de uma conta da internet. Mesmo onde elas são individuais, 

em sua maior parte, é muito difícil estabelecer uma cone-

xão precisa entre uma transação e uma pessoa, ou um cão, 

de acordo com o desenho animado (o cão, no terminal, diz: 

“On internet nobody knows you’re a dog – Na internet nin-

guém sabe que você é um cachorro)”.

O ciberespaço

De acordo com Benedikt (1994), o ciberespaço é:

“Uma realidade virtual, ou artificial, multidimensional, 

globalmente trabalhada em rede, suportada por compu-

tadores, acessada por computadores, gerada por compu-

tadores. Nesta realidade, para a qual cada computador é 

uma janela, objetos vistos ou ouvidos não são nem físicos 

nem, necessariamente, representações de objetos físicos, 

mas são, principalmente, na forma, caráter e ação, forma-

dos por dados, pura informação. Esta informação deriva 

em parte das operações do mundo físico, natural, mas a 

maior parte deriva do imenso tráfego de informações que 

constitui os empreendimentos humanos em ciência, arte, 

negócios e cultura.”

Cano (2000) evidencia algumas das principais caracte-

rísticas do ciberespaço: 

 As linguagens utilizadas são próprias: a comunicação 

ocorre de forma padronizada (Ware et al., 1997);

 A distância é desprezível: a velocidade dos acessos ele-

trônicos torna as distâncias geográficas irrelevantes 

(Martin, 1995);

 Tempo de acionamento de processos é desprezível: as 

rotinas administrativas, legais e burocráticas, são ge-

ralmente cumpridas em tempo real, na velocidade do 

processamento eletrônico (Martin, 1995; Martin, 1996; 

Mckenna, 1997);

 Os custos de transporte de informações e produtos ten-

dem a zerar: isso se dá em função da própria natureza 
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de alguns produtos com grande conteúdo informacio-

nal como softwares, música (MP3) e livro-virtual (Pe-

ppers e Rogers, 1997);

 É permitido o sincronismo temporal de comunicação: 

sua estrutura permite ultrapassar barreiras temporais 

naturais (Tapscott e Caston, 1993);

 É permitido o teletrabalho humano: as estruturas de co-

municação possibilitam que as pessoas trabalhem à dis-

tância (Hope e Hope, 1997; Martin, 1996);

 É permitida a multiplicação da produção: produtos com 

grande conteúdo internacional podem ser produzidos 

instantaneamente (distribuído) inúmeras vezes, em 

qualquer ponto do espaço cibernético (Cano, 2000);

 É viabilizada a modularidade no atendimento do mer-

cado: essa característica permite a volta da personaliza-

ção artesanal da produção, a volta ao atendimento do 

nicho de um só (Davis e Meyer, 1999; McKenna, 1997; 

Peppers e Rogers, 1997);

 É facilitado o acesso à informação: constituído por pura 

informação, o espaço cibernético permite ordenamen-

tos e seleções envolvendo um grande número de banco 

de dados, segundo uma variedade não limitada por cha-

ves de classificação (Martin, 1996).

O universo pesquisado

Uma vez esclarecidas as questões técnicas e teóricas 

fundamentais sobre internet e o ciberespaço, passaremos à 

apresentação da pesquisa que realizamos.

Para verificarmos a presença do e-social no Brasil, fi-

zemos uso dos chamados buscadores (sites na internet, 

especializados em encontrar assuntos, organizações, pes-

soas, etc.)– www.google.com, www.uol.com.br/miner, 

www.yahoo.com.br; www.cade.com.br; www.imais.com.br; 

www.todobr.com.br; www.radix.com.br; principalmen-

te. Além disso, procuramos visitar sites do tipo “portal” 

(que congregam vários num único assunto de maneira 

horizontal, por exemplo: meio ambiente, educação, etc.), 

como por exemplo, www.filantropia.org; www.rits.org.br; 

www.abong.org.br, etc.

Foi uma pesquisa bastante extensa: foram mais de 2.000 

sites visitados ao longo de quatro meses. No Brasil, de acor-

do com dados do www.registro.br, há perto de 8.000 sites 

do tipo “.ORG”, ou seja, projetos e iniciativas originárias de 

organizações sem fins lucrativos. É extremamente difícil de-

terminarmos o número exato de organizações, pois se pode 

registrar mais de uma iniciativa sob o mesmo CNPJ (Ca-

dastro Nacional de Pessoas Jurídicas). Da mesma forma, 
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não é possível determinarmos, no universo das “.ORG”, as 

que são relacionadas à assistência social, educação, saúde, 

cidadania, etc., a menos que fizéssemos uma visita a cada 

uma delas. Apresentamos a seguir um quadro que demons-

tra a evolução das “.ORG” no Brasil:

Foi apenas no final de 1997 que o número de iniciativas 

sem fins lucrativos ultrapassou a 1.000 registros. Houve um 

crescimento acentuado a partir de então, sendo que há uma 

tendência de crescimento (mesmo que em menor grau).

Para realizar o estudo exploratório do e-social, elegemos 

12 temas diferentes, que são tradicionalmente aceitos e uti-

lizados na área social, para a organização dessa pesquisa: as-

sistência social, cultura, direitos humanos, educação, gestão 

social, governo, infância e juventude, meio ambiente, movi-

mentos sociais, múltiplas áreas, responsabilidade social das 

empresas e saúde. Essa é uma classificação bastante diferen-

te do que encontramos no relatório da Fundação Kellogg 

(2000), que privilegiou o tipo de serviço prestado (captação 

de recursos, voluntariado, filantropia, etc.). 

Do universo de mais de 2.000 sites visitados, seleciona-

mos apenas 323, que estão distribuídos da seguinte forma: 

em assistência social – 24, cultura – 04, direitos humanos 

– 17, educação – 31, gestão social – 14, governo e cidadania 

– 37, infância e juventude – 29, meio ambiente – 107, mo-

vimentos sociais – 10, múltiplas áreas (incluindo o volun-

tariado) – 30, responsabilidade social das empresas – 08 e 

saúde – 12. Essa classificação seguiu o posicionamento te-

mático apresentado pelas organizações pesquisadas, ou seja, 

procuramos seguir a definição apresentada na apresentação 

institucional e/ou missão de cada uma das organizações. 

Os critérios de seleção para escolhermos os 323 sites en-

tre os mais de 2.000 analisados foram: a) sites em português 

e/ou de origem nacional, b) presença do endereço (URL – 

Uniform Resource Locator, localizador uniforme de recur-

sos) em mais de um site de busca; c) “profissionalismo” no 

site (os sites considerados “domésticos” foram desconside-

rados). Houve um outro recorte quanto aos sites relaciona-

dos a qualquer tipo de religião, partidos políticos e assuntos 

que pudessem de alguma forma incitar qualquer forma de 

preconceito e intolerância.

