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importantes para diversificar suas fontes de recursos, 

promovendo a sustentabilidade da instituição de forma 

saudável e planejada. Boa leitura!
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Se você estuda sobre captação de recursos, já deve ter lido sobre 
a importância do planejamento e da diversificação. Deve também ter 
visto que captação de recursos requer tempo, investimento e equi-
pe, e que é um processo, e não uma ação pontual. Com certeza já 
viu que captação de recursos é estratégica para a sustentabilidade 
das organizações, e também transformadora, viabilizando o cumpri-
mento da sua missão. Mas há algo de que se fala muito pouco, e 
que é tão importante como o resto: para o sucesso da captação de 
recursos, a transparência é fundamental.

Sim, ser transparente é fundamental e é um dos principais fatores que garantirá o sucesso na 
captação de recursos das organizações, pois consolida a relação entre elas e seus doadores, e 
também dela para com toda a comunidade.

E como uma organização deve agir se quiser realmente ter a transparência como um valor da 
sua gestão? Apresento, a seguir, algumas das dicas mais importantes sobre o tema:

1. Deve ter uma página na internet. Toda organização tem que ter um site, simples, mas completo, 
que disponha das informações mínimas, como missão, visão, equipe, formas de contato etc. 
Para a captação, além do site, é importante ter também um botão de doação sempre visível.

2. Quem é a equipe da organização? E, principalmente, quem forma o corpo dirigente dela? To-
dos os doadores devem ter acesso à informação sobre quem dirige a instituição, para que con-
fiem na gestão e na sua liderança. Os nomes dos Conselhos de Administração (ou Deliberativo), 
Conselho Fiscal e dos Diretores deve constar no site e estar sempre atualizados.

3. A sua organização tem relatório de atividades anual? Tem que ter, e tem que divulgar. Um re-
latório de atividades é um documento completo que mostra as atividades desenvolvidas pela 
organização e seus resultados alcançados, o perfil do seu público, os seus parceiros, os seus 
números. E é visualmente bonito. Um relatório de atividades é um documento de prestação de 
contas para a comunidade e a sociedade, e é também um documento de captação de recur-
sos – serve para que os doadores tenham confiança na organização.

4. Já vi muitas instituições que se recusam a divulgar seus números financeiros. Usam o argumento 
de que não podem, que há concorrência, as outras saberiam dos dados delas. Este argumento 
é falacioso. Se é uma organização da sociedade civil, que tem finalidade pública – uma causa, 
um grupo, uma bandeira – não se pode pensar desta forma. É preciso ser transparente. E isso 
significa colocar, pelo menos no site, e no seu relatório de atividades, os números da organiza-

TRANSPARÊNCIA E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS: ANDANDO SEMPRE JUNTAS

Por João Paulo Vergueiro
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ção, um Demonstrativo de Resultados do ano, o balanço atualizado. Se eu estou doando, eu 
quero saber como o meu dinheiro está sendo aplicado, e quero ver que está sendo bem utiliza-
do, para continuar doando mais e mais, e por muito mais tempo.

5.  E há algo muito, muito simples, e que muitas vezes é deixado de lado pelas organizações: é 
importante manter comunicação direta com seus doadores e com toda a comunidade. Vale 
fazer um informativo periódico, mesmo que apenas mensal, mas deve-se realmente comunicar 
com frequência o que a organização está fazendo, como as conquistas obtidas e, às vezes, até 
as dificuldades superadas. Isso dá legitimidade inclusive para novos pedidos de doação, quan-
do a organização precisa reforçar o seu trabalho de captação e ampliar os recursos. E, como já 
diria Chacrinha, “quem não se comunica, se estrumbica”, e a comunicação pode ser feita via 
boletins eletrônicos, jornais, revistas, informativos semanais, etc.

