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Entrevista concedida por Domingos Armani ao site Setor3 (www.setor3.com.br), um 
site especializado em terceiro setor, do Senac São Paulo, em 2005.  
 

1) As entidades sociais ainda encontram dificuldades para elaborar seus projetos? Em 
qual aspecto do processo de elaboração deste projeto essa dificuldade fica mais 
evidente? 

 
Muitas organizações sociais ainda têm dificuldade em elaborar bons projetos. Do ponto de 
vista cultural, persiste uma visão limitada acerca da importância de desenvolver um adequado 
processo de elaboração dos projetos, o que resulta em projetos elaborados sem participação, 
em tempo limitado e com poucas chances de promover mudanças. Já, do ponto de vista 
metodológico, uma das maiores dificuldades é a formulação da estratégia da intervenção, isto 
é, a escolha da linha mestra orientadora que interliga e dá sentido às atividades a resultados e 
a objetivos desejados. Outra dificuldade importante é a elaboração de indicadores de 
monitoramento e avaliação, muitas vezes ausentes dos projetos. Por fim, muitos projetos não 
conseguem estabelecer seu foco (senso de prioridade), dispersando energia em muitos 
objetivos diferentes. 
  
2) O que é importante um projeto apresentar para ganhar a confiança e atenção de um 

possível financiador frente a tantos outros que chegam? 
 
Muitos fatores pesam na hora da seleção.  
Um deles, básico, é a apresentação do documento: aí pesam a clareza, a objetividade, a 
organização da informação e coisas como uma boa capa, um nome inspirador, um índice, 
numeração das páginas, títulos e subtítulos, fotos (nos anexos), etc. - Isto é, pesa tudo que 
possa facilitar a vida do leitor ou analista. 
Outro fator é a apresentação e grau de experiência da(s) organização(ões) proponente(s): é 
importante que as organizações sejam bem apresentadas, enfatizando-se sua missão e sua 
experiência prévia com o tema/área do projeto e outros projetos inovadores. Em anexo pode-
se ampliar a informação, falando-se um pouco da trajetória da entidade, de quem a compõe e 
dirige, fornecendo elementos de seu desenvolvimento institucional e de seu sistema de PMA, 
etc. 
As parcerias do projeto também são importantes: um projeto que resulta da parceria de 
algumas organizações ou é fruto de uma rede estabelecida  tem relativamente mais chances 
do que o projeto de uma organização singular. 
  
E, é claro, a qualidade do projeto em si. Aí contam muito: 
 - a metodologia do processo de elaboração: ganham pontos projetos nos quais a 
comunidade, grupo social ou os "beneficiários" tenham participado ativamente do processo. 
Isto porque a sua participação, e a de outros atores interessados, confere maior legitimidade, 
chances de êxito e sustentabilidade ao projeto. 
 - a clareza e a objetividade da formulação e adequação dos objetivos e resultados e sua 
coerência como elementos da estratégia geral de intervenção. 
- a qualidade do conjunto dos indicadores e do sistema de monitoramento e avaliação do 
projeto. 
 - o perfil e o número de  técnicos e voluntários que desenvolverão o projeto. 
 - a clareza e plausibilidade do orçamento (incluindo sempre a devida contrapartida, monetária 
e/ou não). 
 
É bom lembrar que muitos bons projetos não são selecionados em concursos de projetos por 
razões internas da instituição financiadora - que tem interesses geográficos, temáticos, etc. 
que influenciam na seleção. 
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3) Um projeto bem elaborado é aquele que têm quais características marcantes? 
      
É um documento bem estruturado, claro, curto e em linguagem objetiva, que apresenta uma 
proposta de ação inovadora. 
Apresenta a organização proponente. Foi elaborado de forma participativa. Propõe objetivos 
claros e uma estratégia/metodologia convincentes. 
Compreende um conjunto de poucos e muito bons indicadores e um claro e leve sistema de 
monitoramento e avaliação. 
Conta com uma equipe com o perfil adequado aos desafios do projeto e com orçamento 
adequado. 
 
4) Há ainda uma visão de que os projetos focados podem resolver todos os problemas 

locais? O que fazer para mudar isso? 
  
