
Entrevista com o sociólogo Domingos Armani 

O sociólogo Domingos Armani, 53 anos, mestre em Ciência Política pela UFRGS, 

exerce sua atividade como consultor independente em desenvolvimento social e 

institucional desde 1997. Ele é sócio-fundador do CAMP e integrante do Conselho 

Diretor. Em recente missão nos Estados Unidos, visitou entidades ligadas ao Terceiro 

Setor e trouxe experiências que podem ser aplicadas no Rio Grande do Sul. Confira 

abaixo, em entrevista exclusiva para o Camp em Pauta, o termômetro para a 

viabilidade de financiamentos de projetos sociais diagnosticado por Armani. 

 

CAMP em Pauta — 
Como foi sua experiência 

na missão do Programa 

Terceiro Setor e 

Desenvolvimento Social 

realizada nos EUA em 

junho? 

DOMINGOS ARMANI 
— A viagem foi uma 
experiência muito rica e 
interessante. Foi uma 
oportunidade pessoal para 
conhecer um pouco dos 
Estados Unidos, onde eu 
nunca havia estado. Na 
verdade, tinha passado 
algumas horas no 
aeroporto de Miami em 
1988, quando representava 
o CAMP num encontro 
latino-americano e 
caribenho no Haiti e 
houve uma revolta política e não pudemos sair do país, até conseguir um vôo via 
Miami. Valeu também para conhecer o Terceiro Setor americano, a diversidade de suas 
instituições, sua cultura, suas tendências e também identificar algumas oportunidades. E 
foi ótimo para tornar o CAMP mais conhecido junto às pessoas da delegação. 

CAMP em Pauta — Qual foi a finalidade da missão e por que houve a indicação de 

um representante do CAMP entre as entidades representantes? 

DOMINGOS ARMANI — A missão tinha como objetivo conhecer experiências 
americanas potencialmente úteis para o Terceiro Setor gaúcho e também identificar 
possíveis oportunidades de articulação e financiamento. A missão foi organizada pela 
Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social (SJDS) do Governo Estadual e os 
convites para integrá-la se basearam nas entidades âncora da Rede Parceria Social 
(RPS) e no interesse de aproximação com pessoas e entidades da sociedade civil. Daí, o 
convite ao CAMP, que presta serviços ao Instituto Vonpar, no contexto da RPS. É 



interessante observar que tanto eu, pessoalmente, como o Camp, institucionalmente, 
éramos "estranhos no ninho" dado o nosso relativo desconhecimento na delegação e 
nosso tamanho – pequeno perante as demais instituições.  

CAMP em Pauta — Em relação ao Terceiro Setor americano, quais iniciativas que 

podem ser potencialmente úteis para desenvolver experiências similares no Rio Grande 

do Sul? 

DOMINGOS ARMANI — As mais interessantes a meu ver, são as iniciativas visando 
dar visibilidade e reforçar a credibilidade do setor não-governamental como um todo. 
Por exemplo, a perspectiva de se ter um veículo de comunicação voltado 
especificamente para isso, ou a prática deles de, quando há denúncias ou campanhas 
contra o setor, criar comissões independentes de alto nível para realizar estudos e 
consultas públicas e produzir recomendações, tanto de legislação, quando de padrões e 
práticas para as organizações. Este tipo de prática reforça muito a credibilidade do setor 
não-governamental. A viagem reforçou a consciência da necessidade de fortalecer os 
mecanismos de prestação de contas, de transparência e de gestão eficiente nas ONG´s e 
no CAMP. Um outro aspecto merece ser considerado: todo mundo no setor não-
governamental americano tem na prestação de serviços um fator-chave de 
sustentabilidade. 

CAMP em Pauta — Dentre as organizações financiadoras de projetos, universidades 

e pesquisadores, existe alguma possibilidade concreta de convênio ou projeto para ser 

aplicada via CAMP ou outra entidade gaúcha? 