Muito bem. Site, conselhos, relatório de atividades, balanços e informativos periódicos. Cinco 
importantes ações que uma organização tem que desenvolver para ser transparente para com 
seus doadores e a comunidade. Cinco ações que vão torná-la mais forte e preparada para ampliar 
sua captação de recursos, e conseguir impactar ainda mais o país de forma permanente e susten-
tável. Não dá para fugir delas, não dá para não ser transparente no Terceiro Setor. É pressuposto, 
é obrigação. E é o que querem a comunidade e os doadores, e por isso tem que ser prioridade 
também dos captadores.
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DIVERSIFICANDO AS 
FONTES DE RECURSOS*

Automatização de processos financeiros ajuda organizações sociais a economizar 
dinheiro e a tornar mais eficiente e seguro o monitoramento de entrada e saída de recursos

Por Michel Freller, Colaboração de Paula Craveiro

Segundo o estudo As Fundações Privadas e Associações Sem 
Fins Lucrativos no Brasil 2010 – FASFIL, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2012, existem no 
Terceiro Setor cerca de 290 mil organizações sem fins lucrativos. 
Isso significa que há forte concorrência na busca por recursos nes-
se setor – mesmo diante da diminuição de 14,2% no total de orga-
nizações em comparação ao estudo da FASFIL de 2005, que conta-
bilizou 338 mil. É importante enfatizar que tal diminuição também 
ocorreu devido à modificação de critérios da pesquisa.

Ao tentarem dar prosseguimento às suas atividades, muitas or-
ganizações da sociedade civil recorrem a novos meios de captação de recursos, como a comercia-
lização de produtos e de serviços. Mas é aí que vem a dúvida: essas associações podem exercer 
atividade de natureza econômica?

Encontramos na legislação vigente a expressão “sem fins lucrativos” ou “organizações para fins 
não econômicos”, conforme aparece no artigo 53 do Código Civil, que, na realidade, indicam a 
proibição da distribuição de lucros entre seus associados. A ocorrência de tal ação caracterizaria a 
organização como sendo de cunho empresarial, desviando-se, assim, de seus princípios.

Independentemente da caracterização de uma organização da sociedade civil (OSC), é fato 
que ela necessita de recursos para cumprir sua função social, preconizada por seus fundadores e 
na missão definida em seu estatuto. No entanto, muitas não conseguem sobreviver por desconhe-
cerem os meios para acessar os recursos disponíveis nas diversas fontes.

RECURSOS FINANCEIROS LIVRES
O desafio que se impõe a essas OSCs é saber como mobilizar recursos financeiros livres para que elas 

sejam menos dependentes de doações de pessoas jurídicas e de apoios governamentais, que normal-
mente são recursos destinados a projetos específicos. Em outras palavras, as organizações precisam bus-
car, por meio do plano estratégico de longo prazo, meios próprios de obter os recursos necessários para 
atender aos seus objetivos e à sua sustentabilidade financeira. A venda de produtos e serviços, negócios 
sociais1 e outras formas de geração de renda própria são algumas das possibilidades.

*Resumo adaptado da dissertação “Mobilização de recursos para Organizações sem Fins Lucrativos por meio de 
geração de renda própria”, apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Autor: 
Michel Freller



Diversificação de fontes de recursos e transparência no Terceiro Setor

7

Segundo Luciano Antonio Prates Junqueira, professor titular da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (PUC-SP) e coordenador do Núcleo de Estudos Avançados do Terceiro 
Setor (NEATS/PUC-SP), “a principal característica das organizações do Terceiro Setor é sua 
finalidade social” e que “a possibilidade de existir excedente financeiro somente obriga estas 
organizações a reinvestirem integralmente esses recursos, de modo a auxiliar em sua autos-
sustentabilidade”. Junqueira ressalta ainda que são poucas as organizações que podem se 
orgulhar de utilizar os mecanismos de “autossustentação”, pois grande parte padece por falta 
de planejamento estratégico

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Para manterem-se em atividade, é preciso que as OSCs conscientizem-se de que não basta 

apenas ter boa vontade e bons projetos. É fundamental que elas contem com o respaldo de um 
planejamento estratégico, que norteará todos os seus passos para a realização de sua missão.

Um Plano Estratégico de Mobilização de Recursos (PEMR) tem como objetivos: organizar, 
de forma clara e objetiva, os atrativos de uma organização para solicitação e obtenção de re-
cursos da sociedade (case statement); potencializar a atração de novas fontes de recursos, le-
vando em consideração a necessidade da diversificação destas; apresentar novas estratégias 
para mobilização de recursos, de acordo com pesquisas e estudos de caso realizados para 
uma organização ou projeto; apontar desafios a serem enfrentados, definir prioridades e su-
gerir ações para implementação do plano; e recomendar práticas de comunicação de suporte 
para a mobilização de recursos.