De uma forma geral, de acordo com os dados obtidos, 

os sites estão restritos a: uma representação institucional na 

internet e apresentação de conteúdos. Ainda é muito inci-

piente a utilização para outras finalidades como: captação 

de recursos financeiros e mobilização de voluntários. Além 

disso, há um considerável desequilíbrio quanto aos temas: o 
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meio ambiente, por exemplo, é o assunto mais presente na 

internet brasileira, por isso pudemos selecionar um grande 

número de projetos (107); tivemos dificuldade em encon-

trar sites relacionados ao tema da cultura – encontramos 

apenas quatro no universo pesquisado. 

Em termos comparativos, as “.ORG” representam o se-

gundo número de registros na internet brasileira, perdendo 

apenas para as “.COM”, que estão com mais de 200 mil re-

gistros atualmente. Um dado importante é sobre o interesse 

do internauta (pessoas que utilizam a internet) nesse assun-

to. De acordo com as revistas especializadas no mercado, 

esse é o terceiro assunto mais visitado pelas pessoas.

A presença global do terceiro setor brasileiro, assim 

como de iniciativas de interesse público e social, porém, 

pode ser considerada baixa em relação ao número de or-

ganizações existentes: representam pouco menos de 3% do 

universo total de 250 mil entidades sociais, conforme pes-

quisa realizada por Landim (1995) e Kanitz (1999) quan-

to ao crescimento do terceiro setor. Esse número, provavel-

mente, é ainda mais baixo, pois conforme expomos acima, 

os registros “.ORG” não representam necessariamente o nú-

mero de organizações (é sempre mais baixo do que isso).

Apesar disso, é surpreendente o número de organiza-

ções, projetos e iniciativas relacionados às questões sociais 

no Brasil. Não imaginávamos que encontraríamos um nú-

mero expressivo de organizações e iniciativas. A seguir, 

apresentamos o resultado da nossa pesquisa, onde os sites 

foram separados por temas, conforme exposto anterior-

mente, com o nome do projeto/iniciativa/organização e o 

seu respectivo endereço eletrônico.

Assistência social (24 sites selecionados)

 Site da Fome

 (www.sitedafome.com.br)

 Doe Grátis

 (www.doegratis.com.br)

 Adoção

 (www.adocao.com.br)

 Associação Comunidade de Mãos Dadas

 (www.acmd.org.br)

 Lar Santo Antônio dos Excepcionais 

 (www.larsantoantonio.com.br)

 Clique Fome

 (www.clickfome.com.br)

 Filantropia.org

 (www.filantropia.org.br)

 Clique Doe

 (www.clickdoe.com.br)

 e-social

 (www.esocial.org.br)

 Ação Comunitária do Brasil

 (www.crianca-sa.org.br)

 Obras Sociais Irmã Dulce

 (www.irmadulce.org.br)

 AACD

 (www.aacd.org.br)

 Cruzada do Menor

 (www.cruzadadomenor.org.br)

 Instituto de Cegos Padre Chico

 (www.padrechico.org.br)

 Teleton

 (www.teleton.org.br)

 Santa Casa SP

 (www.santacasasp.org.br)

 Fundação Dorina Nowill

 (www.fundacaodorina.org.br)

 Casa de Apoio ao Menor com Câncer

 (www.hope.org.br)

 Prato de Sopa 

 (www.pratodesopa.com.br)

 Aldeias Infantis SOS

 (www.aldeiasinfantis.org.br)

 A Turma da Sopa

 (www.abbp.org.br)

 Visão Mundial

 (www.visaomundial.org.br)

 Organização pela Solidariedade

 (www.solidariedade.org.br)

 Sociedade de Assistência aos Cegos

 (www.sac.org.br)

Cultura (4 sites selecionados)

 Academia Brasileira de Letras

 (www.academia.org.br)

 Fundação Darcy Ribeiro – Fundar

 (www.fundar.org.br)

 Fundação Joaquim Nabuco

 (www.apipucos.fundaj.gov.br)
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 Itaú Cultural

 (www.ici.org.br)

Direitos humanos (17 sites selecionados)

 Anistia Internacional

 (www.anistia.org.br)

 Biblioteca Virtual de Direitos Humanos

 (www.direitoshumanos.usp.br)

 Cepia

 (www.cepia.org.br)

 Comissão de Direitos Humanos

 (www.camara.gov.br/cdh)

 Conjuntura Criminal

 (www.conjunturacriminal.com.br)

 Gajop

 (www.gajop.com.br)

 Human Rights Watch

 (www.hrw.org/portuguese)

 Ilanud

 (www.sites.uol.com.br/ilanud)

 Ministério da Justiça

 (www.mj.gov.br)

 Movimento Nacional de Direitos Humanos

 (www.mndh.org.br) 

 Movimento Tortura Nunca Mais

 (www.torturanuncamais.org.br)

 OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

 (www.oab.org.br)

 Prêmio Socioeducando

 (www.neuronio.com.br/socioeducando)

 Rede de Telemática Direitos Humanos & Cultura

 (www.dhnet.org.br)

 Secretaria Estadual de Direitos Humanos/SP

 (www.justica.sp.gov.br/pedh.htm)

 Visão Mundial

 (www.visaomundial.org.br)

 Viva Rio

 (www.vivario.org.br)

Educação (31 sites selecionados)

 A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro

 (www.bibvirt.futuro.usp.br)

 Ação Educativa

 (www.acaoeducativa.org)

 Amigos da Escola

 (www.amigosdaescola.com.br)

 Biblioteca Virtual

 (www.bibliotecavirtual.org.br)

 Cebela

 (www.cebela.org.br)

 Cenpec

 (www.cenpec.org.br)

 CISV Brasil – Children International Summer Village

 (www.cisv.org.br)

 Click Livro

 (www.clicklivro.com.br)

 Educ_BH

 (www.educ-bh.com.br)

 EducaFórum

 (www.sampaonline.com.br/educaforum)

 Educare

 (www.educare.org.br)

 Escola de Pais do Brasil

 (www.escoladepais.org.br)

 Federação de Bandeirantes do Brasil

 (www.bandeirantes.org.br)

 Fundação Bradesco

 (www.fundacaobradesco.org.br)

 Fundação Educar Dpaschoal

 (www.educar.com.br)

 Fundação Estudar

 (www.estudar.org.br) 

 Fundação Iochpe

 (www.widesoft.com.br/fiochpe)

 Fundação Odebrecht

 (www.odebrecht.com.br/fundacao.htm)

 Fundação Peirópolis

 (www.peiropolis.org.br)

 Fundação Victor Civita

 (www.fvc.org.br)

 Fundo de Fortalecimento da Escola

 (www.fundescola.org.br)

 Inep

 (www.inep.gov.br)

 Ines – Instituto Nacional de Educação de Surdos

 (www.ines.org.br)