Esta é uma visão ainda presente em muitas organizações sociais no Brasil, dadas algumas 
matrizes culturais espontaneístas, paternalistas e assistencialistas e uma certa atitude anti-
estatal presentes na sociedade civil. 
O enfrentamento da questão, portanto, requer um longo investimento na mudança desta 
cultura. A estratégia para enfrentar o desafio deve articular a capacitação sobre 
desenvolvimento social (incluindo a elaboração de projetos, o papel das ONGs, diferentes 
visões do desenvolvimento social, etc.); o maior rigor no processo de seleção de projetos por 
parte do setor público, das fundações empresariais e das instituições nacionais e 
internacionais, e o apoio à investigação comparativa (acadêmica e não acadêmica) sobre 
projetos sociais, buscando elucidar os fatores favorecedores do êxito e do não-êxito. 
De parte das próprias organizações que desenvolvem projetos, é importante que aprofundem 
sua vida reflexiva e sua produção de conhecimentos - seus momentos voltados à discussão e 
reflexão crítica sobre a experiência, a sistematização dos aprendizados e lições extraídos da 
prática, a troca de experiências, etc. 
 
5) Como evitar que as organizações “saiam por ai” elaborando muitos projetos apenas 

para participarem de seleções e editais lançados, sendo que, em várias situações, 
estes projetos não atingem a real necessidade daquele local? 

 
Bem, este é um problema muito atual, sem fácil solução. Isto porque se vive um certo 
paradoxo hoje - crescem a importância social, a visibilidade e as oportunidades de ação 
social, mas os recursos disponíveis não acompanham esta tendência - daí emerge uma crise 
de sustentabilidade das organizações sociais. Por isso, há muitas organizações com ótimo 
trabalho com dificuldades para sobreviver... Parte do problema foi gerado pelo boom do 
Terceiro Setor em termos de visibilidade, debates, oportunidades e eventos, publicações, etc. 
a partir dos anos 90, associado à relativa retração e reposicionamento das instituições da 
cooperação internacional e a ainda muito limitada capacidade da sociedade brasileira (setor 
público, empresas, instituições e população) em oferecer um sistema estável de apoio à ação 
social promovida por organizações da sociedade civil. O apoio público a ações sociais no 
Brasil é muito limitado, e só tem crescido (ainda que de forma irregular e algo caótica) devido 
à combinação de uma visão instrumental dos governos em relação às ONGs e ao 
comportamento pragmático e até corporativo por parte de muitas destas.  
O apoio empresarial cresceu e depois limitou-se, em função da conjuntura econômica e faltam 
debates mais amplos sobre suas orientações, prioridades e parâmetros..  
  
Numa ótica estrutural, a solução deste problema só virá quando houver maior oferta de 
recursos para ações sociais, o que supõe a elaboração de um novo marco legal para regular o 
apoio do setor público ao terceiro setor no Brasil. Organizações sérias são levadas a isso 
porque não têm estabilidade de receitas. É claro que há aquelas picaretas, que só fazem isso 
e não são capazes de produzir ações emancipatórias... 
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Do ponto de vista mais conjuntural, seria útil que todos os atores do desenvolvimento social 
dessem maior prioridade ao desenvolvimento institucional das organizações sociais e não 
focassem apenas seus projetos. Projetos sociais não são ilhas, são pontas de icebergs, isto é, 
são projeção de organizações, e como tal deveriam ser tratados. Acontece que o muitas 
empresas e instituições financiadoras, inclusive o setor público, trata os projetos como ilhas 
isoladas, sem olhar, valorizar e apoiar a instituição que o desenvolve. Tudo se passa como se 
o Brasil vivesse uma situação ideal de consolidação das organizações sociais e que a 
prioridade pudesse ser apenas a qualidade de seus projetos. Na verdade, penso que é o 
contrário - muito da visão, da estratégia e dos resultados de um projeto social residem no 
desenvolvimento institucional da respectiva organização. 
 
6) Qual a importância das entidades se qualificarem para desenvolver projetos sociais? 
  
A importância está em que assim elas se credenciam como sujeitos sócio-políticos na 
sociedade, como parte de uma vasta e diversificada rede de organizações sociais autônomas, 
o que é fator fundamental do desenvolvimento social e da democracia de qualquer país. 
 

 