O PEMR funciona como um guia para as atividades de captação e mobilização de recursos rea-
lizadas pela OSC, servindo tanto para esclarecer as questões estratégicas envolvidas, quanto para 
oferecer suporte às atividades de comunicação necessárias à obtenção de resultados nessas ati-
vidades. Esse plano é dividido em cinco partes: 
direcionamento, objetivos e metas, estratégias, 
comunicação de suporte e desenvolvimento ins-
titucional (DI), concluindo-se com um plano de 
ação para auxiliar na sua implementação.

Para a definição na necessidade social, área 
de atuação e serviços que serão oferecidos, bem 
como para a descrição dos stakeholders, costu-
ma-se empregar o Modelo Trevo, elaborado por 
Antônio Luís de Paula e Silva, presidente do Ins-
tituto Fonte e consultor de OSCs. Os gestores 
devem estar seguros quanto aos recursos (finan-
ceiros ou não) necessários para a manutenção, o 
progresso da organização, os investimentos ne-
cessários, inclusive levando em conta o valor en-
volvido em questões operacionais e nos serviços 
que presta para seu público. Modelo Trevo
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ESTRATÉGIA
PRINCIPAL

ESTRATÉGIA
SECUNDÁRIA

TÁTICA FERRAMENTAS

Grandes 
Doadores
(major donors)

Legados Com vinculo à 
organização ou a seus 
gestores, rede, cotas, 

incentivos fiscais, tijolo, 
contar histórias, selo, tirar 

da zona de conforto

Visitas pessoais,
email e pesquisa

Entorno (da organização)

Campanha capital

Doação em dobro

(Matchfund)

Para a causa
Sem vínculo, cotas,

incentivos, selo, tijolo

Edital

Sem incentivo Pesquisa
SICONV, convênios,
pesquisa, websites,

emenda parlamentar

Escrever
o projeto

Incentivos Fiscais
Federais, Estaduais

e Municipais

Formatar o projeto

Cultura, Idoso,
criança e adolescente,

esporte, saúde

OSCIP, UPF, CEBAS

Funcionários
ProAC e outros

estaduais e municipais

Financiamento coletivo
(crowdfunding) Filmes de 2 min Websites

Prêmios Pesquisa Inscrição

Geração
de renda

Venda de produtos

Micro doação -
arredondar, NFP

Divulgação, anúncios, cartão de crédito
Loja própria

Bazar / brinde

Venda de serviços Pesquisar e formatar cara a cara, email, mala direta, clique e 
agende, telemarketing, redes sociais, 
jogos, torpedo - SMS, contar histórias, 
tijolo, voluntariado, embaixadores da 

causa, vídeos, comunicação permanente

Mantenedores

Adote

Apadrinhamento

Solicitação

Licenciamento criar personagem

Rede,
pesquisa
e reunião

MRC- Marketing
relacionado a causas

Branding

Eventos
Definir tema, pessoa
famosa, funcionários

Fundos
patrimoniais

Regulamento, gestão
e governança

Aluguéis Anúncios Contrato

Captação
de produtos

Bazar – Bens apreendidos

Leilão – Solicitação

Catástrofe Rede Emoção e emergência Redes sociais, anúncios, SMS, vídeos

Voluntariado Rede
Prestadores de serviços

Convidar, visitas
Diretoria

Parcerias Rede
Pesquisa / Nota fiscal 

(paulista)
Visitas, pesquisa, contratos
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COMUNICAÇÃO COMO SUPORTE À CAPTAÇÃO DE RECURSOS
A comunicação específica de apoio para a atividade de captação 

é outro aspecto fundamental para o sucesso da implementação 
do PEMR.

Dentre as principais características de uma peça de captação de 
recursos, destacam-se: ser impactante e capaz de causar envolvi-
mento emocional, possuir textos sucintos e em formato prático, ser 
elaborada de acordo com cada uma das estratégias adotadas, as 
informações contidas devem ser facilmente compreendidas e criar 
identificação entre o possível investidor social e a OSC, e combinar 
diferentes mídias (impressa, CD, e-mail, vídeo, entre outras).