DOMINGOS ARMANI — Sim, mas não é fácil. A Emerging Markets Foundation, 
por exemplo, foi criada por profissionais do setor financeiro que operam em mercados 
emergentes e prioriza juventude, inclusive no Brasil. Eles apoiam alguns projetos em 
SP, Rio e Salvador. Mas estão preocupados com o peso excessivo dos projetos no 
Brasil/AL em relação a outras regiões, como a Índia. Então, não é um bom momento 
para apresentar projetos daqui. Mas, se houve um ótimo projeto, inovador e com bom 
potencial de impacto, vale a pena tentar. Outra situação é a da IAF (Inter American 

Foundation), ligada ao governo americano, que apoia projetos de desenvolvimento de 
base, mas que só topa projetos grandes, com muitos beneficiários e de grande impacto. 
Havendo um projeto articulado dentre várias organizações, pode-se tentar. 

CAMP em Pauta — Na New School University, ao qual você visitou, colocou-se a 

possibilidade de interesse de projetos no Brasil? Em que áreas especificamente são 

direcionados os focos? 

DOMINGOS ARMANI — A New School University não financia projetos. Ela 
promove cursos de mestrado sobre Terceiro Setor e temas correlatos. A oportunidade 
aqui é tentar tornar o Rio Grande do Sul/CAMP receptor de estágios de seis semanas de 
seus alunos, visando estabelecer pontes com o contexto americano. 

CAMP em Pauta — A recente crise americana chegou afetar o financiamento de 

projetos para o Terceiro Setor ou mesmo modificar a receita das entidades americanas 

para esta finalidade? 



DOMINGOS ARMANI — Sim, de forma muito clara. Muitas fundações, todas com 
patrimônio investido em bolsa de valores, perderam parte considerável de seu 
patrimônio. A perda média foi de 22%. Há casos de perda de até 40%! A Fundação 
Ford, que opera no Brasil, perdeu cerca de 1/3. As estimativas de redução das doações 
variam de 3% a 10% para 2009, podendo ser mais. E que 75% das doações são de 
indivíduos, e este tipo de doação não parece ter sofrido com a crise. Onde houve perdas 
foi na área das fundações, que são 75 mil no total (- 8%), com maiores perdas nas 
fundações independentes e comunitárias do que corporativas (- 3.3%). 

CAMP em Pauta — As principais áreas para doação das fundações americanas são 

em Saúde, Educação e Serviços Sociais, entre outras. Qual é o montante do aporte 

internacional de recursos provenientes de fundações americanas e para quais outras 

áreas estão sendo direcionadas estas destinações? 

DOMINGOS ARMANI — As fundações, em geral, tem priorizado principalmente em 
Saúde e Educação (45% juntas), seguidas de Serviços Sociais, Arte & Cultura, questões 
de interesse público – Desenvolvimento Comunitário, Direitos Sociais, Ação Social...– 
e Meio Ambiente. É interessante saber que pelo menos 25% das fundações corporativas 
foram criadas depois de 2000, sendo, portanto, relativamente recentes, indicando 
mudanças nos setores da economia. A Fundação Gates, por exemplo, é hoje a mais 
poderosa, mas foi criada apenas em 1995. O total de doações nos Estados Unidos foi de 
US$ 303 bilhões em 2009. Já o total de doações por fundações foi de US$ 42.9 bilhões 
– com redução de 8.4% entre 2008-2009. Infelizmente para nós, boa parte disso vai para 
instituições internacionais e multilaterais baseadas nos Estados Unidos – Sistema ONU, 
etc. Duas boas notícias: as doações internacionais americanas tem crescido; assim como 
tem crescido as doações para áreas mais "políticas" como temas relativos à Justiça 
Social  – desenvolvimento econômico, Direitos Humanos, engajamento cívico, 
habitação, acesso à saúde...– e deste, 50% tem sido de aporte internacional. 

CAMP em Pauta — O Brasil é um dos países foco no aporte de recursos. Qual é a 

tendência para o futuro? 