 Instituto InfoCri@nça

 (www.instituto.dialdata.com.br)
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 Instituto Paulo Freire

 (www.paulofreire.org)

 IQE – Instituto Qualidade no Ensino

 (www.iqe.org.br)

 MEC – Ministério da Educação

 (www.mec.gov.br)

 Projeto Achademia

 (www.achademia.uol.com.br)

 Projeto Aprendiz

 (www.aprendiz.org.br)

 Telecurso 2000

 (www.telecurso2000.org.br)

 Unesco

 (www.unesco.org.br)

Gestão social (14 sites selecionados)

 Afinco

 (www.afinco.org.br)

 ABDL

 (www.lead.org.br)

 Rede Social

 (www.redesocial.org.br)

 Rits – Rede de Informações do Terceiro Setor

 (www.rits.org.br)

 Instituto Academia Social

 (www.academiasocial.org.br)

 Gestão social, estudo e tecnologia

 (www.gset.org)

 Revista Integração – Cets

 (www.200.18.48.123)

 Programa de Estudos em Gestão Social

 (www.fgv.br/ebap/pesquisa/i_proest.htm)

 USP MBA EXE

 (www.usp-mba-exes.org.br)

 Instituto Christophorus

 (www.christophorus.org)

 Ocara

 (www.ocara.org.br)

 Fundamig

 (www.fundamig.org.br)

 FOS – Federação de Obras Sociais

 (www.fos.org)

 Federação das Entidades Assistenciais de Campinas

 (www.feac.org.br)

Governo e cidadania (37 sites selecionados)

 Alfabetização Solidária

 (www.alfabetizacaosolidaria.org.br)

 Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Pú-

blicas e Gestão Governamental

 (www.anesp.org)

 Banco Federativo

 (www.federativo.bndes.gov.br)

 CDI – Comitê para a Democratização da Informática

 (www.cdi.org.br)

 Cebrap

 (www.cebrap.org.br)

 Compromisso Público

 (www.compromisso-publico.com.br)

 Congresso Nacional

 (www.congressonacional.com.br)

 Correio da Cidadania

 (www.correiocidadania.com.br)

 Escolha Seu candidato

 (www.escolhaseucandidato.com.br)

 Fundação Banco do Brasil

 (www.fbb.org.br)

 Fundação Prefeito Faria Lima

 (www.cepam.sp.gov.br)

 Fundap 

 www.fundap.sp.gov.br)

 Gestão Pública e Cidadania

 (www.gv.br/ford/gpcindex.asp)

 Governo do Brasil

 (www.brasil.gov.br)

 Ibase

 (www.ibase.org.br)

 Instituto Brasileiro de Administração Municipal

 (www.ibam.org.br)

 Instituto Catarse de Fomento à Cidadania

 (www.catarse.org.br)

 Instituto da Cidadania

 (www.institutocidadania.org.br)

 Instituto de Estudos Direito e Cidadania

 (www.iedc.org.br)

 Instituto de Estudos Socioeconômicos

 (www.inesc.org.br)

 Instituto Florestan Fernandes

 (www.institutoflorestan.org.br)
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 Instituto Internacional para o Desenvolvimento da Ci-

dadania

 (www.iidac.org)

 Instituto Pólis

 (www.polis.org.br)

 Ipardes

 (www.ipardes.gov.br)

 Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural

 (www.nead.gov.br)

 Mundo Social

 (www.terravista.pt/BaiaGatas/2932)

 Parlamentar Virtual

 (www.parlamentarvirtual.com.br)

 PoliStar

 (www.polistar.com.br)

 Política OnLine

 (www.politicaonline.com.br)

 PoupeTempo

 (www.poupetempo.com.br)

 Procon-SP

 (www.procon.sp.gov.br)

 Professor Ladislau Dawbor

 (www.ppbr.com/ld)

 Programa Leia Brasil

 (www.leiabrasil.com.br)

 Quero Reclamar

 (www.queroreclamar.com.br)

 Rede de Bancos de Dados em Gestão Local

 (www.web-brazil.com/gestaolocal)

 Saber

 (www.saber.org.br)

 Transparência Brasil

 (www.transparencia.org.br)

Infância e Juventude (29 sites selecionados)

 Amencar

 (www.amencar.org.br)

 Andi – Agência de Notícias dos Direitos da Infância

 (www.andi.org.br)

 Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de 

Justiça

 (www.abmp.org.br)

 Associação Projeto Roda-Viva

 (www.members.tripod.com/~rodaviva)

 Cecria

 (www.cecria.org.br)

 Centro de Orientação e Educação Sexual

 (www.cores.org.br)

 Comdica

 (www.comdica.org.br)

 Criança S.A.

 (www.crianca-sa.org.br)

 Crianças Criativas

 (www.criancascriativas.com.br)

 Educação Profissional de Adolescentes.

 (www.educprof-cadastro.org.br)

 Escotismo Brasil

 (www.escotismo.com.br)

 Federação Brasileira de Albergues da Juventude

 (www.hostel.org.br)

 Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança 

(www.fundabrinq.org.br)

 Fundação Athos Bulcão

 (www.fundathos.org.br)

 Fundação Mudes

 (www.mudes.org.br)

 Fundação Perseu Abramo

 (www.fpabramo.org.br)

 Fundo Cristão para Crianças

 (www.fcc-brasil.org.br)

 Grupo Elenko

 (www.elenkokva.org.br)

 IAS – Instituto Ayrton Senna

 (www.ias.com.br)

 Instituto Paulista de Adolescência

 (www.instadolescente.com.br)

 Instituto Pró-Ação pela Cidadania Jovem

 (www.proacao.org.br)

 Pastoral da Juventude

 (www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/5340)

 Projeto Acalanto

 (www.projetoacalanto.org.br)

 Save the Children

 (www.savethechildren.org.br)

 Textos Cogeae-USP

 (www.cogeae.uol.com.br/eticaedrogas/textos.htm)

 Trote Cidadão

 (www.trotecidadao.org.br)
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 Unesco

 (www.unesco.org.br/publica/juv_public.html)

 União dos Escoteiros do Brasil

 (www.ueb.org.br)

 Unicef

 (www.unicef.org/brazil)

Meio ambiente (107 sites selecionados)
 5 Elementos

 (www.5elementos.org.br)

 A Última Arca de Noé

 (www.aultimaarcadenoe.com.br)

 ABCMAC

 (www.abcmac.com.br)

 Adeams

 (www.adeams.com.br)

 Agenda 21

 (www.agenda21.org.br)

 Aipa – Associação Ituana de Proteção Ambiental

 (www.aipa.org.br)

 Amavida

 (www.amavida.org.br)

 Amazon Life

 (www.amazonlife.com)

 Amazônia

 (www.amazonia.org.br)

 Amazônia Legal

 (www.amazonialegal.com.br)