Quanto ao seu conteúdo, a comunicação deve privilegiar dados convincentes sobre o cenário 
(necessidade social) e justificativas para a atuação social da OSC; apresentar plano de benefícios 
ao investidor, ou seja, o que a organização pode oferecer ao investidor social (contrapartidas); 
descrever a missão institucional, suas metas e seus objetivos; destacar, em primeiro lugar, os re-
sultados esperados e os alcançados, quando existirem; e ter as faixas de valores para contribuição 
bem definidas (cotas).

Dispor de um site moderno, com informações atualizadas e relevantes sobre a causa e a OSC, 
bem como uma área específica para captação de recursos, com múltiplas possibilidades de paga-
mento e de valores para serem escolhidos, também facilitam.

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Para o desenvolvimento das atividades de mobilização de recursos, muitas OSCs têm criado 

uma área de Desenvolvimento Institucional (DI) que, conforme descrita no livro Captação de dife-
rentes recursos para organizações sem fins lucrativos, de Célia Meirelles Cruz e Marcelo Estraviz, 
deve ser organizada de acordo com as características da organização e com as prioridades das 
estratégias definidas para a mobilização de recursos.

Cabe à área de DI atividades como: participar da implementação do PEMR; criar e conservar o 
banco de relacionamentos; prospectar fontes de recursos e manter a comunicação de fidelização; 
coordenar campanhas para mobilização de recursos; elaborar projetos e orçamentos; criar rela-
tórios de prestação de contas; elaborar textos de agradecimento e planos de contrapartida para 
doadores, patrocinadores, apoiadores e parceiros; participar de reuniões de solicitação de recur-
sos; coordenar terceiros envolvidos nas campanhas de mobilização de recursos, como publicida-
de, assessoria de imprensa e agências de marketing e comunicação; coordenar eventos especiais 
para captação e mobilização de recursos; documentar e sistematizar os resultados das atividades 
e preparar relatórios; além de pensar em novas e inovadoras estratégias e participar das reuniões 
de Diretoria.
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FONTES DE FINANCIAMENTO
A Geração de Renda Própria (GRP), que engloba os negócios sociais, também é uma boa forma 

de diversificar estratégias e fontes, para que as OSCs alcancem sua sustentabilidade financeira.

É importante observar que a busca por recursos a partir do comércio envolve riscos como em 
qualquer outra atividade econômica. Porém, as OSCs não podem fechar os olhos para as oportu-
nidades em novos negócios sociais, principalmente nas áreas de saúde, direitos humanos e edu-
cação formal e não formal.

Outra grande oportunidade dentro da GRP é a captação de recursos com pessoas físicas. No-
vas estratégias, táticas e ferramentas, tais como face to face, click to call e crowdfunding, devem 
ser empregadas para a conquista desse público. Segundo estudos do setor, essa é a única fonte 
que apresenta tendência de crescimento.

PONTOS DE ATENÇÃO
Para alcançarem a sustentabilidade financeira, as organizações devem atentar aos incentivos 

fiscais, que representam somente 20% do valor aportado pelas empresas. Para muitas OSCs, esse 
tema costuma a ser um empecilho em razão de sua complexidade. “As organizações têm sofrido 
com alterações constantes, duvidosas e arbitrárias nas regras para o setor”, comenta a procurado-
ra e secretária adjunta da Câmara Municipal de São Paulo, Maria Nazaré Lins Barbosa, integrante 
da Comissão de Terceiro Setor da OAB/SP.

Para reduzir as dificuldades impostas às organizações na busca por recursos e estimular a diversi-
ficação de fontes, José Alberto Tozzi, especialista em gestão e em profissionalização de entidades 
do Terceiro Setor, sugere: “O marco regulatório para o Terceiro Setor poderia ser completamente 
revisado priorizando-se a visão de gestão, governança e transparência das entidades. Essa revisão 
poderia levar em consideração a reestruturação de toda a legislação do setor, criando o Estatuto 
do Terceiro Setor nos moldes do Estatuto da Pequena e Média Empresa, com definições claras 
sobre atividades, certificações, prestações de contas e gestão das entidades do Terceiro Setor”.

Enquanto não se define um novo marco regulatório mais amplo, percebe-se que o aprovado 
recentemente é apenas parte do marco necessário, que se preocupa com a relação do governo 
federal com as OSCs, representando pequena parcela do setor – cerca de 20% das OSCs têm ver-
ba do governo –, que, embora importante, ainda não é a solução desejada.