DOMINGOS ARMANI — Não se tem dados concretos do fluxo de recursos, 
infelizmente. Mas se sabe que há várias agências européias, mas também americanas, 
saindo do Brasil e/ou reduzindo suas operações aqui. Uma pesquisa de março 2010 do 
Instituto Fonte indicou que houve uma redução de quase 50% nos recursos para o 
Brasil, sendo que 15% – 6 entidades – informou que sairá do Brasil até 2015. A 
pesquisa indicou também que a prioridade maior hoje são Norte e Nordeste. Em um 
levantamento que fiz informalmente para um artigo recente, identifiquei 10 
organizações internacionais que já saíram ou já decidiram sair do Brasil. Por outro lado, 
sabe-se que o Brasil recebe cada vez mais recursos de instituições e fundações 
americanas. A cooperação internacional só pelas fundações americanas foi de US$ 9 
bilhões em 2009. A América Latina recebe apenas cerca de 7.4% disso. O tema do Meio 
Ambiente tem crescido muito. Doações de fundações americanas para o Brasil cresceu 
de US$ 24 milhões em 2003 para cerca de US$ 44 milhões em 2009. No contexto das 
doações de fundações, o número de beneficiários no Brasil tem decrescido, mas o valor 
das doações aumenta. As duas fundações que mais doam no Brasil são: Fundação 
Kellogg com US$ 108 milhões entre 2003-2009 e que está em processo de saída do 
país!  e Fundação Ford  com US%56 milhões entre 2003-09. São cerca de 100 
fundações americanas que doaram para o Brasil hoje. Para efeito comparativo, o 



Investimento Social Privado dos institutos e fundações associados ao GIFE  – que são 
os maiores do Brasil – estimado para 2010 deve chegar perto de R$ 2 bilhões/ano. 
Enfim, é um campo com bom potencial para estabelecer relações, tanto com instituições 
e fundações americanas, como brasileiras. 

CAMP em Pauta — Como o CAMP pode atuar e inserir os projetos já executados 

junto as mantenedoras e fundações estrangeiras e como estreitar as relação com os 

contatos lá existentes? 

DOMINGOS ARMANI — O CAMP pode aproveitar a expansão do ISP no Brasil e a 
ampliação das doações internacionais americanas estabelecendo um processo de 
aproximação com estes campos, visando conhecer atores, dar-se a conhecer,  
acompanhar tendências e identificar oportunidades. O CAMP pode também ousar e 
articular-se com outros atores locais para a elaboração de um projeto maior, de 
desenvolvimento social comunitário no Arquipélago, e buscar parceiros corporativos, 
aqui e lá, para financiamento. 

CAMP em Pauta — Em um de seus contatos, com o pesquisador Lester Salamon, foi 

colocado a seguinte questão:"A estatística são as lentes pelas quais vemos a realidade. 

Será?" Qual seria sua avaliação sobre isso? 

DOMINGOS ARMANI — Pois é, pareceu exagerado e um tanto redutor. É claro que 
dados estatísticos são fundamentais para conhecer o que está acontecendo e planejar 
ações em determinado campo social, ou mesmo no país como um todo. Mas daí a 
afirmar que são as lentes pelas quais se vê a realidade é um exagero, pois também 
conhecemos a realidade pela experiência direta, pelo contato com atores sociais 
relevantes, pelo debate de ideias no espaço público, etc. Quer dizer, não podemos supor 
que conhecemos algo só pela mediação dos dados quantitativos; precisamos também 
contato direto com a experiência humana em cada situação. Se não, fica-se com um 
visão de realidade que é "vista" sem gente... 

CAMP em Pauta — Entre os desdobramentos encaminhados após a missão pela 

Secretaria de Justiça e do Desenvolvimento Social – que organizou a comitiva –, quais 

iniciativas de interesse podem de fato acontecer e qual o CAMP pode executar? 