 AmbienteGlobal.com

 (www.uol.com.br/ambienteglobal)

 Amda – Associação Mineira de Defesa do Meio Am-

biente

 (www.amda.org.br)

 Apasfa

 (www.apasfa.org)

 Apromac

 (www.apromac.org.br)

 Aspan

 (www.aspan.org.br)

 Associação de Defesa do Meio Ambiente de Jacarepiá

 (www.adeja.org.br)

 Associação Defesa da Ecologia da Região de Tatuí

 (www.asseta.com.br/alerta)

 Associaçãodos Empresários/Invest.na Amazônia Legal

 (www.amazon.org.br)

 Associação Ecológica Serra do Seara

 (www.aesse.org.br)

 Associação Ituana de Proteção Ambiental

 (www.aipa.org.br)

 BDT – Bases de Dado Tropical

 (www.bdt.org.br)

 Bicuda

 (www.bicuda.org.br)

 Caranguejo

 (www.caranguejo.com)

 Cempre – Compromisso Empr.para Reciclagem

 (www.cempre.org.br)

 Cetrel S.A. – Empresa de Proteção Ambiental

 (www.cetrel.com.br)

 ClickÁrvore

 (www.clickarvore.com.br)

 CNDA – Conselho Nacional de Defesa Ambiental

 (www.cnda.org.br)

 Coalizão Rios Vivos

 (www.riosvivos.org.br)

 Comam – Comunicação p/o Meio Ambiente 

 www.meioambiente.org.br)

 Conservation International do Brasil

 (www.conservation.org.br)

 Consórcio da Bacia das Águas

 (www.agua.org.br)

 Copati

 (www.copati.org.br)

 CRA – Centro de Recursos Ambientais

 (www.cra.ba.gov.br)

 Defensores da Natureza

 (www.defensoresdanatureza.com.br)

 Dossiê do Saneamento – Esgoto É Vida

 (www.esgotoevida.com.br)

 Eco Brasil 2000

 (www.nasa.org.br)

 Eco Latina

 (www.ecolatina.com.br)

 Eco Legal

 (www.ecolegal.com.br)

 Eco Press

 (www.ecopress.org.br)

 Ecoar

 (www.ecoar.org.br)
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 EcoBrasil

 (www.ecobrasil.org.br)

 EcoForça

 (www.ecof.org.br)

 Eco-guia

 (www.ecoguia.com.br)

EcolNews

 (www.ecolnews.com.br)

 Ecolnews

 (www.ecolnews.com.br)

 Ecomarapendi

 (www.ecomarapendi.org.br)

 Ecosolidariedade

 (www.ecosolidariedade.com.br)

 Embrapa

 (www.embrapa.br)

 Fitma

 (www.fitma.com.br)

 Folha do Meio Ambiente

 (www.folhadomeioambiente.com.br)

 Funbio – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

 (www.funbio.org)

 Fundação Florestal de São Paulo

 (www.fflorestal.sp.gov.br)

 Fundação Gaia

 (www.fgaia.org.br)

 Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

 (www.fbpn.org.br)

 Fundação Onda Azul

 (www.ondazul.org.br)

 Fundação Preservar

 (www.buriti.com.br/preservar)

 Fundação Relictos

 (www.relictos.ipn.zaz.com.br)

 Fundação SOS Mata Atlântica

 (www.sosmatatlantica.org.br)

 Fundação Vitória Amazônica

 (www.fva.org.br)

 Gestão Ambiental Web Site

 (www.gestaoambiental.com.br)

 GreenPeace

 (www.greenpeace.org.br)

 Grude – Grupo de Defesa Ecológica

 (www.grude.org.br)

 Grupo Ecológico Linha Verde

 (www.gelv.org.br)

 Guia Verde

 (www.guiaverde.com.br)

 Hyppocampus

 (www.dive.to/hyppocampus)

 Ibama

 (www.ibama.gov.br)

 Ideal Inst. Estudos dos Ecossistemas Aquáticos

 (www.ideal-cr.com.br)

 Imaflora

 (www.imaflora.org)

 Instituto Ambiental Biosfera

 (www.biosfera.com.br)

 Instituto Cultural e Ecológico Lagoa Viva

 (www.lagoaviva.org.br)

 Instituto de Ecoturismo do Brasil

 (www.ecoturismo.org.br)

 Instituto Eco’nvivência

 (www.ieco.org.br)

 Instituto O Direito Por Um Planeta Verde

 (www.planetaverde.org)

 Instituto Sea Shepherd Brasil

 (www.seashepherd.org.br)

 Instituto Socioambiental

 (www.socioambiental.org)

 Instituto Terra Brasil

 (www.terrabrasil.org.br)

 IWC/BRASIL

 (www.via-rs.com.br/iwcbr)

 Jornal do Meio Ambiente

 (www.jornaldomeioambiente.com.br)

 Jornalismo Ambiental

 (www.jornalismoambiental.jor.br)

 Lixo

 (www.lixo.com.br)

 Manual do Ecologista Amador

 (www.geocities.com/RainForest/Andes/1185/manual.htm)

 Ministério Águas Vivas

 (www.aguasvivas.com.br)

 Movimentode Prevenção aos Riscos Urbanos

 (www.riscosurbanos.org.br)

 Neoambiental

 (www.neoambiental.com.br)
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 Pajé

 (www.paje.bio.br)

 Pangea Centro de Estudos Socioambientais

 (www.pangea.org.br)

 Pró Ecologia

 (www.proecologia.com.br)

 Projeto Tamar

 (www.tamar.com.br)

 Pro-Natura International

 (www.pronatura.org.br)

 Reciclar – T3

 (www.reciclar-t3.org.br)

 Recicloteca

 (www.recicloteca.org.br)

 Rede Ambiente

 (www.redeambiente.org.br)

 Refloresta.com

 (www.refloresta.com)

 Renctas

 (www.renctas.org.br)

 Revista Meio Ambiente Industrial

 (www.meioambienteindustrial.com.br)

 SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura

 (www.ipef.br/sbs)

 Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba

 (www.softall.com.br/protetora)

 Sopaes

 (www.members.xoom.com/sopaes/)

 Suipa

 (www.suipa.org.br)

 Tom da Mata

 (www.tomdamata.org.br)

 Treinadores da Alegria

 (www.ativarh.com.br/treinadores)

 Vários sites de meio ambiente

 (www.resol.com.br/esp/ong_esp_1.asp)

 Vitae Civilis

 (www.vitaecivilis.org.br)

 VivaTerra

 (www.vivaterra.org.br)

 Worldwatch Institute Brasil

 (www.worldwatch.org.br)

 WWF Brasil – Fundo Mundial para a Natureza

 (www.wwf.org.br)

Movimentos sociais (10 sites selecionados)