Compreendem-se as preocupações do governo federal com a transparência na transferência 
de recursos para o Terceiro Setor, porém não se pode esquecer que a minoria das OSCs (menos 
de 0,05%) foi responsável por escândalos veiculados pela imprensa e que a maioria das organiza-
ções é séria e presta contas com relativa qualidade.

O Terceiro Setor movimenta mais de R$ 100 bilhões anualmente, representando cerca de 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB), e merece mais atenção por parte das autoridades.
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FONTES E ESTRATÉGIAS 
DE FINANCIAMENTO

Por Silvia Daskal

No ano passado, tive a oportunidade de capacitar dezenas de hospitais filantrópicos do esta-
do de São Paulo como uma das facilitadoras do Projeto de Captação de Recursos/Programa de 
Sustentabilidade das Santas-Casas do Instituto Para o Desenvolvimento do Investimento Social 
da Federação das Santas-Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Idis-Fehosp), e 
todas elas buscavam a diversificação de suas fontes de financiamento.

A escolha das fontes e das estratégias de financiamento mais adequadas para cada organização 
é parte desse processo.

Uma entidade pode receber doações de várias fontes: empresas, fundações, indivíduos e gru-
pos comunitários. Os recursos também podem ser resultado de uma variedade de atividades, 
incluindo a apresentação de propostas de financiamento, eventos e verbas governamentais.

No processo de escolha das fontes de financiamento, o debate sobre com quem captamos 
recursos é um dos pontos iniciais. É fundamental para as organizações manter sua autonomia em 
relação ao doador, de forma que a missão e os objetivos da entidade devem orientar a política de 
captação de recursos, prevendo como será a relação com os financiadores, a gestão dos recursos 
e a prestação de contas.

Entre as diferentes fontes de captação de recursos, estão:

• governos;

• cooperação internacional;

• institutos e fundações;

• empresas;

• indivíduos;

• geração de renda;

Independentemente da origem dos recursos, o planejamento de seu processo de captação 
precisa ser claro.

Também é necessário ter em mente que a diversificação das fontes gera a sustentabilidade 
financeira das organizações. Uma organização nunca deve depender consideravelmente de uma 
fonte de recursos.
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A dependência forte e, às vezes, exclusiva de uma fonte, como, por exemplo, a governamental, 
ilustra bem a situação de entidades que até o momento não se dedicavam a diversificar as suas 
fontes de recursos e que agora deparam com essa necessidade, para continuar operando normal-
mente.

Na estratégia de diversificação de fontes, as doações de indivíduos devem ser priorizadas, uma 
vez que captar recursos com pessoas traz dinheiro e também promove a organização, aumentan-
do o apoio da comunidade.

Uma pirâmide representa o modelo ideal de captação: indivíduos com a diversificação da sua 
base de financiadores individuais e doadores em todas as categorias. Na base da pirâmide en-
contramos mais doadores com doações menores, enquanto no topo da pirâmide vemos menos 
doadores, mas contribuições mais significativas.

Cada fonte de recursos exige estratégias diferentes e uma estrutura, para que os resultados 
gerados sejam consistentes.

É importante que a atividade escolhida seja compatível com a organização, as capacidades e 
os talentos de seus funcionários e voluntários, com recursos financeiros e tempo disponíveis, bem 
como a imagem e o público que se quer atingir.

Para determinar quais serão as estratégias e as ações a serem realizadas, alguns pontos preci-
sam ser considerados:

• necessidade atendida, histórico, credibilidade, legitimidade da entidade;

• nível de envolvimento e apoio das lideranças na captação de recursos;

• investimento financeiro disponível;

• experiência e habilidades dos envolvidos na captação de recursos;

• histórico de sucesso da entidade na captação de recursos.

Também é preciso determinar os objetivos da captação de recursos, ou seja, sua meta finan-
ceira total e o prazo de captação. Uma vez estabelecida a meta total e definidas as estratégias de 
captação que serão utilizadas, faz-se necessário instituir as metas financeiras para cada uma das 
ações, compondo o plano de captação de recursos.