DOMINGOS ARMANI — A SJDS,como organizadora da missão vem discutindo 
iniciativas pós-missão. Dentre elas, destaco: a ideia de propor á IAF um sistema de 
duplo-matching, envolvendo empresas gaúchas e IAF, ambas dobrando o valor 
levantado por organizações sociais do RS. Empresas e IAF se comprometeriam cada 
uma com US$ 500 mil. A ideia é interessante, mas imponderável tanto pela recepção da 
IAF como de quem apresentaria a proposta, sob um novo governo...  Poderia ser 
interessante para o CAMP se saísse...Realizar um Fórum Internacional de Fundações, 
em Porto Alegre e São Paulo, convidando a presidente da Leader to Leader como 
parceira. Parece improvável um fórum deste tipo se viabilizar sob a liderança do Rio 
Grande do Sul. A criação de um fundo americano na CAFAmerica, visando usá-lo para 
captar recursos lá para projetos gaúchos. É interessante e possível, mas requer alguém 
dedicado quase só a isso por um tempo e grana para investimento inicial. A RS 2022: a 
ideia de promover um seminário de meio turno no final de agosto, com possível 
teleconferência de Bernardo Kliksberg e lançamento de texto do estudo da FEE  sobre o 
impacto da RPS na economia dos municípios, oferecendo propostas aos candidatos. 



Deve acontecer, com ou sem teleconferência, até porque seria um instrumento de 
valorizar a RPS frente ao contexto eleitoral. O CAMP deverá ser convidado. E por fim, 
o Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor: acontece em Rosário, na Argentina em 
setembro e SJDS quer mobilizar entidades da RPS e outras do Terceiro Setor a 
participar. Eu fui convidado a participar de uma mesa como consultor e devo ir e trazer 
informações e debates par ao CAMP. 

CAMP em Pauta — E quais os temas que requerem maior reflexão? 

DOMINGOS ARMANI — A captação de recursos nos Estados Unidos. A missão em 
solo americano mostrou que há muito potencial e que cresce apoio internacional 
americano, mas que tentativas não podem ser artesanais e amadoras. E há fortes 
exigências em termos de accountability e instrumentos de gestão e de prestação de 
contas. O CAMP deveria desenvolver uma política de mobilização de recursos com 
estratégias determinadas e mais viáveis, no curto e médio prazo. E buscar viabilizar 
recursos para ter alguém dedicado a isto no futuro. As relações com setor empresarial: 
parece crescer a relação do CAMP com setor no Rio Grande do Sul. A RPS inovou em 
vários aspectos e tornou o CAMP uma entidade reconhecida neste processo. Mas, qual é 
o futuro? Temos de aprofundar a reflexão estratégica e desenhar linhas de ação 
correspondentes. A Visão sobre RPS. É uma inovação em termos de relações entre 
fundos públicos – setor privado – OSCs. Tem várias limitações, de escala, de falta de 
critérios claros para definir prioridades, de falta de vida ativa do grupo de entidades 
âncora, etc. Há intenção de que o mecanismo continue na futura gestão estadual. O 
CAMP precisaria fazer uma discussão sobre sua visão da RPS e pôr em discussão para 
melhor posicionamento e para influenciar o debate. O envolvimento nas proposições 
dos candidatos gáuchos para área social. Tempo houvesse, valeria a pena auscultar quais 
são as propostas das três principais candidaturas ao governo estadual para a área social e 
para SJDS em particular e visão sobre relação com OSC. Isto daria um ótimo Café com 
Debate no segundo semestre. 

CAMP em Pauta — Por fim, quais são as experiências que você observa como 

positiva nesta missão? 

DOMINGOS ARMANI — Talvez a experiência mais positiva, para o CAMP, foi o 
networking com as outras dez entidades da delegação e com o próprio pessoal da SJDS. 
Isto é um capital que deve ser nutrido de forma regular agora, visando ampliar o campo 
de articulação do CAMP e sua credibilidade. São coisas assim que podem gerar novas 
oportunidades no futuro... 

 

 