 Celim – Centro de Liderança da Mulher

 (www.celim.org.br)

 Centro Feminista de Estudos e Assessoria

 (www.cfemea.org.br)

 Cimi – Conselho Indigenista Missionário

 (www.cimi.org.br)

 Geledés

 (www.geledes.com.br)

 Mulher.br

 (www.mulher.org.br)

 Mulheres Negras

 (www.mulheresnegras.org)

 Rede Mulher de Educação

 (www.redemulher.org.br)

 Riscos Urbanos

 (www.riscosurbanos.org.br)

 União Brasileiro-Israelita do Bem-estar Social

 (www.unibes.org.br)

 Viva Rio

 (www.vivario.org.br)

Múltiplas áreas – outros (30 sites selecionados)

 Ashoka Society

 (www.ashoka.org.br)

 Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lide-

ranças

 (www.abdl.org.br)

 Associação Nacional de Jornais

 (www.anj.org.br)

 Banco Mundial

 (www.bancomundial.org.br)

 BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

 (www.iadb.org)

 Centro de Valorização da Vida

 (www.cvv.com.br)

 Centro de Voluntariado de São Paulo

 (www.voluntariado.org.br)

 Conar

 (www.conar.org.br)

 DataTerra

 (www.dataterra.org.br)

 Dieese

 (www.dieese.org.br)
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 Fundação Grupo Esquel

 (www.esquel.org/brazil.htm)

 Fundação Roberto Marinho

 (www.frm.org.br)

 Geração

 (www.geracao.org.br)

 Instituto Christophorus

 (www.christophorus.org)

 Instituto Sou da Paz

 (www.soudapaz.org.br)

 Iser – Instituto de Estudos da Religião

 (www.iser.org.br)

 Ocesp

 (www.ocesp.org.br)

 Pró-Vida

 (www.provida.org.br)

 Integração Cósmica  

 Psicologia On-line

 (www.psicologia-online.org.br)

 Recife Voluntário

 (www.voluntario.org.br)

 Rede Ceape

 (www.ceape.org.br)

 Rede de Tecnologia

 (www.redetec.org.br)

 Rede Solidariedade Pró-bicho

 (www.geocities.com/RainForest/Canopy/6695)

 Saci 

 www.saci.org.br)

 Serviço de Notícias Dom Hélder Câmara

 (www.domhelder.org.br)

 Site da Maturidade

 (www.maturidade.com.br)

 UN Development Program

 (www.undp.org.br)

 UNIPAZ – Universidade da Paz

 (www.unipazsul.org.br)

 VITAE

 (www.vitae.org.br)

Responsabilidade social das empresas (8 sites 

selecionados)

 Balanço Social 

 (www.balancosocial.org.br)

 Fides 

 (www.fides.org.br)

 Gife – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas

 (www.gife.org.br)

 Instituto Cives

 (www.cives.org.br)

 Instituto Ethos

 (www.ethos.org.br)

 Instituto Fonte

 (www.fonte.org.br)

 PNBE – Pensamento Nacional das Bases Empresariais

 (www.pnbe.org.br)

 USP MBA-EXE

 (www.usp-mba-exes.org.br)

Saúde (12 sites selecionados)

 Aborto

 (www.aborto.com.br)

 Amamentação On-Line

 (www.aleitamento.org.br)

 Associação de Amigos do Autista

 (www.ama.org.br)

 Centro de Informática e Informações sobre Paralisias 

Cerebrais

 (www.defnet.org.br)

 Coordenação Nacional DST/AIDS

 (www.aids.gov.br)

 Federação Brasileira das Associações de Síndrome de 

Down

 (www.federacaosind.down.org.br)

 Gapa Bahia

 (www.gapabahia.org.br)

 Narcóticos anônimos

 (www.na.org.br)

 Pela Vidda

 (www.pelavidda.org.br)

 Pró-saúde

 (www.prosaude.org.br)

 Sociedade Viva Cazuza

 (www.vivacazuza.org.br)

 Tem que Usar

 (www.temqueusar.com.br)
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Desafios e oportunidades

O relatório sobre e-filantropia da Fundação Kellogg nos 

apresenta as seguintes oportunidades relacionadas ao ter-

ceiro setor:

 Comércio eletrônico e shopping

 Captação de recursos e publicidade

 Filantropia e serviços de doação

 Capacitação e conhecimento

 Voluntariado

 Advocacy e afins

 Eventos e afins

 Portais e serviços diversos

No contexto brasileiro do momento, não seria possível 

essa classificação, pois não há exemplos implementados su-

ficientes que justifiquem uma pesquisa. Por outro lado, isso 

demonstra o quanto o e-social brasileiro tem a evoluir.

Os desafios apontados pela Fundação Kellogg, para a e-

filantropia são:

 A exclusão digital. Muitas organizações não estão prepa-

radas tecnologicamente para o mundo virtual (ciberné-

tico);

 Baixa visibilidade dos projetos na internet, mesmo para 

as organizações mais “desenvolvidas”;

 Uma baixa velocidade nas organizações financiadores 

em aportar recursos para esse tipo de projeto;

 As inovações on-line precisam de investimentos e traba-

lho dos membros fundadores;

 A necessidade da criação de modelos híbridos que con-

temple os conhecimentos do setor lucrativo e sem fins 

lucrativos;

 Uma maior colaboração entre as “.COM” e as “.ORG”. 

Assim como em outros casos, as “.ORG” só existem por-

que as empresas lucrativas querem, e não o inverso;

 Melhora nos serviços de busca, com especialização no 

setor sem fins lucrativos;

 Falta de intercâmbio quanto à troca de dados;

 A regulação no mercado da internet irá afetar as 

“.ORG”;

 Os doadores estão ainda confusos em razão do cresci-

mento demasiadamente rápido da e-filantropia;

 Nesse estágio inicial de inovações em projetos na inter-

net irá duplicar esforços. 

Quanto às oportunidades, o relatório da Fundação 

Kellogg, nos apresenta:

 Práticas mais eficientes, oportunidades exclusivas para 

captação de recursos em projetos específicos, auto-ser-

viço, acesso livre para oportunidades de liderança;

 Acesso e novas colaborações estão permitindo um novo 

paradigma, com novos parceiros;

 Democratização nas relações com doadores, mantene-

dores e colaboradores, permitindo uma nova forma de 

parceria;

 Integração da e-filantropia com uma série de outros ser-

viços on-line (shoppings sociais, acesso a novos conhe-

cimentos, voluntariado on-line, etc.);

 Apoio de empresas especializadas no mercado de inter-

net pode catalizar os projetos em e-filantropia;

 A internet tem proporcionado uma maior conexão en-

tre as pessoas e tem promovido uma ação direta, local;

 Qualquer pessoa ou organização pode se tornar global;

 Novas políticas e regulação podem esclarecer as coisas e 

estabelecer de que forma colaborar para os projetos em 

e-filantropia.