Essas orientações servem para qualquer organização que deseja estruturar a sua captação de 
recursos de forma estratégica, como aconteceu com os hospitais participantes do programa. Estes 
seguiram tais orientações, mas esses direcionamentos também se aplicam a qualquer organização 
que deseja estruturar a sua captação de recursos de modo estratégico.
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MICRODOAÇÕES: ESTRATÉGIA 
DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

PARA ORGANIZAÇÕES*
Por Ana Paula Leal Loureiro da Silva

Nas últimas décadas, foi marcante o crescimento e o fortale-
cimento da sociedade civil organizada, especialmente pelos mo-
vimentos sociais e organizações do Terceiro Setor, que compõe 
um novo espaço de interlocução entre o Estado e a Sociedade, 
atuando na defesa e na promoção da questão urbana, do meio 
ambiente e das políticas sociais.

Atualmente, a maioria dessas organizações percebeu a im-
portância de uma gestão eficaz, pois passaram a observar que 
não iriam sobreviver apenas da boa vontade de poucos, mas sim, 
com formas de gestão voltadas a resultados, com definições de 
visão, missão, valores, desenvolvimento de lideranças, foco nas pessoas, no negócio e na busca 
pela sustentabilidade.

Logo, para atingir uma gestão eficaz em busca da sustentabilidade, essas organizações neces-
sitam de gestores, e estes precisam de uma equipe que possua competências para a gestão do 
negócio organizacional. Porém, grande parte dessas organizações não possui capital disponível 
para a remuneração desses profissionais, direcionando o recurso disponível para outros fins.

A busca pela sustentabilidade econômica gerou uma espécie de “epidemia” pela profissio-
nalização das organizações do Terceiro Setor, as quais passaram a utilizar instrumentos e técni-
cas oriundos do mercado e do Estado, nem sempre adaptáveis à essência destas organizações. 
O conceito de sustentabilidade tem sofrido diferentes abordagens. Inicialmente, a sustentabili-
dade era visualizada pelo aspecto econômico. Porém, novas esferas têm sido incorporadas a ele, 
como a ambiental, social, política, cultural, territorial, político nacional e político internacional, 
tornando o termo mais abrangente.

Apesar de reconhecermos a multidimensionalidade da sustentabilidade, o presente artigo trata 
apenas da dimensão financeira, ou seja, de seu aspecto mais tradicional. O foco de análise foi 
restrito, uma vez que acreditamos ser o fator econômico uma das grandes preocupações das or-
ganizações do Terceiro Setor.

*Resumo do trabalho final no curso sobre Sustentabilidade em Organizações Sociais, na FAPCOM – Faculdade Paulus 
de Tecnologia e Comunicação, 2013.



Diversificação de fontes de recursos e transparência no Terceiro Setor

14

A preocupação com a sustentabilidade financeira tem afetado os mais variados segmentos de 
organizações pertencentes ao a este setor, desde as mais tradicionais, como as filantrópicas, até as 
mais contemporâneas, como as OSCIPs. Como atravessar esta turbulenta tempestade sem deixar 
a peteca cair é uma das questões enfrentadas pelos gestores e militantes do Terceiro Setor, que 
buscam conhecer e desenvolver todas as possibilidades de obtenção de recursos, para tê-los em 
volume suficiente e de forma continuada, sem gerar dependência ou subordinação a nenhuma 
fonte individual de financiamento.

A diversificação e a ampliação das fontes de recursos é um grande desafio para as organiza-
ções, pois os financiadores geralmente são os mesmos, o que limita esta prática. Para não fechar 
as portas tem-se constatado que grande parte das instituições do Terceiro Setor tem utilizado 
táticas e estratégias, muitas vezes advindas do setor governamental e empresarial, para se profis-
sionalizarem e se tornarem mais “competitivas”.

Com o intuito de contribuir com a reflexão sobre processos e procedimentos utilizados na bus-
ca da sustentabilidade financeira, o presente estudo buscou descrever e divulgar uma ideia que 
cresce e começa a aparecer na sociedade: as microdoações.

DOAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR
Existem diversas estratégias para uma organização do Terceiro Setor captar recursos em busca 

da sustentabilidade. Vender produtos, organizar eventos, produzir materiais firmando contratos 
de prestação de serviços, buscando doações e parcerias com possibilidade de dedução do impos-
to de renda de pessoas físicas e jurídicas, patrocínios, subvenções e auxílios.

O processo de doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu 
patrimônio bens ou vantagens para outras, conforme dispõe o artigo 538 Código Civil. Este con-
trato é: unilateral, gratuito, consensual e solene.

A doação pode ser:

• pura: consistindo em mero benefício do donatário, sem qualquer contrapartida;

• remuneratória: feita com o propósito de pagar um serviço prestado pelo donatário, que não 
o exigiu;

• com encargo: impondo-se ao donatário uma contraprestação que ele deve cumprir e da 
qual resulta uma vantagem para o doador ou para um terceiro.

O QUE SÃO MICRODOAÇÕES - O PODER DO MICRO EM UM UNIVERSO 
MACRO (MOVIMENTO ARREDONDAR)

Conceito difuso e muito desenhado por organizações e grupos que o praticam. As microdo-
ações são pequenas doações feitas por pessoa física em prol de uma causa ou diversas causas 
sociais. A ideia central é o baixo impacto no bolso do doador e o grande efeito da doação pelo 
poder da massa doadora.
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Segundo o Movimento Arredondar, a Microdoação é uma tendência no mundo. É possível prin-
cipalmente por causa da tecnologia que permite arrecadar, controlar, distribuir e facilitar a adesão 
a movimentos de grande alcance. A proposta, para ter o devido impacto planejado, deve conter 
como principal meta a conexão do maior número possível de doadores, sendo necessário o esta-
belecimento de redes e parceiros, além de ter como seu propositor uma organização com devido 
reconhecimento na sociedade.

O planejamento da microdoação também deve ser pensando para que seja amplo, rápido, fácil, 
de preferência informatizado, eficiente, transparente e que divulgue fortemente o impacto da ação.

RESULTADOS DA PESQUISA: MODELO DE 
MICRODOAÇÕES ENCONTRADOS NO BRASIL

Caso analisado - Movimento Arredondar
O Movimento Arredondar tem como objetivo transformar a cultura de doação em “uma forma 

nova, simples e verdadeira”. A ideia do movimento não é obter grandes quantias de um único 
doador, apenas os centavos que sobram no total das compras que o consumidor nem percebe: 
“esses centavos podem ter um valor incrível quando somados aos centavos de outras pessoas”.

A proposta foca em não dificultar e nem interferir nos hábitos dos doadores. O aceite está em 
dizer “eu quero arredondar” nos lugares onde o movimento está presente e nos momentos em 
que o doador achar prudente.

A doação vai se somar a todas a outras para ter um destino único: contribuir com quem trabalha 
pelos 8 Objetivos do Milênio da ONU. O desejo do grupo é contribuir para que muitas pessoas 
sintam que não estão sozinhas, mas que há milhares de pessoas agindo por elas, numa loja ou site 
de compras, e em tantos lugares onde querem disseminar o movimento.

Como funciona a microdoação no Movimento Arredondar?
O Movimento Arredondar funciona quando o consumidor arredonda o valor da sua conta nos 

locais, empresas parceiras, previamente credenciadas, que aceitam arredondar o valor das compras.

DIVERSIFICANDO FONTES
A possibilidade de mais de uma estratégia de captação com foco em pequenas contribuições 

torna possível a colaboração e a participação de mais pessoas que querem ajudar, porém, acredi-
tam que o que podem oferecer é pouco para gerar impacto. A mobilização em massa é o ponto 
principal desta ideia.

O efeito das microdoações para as organizações do Terceiro Setor podem garantir a sustenta-
bilidade e proporcionar a realização de diversos projetos.
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DOADOR TAMBÉM CAPTA
Por René Steuer

É comum pensarmos que os captadores são os únicos que de-
sejam recursos porém, devemos ter consciência de que os doa-
dores também querem e precisam de recursos.

Lembremos que a captação de recursos é um processo de 
TROCAS. Por conseguinte, é sumamente importante saber o quê 
o potencial doador deseja em troca de sua doação. Quando você 
desenhar seu plano de captação, e definir os possíveis doadores, 
estabeleça o que cada um quer (ou poderia querer) em troca. 
Este conhecimento aumentará muito sua probabilidade de êxito. 
Lembremo-nos da oração de São Francisco, que nos ensina que 
“É dando que se recebe”.