O estudo realizado pela Fundação Kellogg é um bom re-

ferencial para entendermos os limites e as possibilidades no 

mundo cibernético. O Brasil tem muito a ganhar com os co-

nhecimentos e informações apresentadas. Vale a pena frisar 

que esse relatório, conforme os próprios organizadores dis-

seram, não seria possível há um ano atrás, pela falta de ini-

ciativas relevantes. Ou seja, o dinamismo inerente à internet 

reflete-se também nas ações sociais.

Conclusão

Os novos movimentos sociais, de acordo com Castells 

(1999), consistem em uma forma de organização e inter-

venção descentralizada e integrada em rede. O mesmo au-

tor diz: “(...) Essas redes fazem muito mais do que simples-

mente organizar atividades e compartilhar informações. 

Elas representam os verdadeiros produtores e distribuido-

res de códigos culturais”.

O nosso estudo é um primeiro esforço para entender-

mos o e-social no Brasil. Temos certeza de que há a neces-

sidade de nos aprofundarmos e aperfeiçoarmos esse estudo 

para compreendermos a questão de maneira mais ampla.
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A intenção deste trabalho foi o de contribuir para mape-

ar o e-social brasileiro.

Pelos dados e informações colhidos, verificamos que o 

e-social tem muitas semelhanças com os principais desafios 

do terceiro setor: alta fragmentação nas ações e sobreposi-

ção de esforços, baixo nível técnico na gestão administrati-

va, recursos limitados e escassos, ausência ou poucos dados 

confiáveis, a dificuldade na formação de redes e modelos 

colaborativos entre as organizações da sociedade civil, de-

sequilíbrio e concentração de recursos em poucas organiza-

ções, enfim, apesar de todo o “glamour” em torno da inter-

net, diversos problemas ainda permanecem. E isso confirma 

o que Thompson (2000) disse ao valorizar a integração en-

tre o on-line e o off-line, além é claro, de não nos iludirmos 

com os benefícios proporcionados com as novas tecnolo-

gias em face das necessidades sociais prementes e da falta de 

priorização nas ações que visem à solução dos mesmos.

Acreditamos que a partir deste estudo, muitas questões 

relevantes virão à tona, por exemplo: em que medida a in-

ternet pode colaborar para o transformação da realidade, se 

a maioria das pessoas se encontra excluída disso? Quais são 

os fatores determinantes para que exista a democratização 

ao acesso e uso das novas tecnologias no Brasil? Os finan-

ciadores estão preparados para aportar recursos para proje-

tos sociais com base tecnológica? Como avaliar de fato, os 

efeitos e impactos (positivos e negativos), para o desenvol-

vimento social? Enfim, há muitos outros questionamentos 

que não caberiam nesse estudo, mas que são muito impor-

tantes para aprofundarmos o entendimento sobre o e-so-

cial.

Esperamos que o nosso trabalho possa inspirar novas 

pesquisas, e que instiguem as pessoas para um refletir mais 

profundo sobre o que significa incluirmos a internet nas 

nossas vidas, em especial nas iniciativas que promovam a 

solidariedade e a cidadania.

Edson Sadao
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Prêmio “Ações Sustentáveis em HIV/Aids”

Em agosto de 2002, na ocasião do “1o Seminário Nacio-

nal sobre Sustentabilidade: Aids e sociedade civil em deba-

te...”, foi entregue o prêmio “Ações Sustentáveis em HIV/

Aids”. 

A idéia dessa premiação às OSCs, promovida pelo PN-

DST/AIDS, era dar visibilidade às organizações que esta-

vam desenvolvendo ações bem-sucedidas dirigidas a sua 

sustentabilidade. Com esse intuito foram divulgados os 

pré-requisitos às candidaturas, que deveriam estar inscritas 

em uma das seguintes categorias: planejamento estratégico, 

fortalecimento de gestão, marketing institucional ou capta-

ção de recursos.

Por solicitação da Unidade de Articulação com a Socie-

dade Civil e de Direitos Humanos (SCDH) do PN-DST/

AIDS, foi reunido um grupo de pessoas com inserções so-

ciais e institucionais diversas compondo a banca examina-

dora do Prêmio “Ações Sustentáveis em HIV/Aids”. Esta 

contou com 12 participantes, que não possuíam qualquer 

vínculo com o PN-DST/AIDS, o Centro de Estudos do Ter-

ceiro Setor (Cets) da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, 

o Gapa/Bahia e a Amazona, parceiros nos trabalhos de sus-

tentabilidade realizados para as OSCs pelo PN-DST/AIDS. 

Os integrantes da banca examinadora estavam ligados 

às seguintes instituições:

 Associação Brasileira de Captadores de Recursos e Insti-

tuto Presbiteriano Mackenzie 

 Centro de Integração da Cidadania 

 Fundação Semear 
 Interage – Grupo Interagências para Mobilização de Re-

cursos 

 Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

 Ofício Plus Comunicação e Marketing Ltda., e Instituto 

Idéia Social 

 Oxfam 

 Polis – Instituto de Estudos Formação e Assessoria em 

Políticas Sociais 

 Rits – Rede de Informações para o Terceiro Setor 

 UNDCP

 Unesco

 Universidade Federal da Bahia 

A análise das propostas recebidas foi realizada com base 

na pontuação dos seguintes itens: inovação, replicabilida-

de, desenvolvimento de parcerias, sustentabilidade política, 

sustentabilidade financeira e sustentabilidade técnica. Além 

disso, a banca examinadora considerou as referências ofere-

cidas por duas instituições, mencionadas para tal pelas or-

ganizações concorrentes, e materiais anexados no momento 

da inscrição (fôlder, vídeos, materiais de divulgação, etc.). 

No total, foram recebidas 57 inscrições. Destas, 13 fo-

ram desclassificadas após deliberação da banca examinado-

ra porque não estavam de acordo com nenhuma das cate-

gorias ligadas à premiação. Da mesma forma, considerou-se 

que não havia candidata que preenchesse os pré-requisitos 

para o terceiro lugar na categoria “planejamento estratégi-

co”.

Tal como divulgado amplamente, somente os primeiros 

lugares receberam o prêmio em dinheiro, no valor de R$ 50 

mil. Nesse caso, com o apoio do Banco Bradesco S.A., Usaid, 

Volkswagen do Brasil e Fundação Ford.

As organizações classificadas em segundo lugar recebe-

ram a assessoria especializada da Associação Brasileira de 

Captadores de Recursos (ABCR) para a elaboração de um 

plano de captação de recursos. Os terceiros lugares foram 

contemplados com um prêmio simbólico, a coleção “Ges-

tão e Sustentabilidade”. Todas as organizações premiadas re-

ceberam um troféu e um certificado a serem adicionados a 

seu curriculum institucional.