Henry A. Rosso, em seu livro clássico Achieving Excellence in Fundraising, diz que a captação 
de recursos é a “gentil arte de ensinar às pessoas a alegria de doar”. Ele também diz que “a cap-
tação de Recursos é justificada quando usada como um convite responsável, guiando doadores 
a fazerem o tipo de doação que satisfaz suas próprias necessidades e proporciona significado às 
suas vidas”.

Timothy Burgess, conhecido especialista por estudar doadores, aponta razões que levam pes-
soas a doar. Selecionei da lista apresentada por Burgess as que me parecem as quatro principais:

1) MEDO: é um forte motivador, principalmente quando a intenção é comunicar as consequências 
da não-ação, ou seja, o que poderá ocorrer se não se nada for feito para resolver o problema: por 
exemplo, crianças vulneráveis de se tornarem vítimas de traficantes de drogas; doentes de uma 
determinada enfermidade, se não socorridos a tempo; potencial morte de crianças que sofrem 
de desnutrição. O medo provoca uma resposta quando o doador é levado a entender como sua 
doação ajudará a resolver o que está causando o medo, ou como a sua negativa de ação aumen-
tará o medo.

2) GRATIFICAÇÃO: as pessoas gostam de se sentir bem. Querem saber que podem “fazer a 
diferença”. O captador de recursos deve explicar como a doação modifica situações. O doa-
dor deve ser informado periodicamente sobre o desenvolvimento do item para o qual fez uma 
doação. Campanhas do tipo “Adote uma criança” permitem ao doador apadrinhar um jovem e 
financiar seus estudos. O Fundo Cristão Para Crianças, situado em Belo Horizonte, promove a 
ligação do padrinho com a criança, que periodicamente lhe escreve uma carta e envia uma foto. 
O padrinho também recebe da instituição informações sobre seu desenvolvimento, e se sente 
agradecido e feliz.
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3) RAIVA: pessoas são levadas a agir quando têm raiva ou sentem indignação por situações ou even-
tos errados ou injustos. Há poucos anos, nos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram com raiva do 
presidente Bush pela guerra no Iraque devido à forte crise econômica. O Partido Democrata, na 
oposição, usou esta raiva muito bem, ao comunicar que as pessoas poderiam demostrar este senti-
mento apoiando o candidato da oposição, Barack Obama. As captações de fundos para o partido 
Democrata atingiram altíssimos índices, que ajudaram fortemente Obama a ganhar as eleições.

4) GANÂNCIA: todos gostam de fazer um bom negócio. Queremos descontos, vangloriamo-nos 
do que ganhamos. Doadores apreciam campanhas em que sua contribuição se multiplica. Isso é 
bem utilizado por instituições como as universidades do exterior, que anunciam que contribuirão 
para uma causa “dobrando” a doação de indivíduos, ou seja: “para cada dólar que você doar, nós 
doaremos dois”!

Outro forte motivo para as doações, e que cresce no mundo atual, é a espiritualidade. Segundo 
a Association of Fundraising Professionals (AFP), associação dos captadores dos Estados Unidos, 
as doações totais nos últimos anos ultrapassaram os U$ 300 bilhões. Interessantemente, cerca de 
um terço foi direcionado a entidades religiosas. Estas receberam mais de U$ 100 bilhões, ficando 
em segundo lugar a educação, com aproximadamente U$ 45 bilhões. As igrejas não param de 
aprimorar seus conhecimentos sobre captação de recursos. Há poucos anos estive na Costa Rica 
participando de um Seminário de Captação de Recursos patrocinado por uma fundação holandesa 
que busca ajudar a igreja e entidades católicas na América Latina a aumentarem suas captações.

As organizações brasileiras precisam se conscientizar de que os potenciais doadores também 
querem captar. As entidades sabem bem o que desejam “vender”, mas sabem também o que os 
doadores desejam “comprar”? Estudem seus possíveis doadores e formulem suas estratégias de 
captação de acordo com esta análise. Concentrem-se mais no que seus clientes querem “com-
prar” do que no que vocês querem “vender”. Tenham em seus bancos de dados um registro das 
doações/promoções/eventos feitos por fontes diversas. Isso poderá revelar a vocês como se apro-
ximar de doadores específicos para concretizar a desejada TROCA.
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