Cristina Câmara
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Apresentamos a seguir as organizações premiadas, por 

categoria, para registro da parceria entre setores diversos 

na efetivação do prêmio “Ações Sustentáveis em HIV/Aids”. 

Os interessados poderão consultar os sites disponíveis para 

maiores informações.

Planejamento Estratégico

1 – Davida – Prostituição, Direitos Civis, Saúde 

– www.davida.org.br

A organização foi criada em 1992, no Rio de Janeiro. 

Surgiu da necessidade de articulação entre as prostitutas, 

já organizadas na Rede Brasileira de Profissionais do Sexo, 

fundada em 1989. Na época de criação da Davida, conside-

rou-se importante sistematizar ações nas áreas de educação, 

capacitação de jovens e organização do movimento de pro-

fissionais do sexo.

A organização promove a auto-estima e a cidadania de 

comunidades marginalizadas, principalmente profissionais 

do sexo e seus clientes, assim como as de adolescentes. Rea-

liza inúmeras atividades em educação, saúde, cultura e co-

municação, além de projetos de geração de renda e capaci-

tação profissional. Em 1994, sediou o “III Encontro Nacio-

nal de Trabalhadoras do Sexo”. Os dois anteriores foram re-

alizados em 1987 e 1989. 

Davida apóia associações de profissionais do sexo na 

elaboração e desenvolvimento de projetos de prevenção em 

DST/aids e assessora projetos em parceria com o poder pú-

blico. Possui um centro de documentação especializado em 

prostituição. Atua na distribuição de preservativos, oficinas 

temáticas, cursos de capacitação para o mercado de traba-

lho (jovens), recebendo interessados em consultar sua bi-

blioteca e documentação. 

Davida publica o jornal “Beijo da Rua”, dirigido a pro-

fissionais do sexo.

Proposta premiada: “Davida Nova”. 

2 – Diet – Direito, Integração, Educação 

& Terapêutica em Saúde e Cidadania – 

www.diet.mk.com.br

O grupo Diet foi criado em Guarulhos, São Paulo, em 

1990. Atua nos municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Iza-

bel e região. Visa prevenir, educar, assistir e informar a po-

pulação sobre DST, HIV, aids e drogas por meio de cam-

panhas preventivas, palestras, treinamentos e oficinas. Um 

de seus principais públicos é o de crianças e adolescentes. 

Procurando atingi-lo, elaboram materiais informativos es-

pecíficos. 

O Diet desenvolve estudos de comportamento, pesqui-

sas e acompanhamento da aids. Oferece assistência e apoio 

a portadores do HIV, especialmente os mais pobres. Baseia-

se no trabalho voluntário e é com esse perfil que busca dar 

respostas e alternativas aos problemas causados pela aids e 

o consumo de drogas com prevenção, apoio e solidarieda-

de. Oferece serviços como assistência social, jurídica e psi-

cológica, distribui cestas básicas e proporciona a realização 

de cursos profissionalizantes, entre outros.

Proposta premiada: “Novo Rumo – Projeto de Sustenta-

bilidade e Desenvolvimento Institucional”.

Fortalecimento de Gestão 

3 – Abia – Associação Brasileira Interdisciplinar 

de Aids – www.abiaids.org.br

A Abia foi criada em 1986, no Rio de Janeiro. Na época, 

a aids tornava-se uma realidade devastadora entre os hemo-

fílicos. Um de seus principais objetivos é promover o desen-

volvimento de atividades sociais e científicas voltadas para 

a prevenção à aids, tais como estudos, pesquisas e projetos 

socioeconômicos, formação de banco de dados, preparo e 

divulgação de relatórios, boletins e publicações, por parte 

da própria organização ou através de terceiros. Estabelece 

contratos e intercâmbios de programas com organizações, 

órgãos públicos ou privados, fundações e sociedades nacio-

nais e estrangeiras.

Dentre as atividades realizadas pela Abia estão as ofi-

cinas dirigidas a jovens Homens que fazem Sexo com Ho-

mens e casais sorodiscordantes. 

A Abia possui um dos melhores centros de documen-

tação e recursos especializados em aids no Brasil, que atrai 

estudantes e pesquisadores de diversas formações. Periodi-

camente publica materiais informativos sobre a epidemia 

de HIV/aids, especialmente os boletins “Boletim ABIA” e 

“Ação Anti-Aids”. De cunho mais analítico, a Abia publicou 

a coleção “História Social da Aids”, entre outros.

Proposta premiada: “Sustentando a Solidariedade – Po-

líticas de Saúde e Democratização da Informação”.
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4 – SOS Corpo – Gênero e Cidadania – 

www.soscorpo.org.br

Organização feminista criada em 1981, no Recife, o SOS 

Corpo começa a trabalhar na prevenção à aids em 1993. Sua 

fundação traz à tona a saúde da mulher. Na época surgiam 

novos sujeitos políticos e o movimento feminista tornava-

se visível, trazendo consigo a tarefa histórica de construir a 

cidadania das mulheres e dessa forma incluí-las como sujei-

to no processo democrático. O feminismo aliava-se ao mo-

vimento geral em defesa das liberdades individuais. 

O SOS Corpo, ao longo de seus anos de existência, tem 

reafirmado como missão institucional o projeto de contri-

buir para a democratização da sociedade brasileira através 

da promoção da igualdade de gênero com justiça social. 

Trabalha pela cidadania, no combate à pobreza e contra a 

exclusão social, tendo as mulheres como sujeito central de 

sua ação. Desenvolve ações educativas e informativas para 

grupos e organizações de mulheres em situação de pobre-

za, assessora organizações não-governamentais, movimen-

tos sociais e órgãos públicos, atua na defesa de direitos, ela-

bora materiais pedagógicos, pesquisas e diagnósticos, rea-

liza campanhas educativas e atua em conselhos exercendo 

o controle social. Possui inúmeras publicações, entre elas a 

série “Caderno de Texto”. 

Proposta premiada: “Fortalecendo Grupos de Mulheres 

para Prevenção em HIV/Aids”.

5 – Idac – Instituto de Ação Cultural/Banco de 

Horas – www.bancodehoras.org.br

O Idac foi criado em 1980, no Rio de Janeiro. A aten-

ção à aids surge em 1993, com a criação do Banco de Horas, 

que funciona como um departamento do Idac destinado à 

correlação saúde mental e aids. Organiza um amplo volun-

tariado de profissionais de saúde mental, que atendem gra-

tuitamente em seus consultórios privados. Atualmente são 

em torno de 200 profissionais.

Publica livros e folhetos informativos dirigidos a pro-

fissionais de saúde mental e à população em geral, além de 

promover seminários, simpósios e eventos culturais de sen-

sibilização sobre aids. Suas publicações registram a realiza-

ção desses eventos.

Proposta premiada: “Um Voluntariado de Profissionais 

Liberais de Saúde Mental”.

Marketing Institucional 

6 – Gapa/RS – Grupo de Apoio à Prevenção à 

Aids no Rio Grande do Sul – www.gapars.com.br

O Gapa/RS foi criado em 1989, em Porto Alegre. Surgiu 

na defesa de pessoas vivendo com HIV/aids, reunindo mais 

de 30 pessoas, entre elas diversos religiosos luteranos, pro-

fissionais de saúde, homossexuais, hemofílicos, soropositi-

vos e doentes de aids e seus parceiros, familiares e amigos. A 

composição inicial deu o tom das primeiras reivindicações 

e ações do grupo: uma preocupação em garantir atendi-

mento adequado e digno para as pessoas doentes de aids.

Sua missão é promover a redução da infecção pelo HIV 

através de ações de prevenção e lutar pela garantia dos direi-

tos das pessoas atingidas pela epidemia de aids. 

O Gapa/RS realiza trabalhos de prevenção e apoio às 

pessoas afetadas pelas DST/HIV/aids, através de plantão 

de atendimento pessoal e telefônico, atendimento jurídico e 

psicoterapêutico, grupos de ajuda-mútua para pessoas que 

vivem com HIV/aids, grupos de adesão ao tratamento, cur-

sos de capacitação, visitas hospitalares, intervenção com-

portamental entre profissionais do sexo e mulheres, além de 

produzir campanhas e materiais informativos. Seus carta-

zes são reconhecidos pela qualidade e criatividade. Também 

possui o Centro de Informação e Documentação (CID) 

com livros, textos, vídeos e materiais para pesquisa.

Proposta premiada: “Controle Social e Advocacy”.

7 – ISDS – Instituto de Projetos e Investiga-

ções em Saúde e Desenvolvimento Social 

– www.chla.ufal.br/multireferencial/ong-isds

Criado em 1993, em Fortaleza, o ISDS surgiu por inicia-

tiva de alguns profissionais da área de saúde. Procura desen-

volver projetos e estudos nas áreas de saúde pública e desen-

volvimento; oferecer assistência técnica, assessoria e consul-

toria na área de saúde pública a instituições e entidades pú-

blicas e privadas; coletar e disseminar informações relativas 

à saúde no âmbito local, nacional e internacional, através de 

publicações e outros meios de comunicação social; realizar, 

patrocinar ou apoiar treinamentos, cursos, conferências, se-

minários, debates e palestras sobre temas referentes à saúde 

pública; e, manter intercâmbios com entidades e institui-

ções similares.

Prêmio “Ações Sustentáveis em HIV/Aids”

Cristina Câmara
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A singularidade da organização está nas formas de co-

municação com o público. O ISDS investe nas apresenta-

ções de peças teatrais sobre aids, programas com radialistas 

que compõem a “Rede Radialistas contra a Aids”, a exposi-

ção itinerante “Desing X Aids”, entre outras. Publicou um 

catálogo de entidades que trabalham com adolescentes no 

Ceará. 

Proposta premiada: “Teatro de Rua contra a Aids”. 

8 – Gapa/SE – Grupo de Apoio à Prevenção à Aids 

de Sergipe – http://www.infomidia.com/gapase

O Gapa/SE foi criado em 1991, em Aracaju. Busca con-

tribuir com uma política eficaz no enfrentamento da epi-

demia de aids, visando a melhores condições e qualidade 

de vida para as pessoas vivendo com HIV/aids em Sergi-

pe. Prioriza os segmentos marginalizados e/ou grupos des-

providos de proteção social ou proeminência política. Em 

grande parte, atua com voluntários. 

A organização atende a pessoas vivendo com HIV/aids 

e promove ações de prevenção. Também atende ao público 

em geral, faz visitas domiciliares e promove treinamentos 

de agentes multiplicadores de informações em DST/HIV/

aids para voluntários e segmentos sociais específicos. Possui 

parcerias com instituições públicas e privadas.

Proposta premiada: “Tô Vivo: Uso Camisinha”. 

Captação de recursos

9 – Barong – Instituto Cultural Interservice 

– www.dkt.com.br

Criado em 1995, em São Paulo, o Barong estreou no ve-

rão de 96 nas praias do litoral paulista. Trata-se de uma uni-

dade móvel cujo trabalho dos agentes é voltado à pesquisa, 

prevenção à aids e intervenção e venda de preservativos a 

preços subsidiados, através de técnicas de marketing social 

em áreas urbanas de grande concentração. Seu objetivo é 

minimizar o impacto social da epidemia de aids por meio 

de uma linguagem simples e compreensível para o grande 

público.

Proposta premiada: “Venda de Preservativos como Fon-

te de Manutenção das Atividades de Rua”. 

10 – ASA – Ação Social Arquidiocesana – 

www.arqui-the.org.br

Criada em 1956, em Teresina, a ASA surge da necessi-

dade de trabalhos com pessoas carentes da Arquidiocese de 

Teresina. Em 1995, inicia suas ações de prevenção à aids.

O objetivo da organização é promover e executar pro-

gramas de assistência social que visem ao bem-estar das 

pessoas e da comunidade, através de serviços e outras ini-

ciativas. Orienta e coordena movimentos e atividades de 

ação social e de atendimento e promoção dirigidas a pesso-

as menos favorecidas.

Oferece atendimento médico, psicológico, educacional, 

odontológico, fisioterapêutico, nutricional, informações 

sobre direitos humanos, comunicação e assistência religio-

sa. Seu público varia entre meninos e meninas em situação 

de rua e risco social, mulheres, portadores de HIV, pessoas 

com hanseníase, terceira idade, entre outros.

Proposta premiada: “Caminhada da Fraternidade”.

11 – Aproce – Associação de Prostitutas do Ceará 

Atuando desde 1990, no Ceará, a Aproce foi criada após 

o “I Encontro de Trabalhadoras do Sexo”, realizado no Rio 

de Janeiro. Foi organizada por um grupo de prostitutas ce-

arenses.

A organização procura lutar por melhores condições de 

vida para as prostitutas, combater os preconceitos, as dis-

criminações e oferecer capacitação para que as mesmas te-

nham outra forma de renda que não seja apenas a prostitui-

ção. A prevenção à aids é uma pauta primordial nas ações 

educativas e preventivas desenvolvidas. 

A Aproce promove palestras, encontros e seminários 

para discutir a articulação entre as prostitutas, e o conceito 

de cidadania. Reivindica melhores condições de vida para as 

prostitutas, o respeito a seus direitos, lutando contra a vio-

lência e os preconceitos contra as mulheres prostitutas. 

Proposta premiada: “Serigrafia, Saúde e Mulher”

Cristina Câmara

Socióloga, responsável pela SCDH entre jan./2001 e abr./2003.

Atualmente trabalha como Especialista em ONG na Pact brasil.


