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 Desde sua origem, em 1999, as organizações da cooperação interna-
cional, fundações e institutos privados que se reuniram para formar a Aliança 
Interage tinham em mente o desafio de contribuir para estimular e ampliar o 
investimento de agentes locais nas instituições da sociedade civil organizada. 
Num cenário de fortes mudanças no fluxo de recursos do exterior para ações 
sociais no Brasil, o intuito da Aliança era promover o desenvolvimento social 
da região Nordeste, reduzindo a dependência dos recursos da cooperação 
internacional, e paralelamente desencadear processos pedagógicos de prota-
gonismo da sociedade civil comprometida com a mudança social.   

 Esse desafio se ampliava diante da constatação de que as organizações 
sociais tinham dificuldade de abrir canais e promoverem articulações interseto-
riais, em especial com o setor empresarial, que pudessem se traduzir em novos 
apoios para garantir a continuidade de suas ações no campo social. 

 Diante desse contexto, a Aliança Interage compreendeu que tais ques-
tões exigiam uma redefinição estratégica por parte das Organizações Não-
Governamentais (ONGs) que ampliasse, sobretudo, sua ação política, de 
modo a favorecer suas condições de sustentabilidade – em outras palavras, 
viabilizar sua particular estratégia de mobilização de recursos.

 Buscando dar resposta a esses dois desafios, a Aliança Interage de-
senvolveu, ao longo dos anos, duas iniciativas: 

• Programa Mobilizar de Formação em Mobilização de Recursos – como 
parte do seu eixo estratégico de Fortalecimento Institucional 

Apresentação
Por que um livro sobre mobilização de recursos?
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• Programa Parcerias – Empresas e ONGs para o Desenvolvimento Soli-
dário do Nordeste, como parte do seu eixo estratégico de Relacionamento 
Intersetorial.

 O Programa Mobilizar, cujos aprendizados e resultados são apresen-
tados nesta publicação, tem por objetivo qualificar Organizações Não-Gover-
namentais do nordeste brasileiro para desenvolverem estratégias de sustenta-
bilidade. Para isso, o Mobilizar atua na formação de lideranças institucionais 
em Gestão, Governança e Comunicação, oferecendo instrumentos para que 
as organizações elaborem seu planejamento de mobilização de recursos. 

 Entre 2002 e 2003, após a realização do “TEAR” (projeto de refe-
rência inicial) e de duas edições do Programa Mobilizar, de 2003 a 2007, 
já se fazia necessário avaliar e sistematizar a experiência, o que resultou na 
presente publicação: “Mobilizar – A Experiência do Programa de Formação 
em Mobilização de Recursos da Aliança Interage”.

 Este documento fornece elementos teórico-práticos, conceituais, me-
todológicos e orientações sobre o processo de mobilização de recursos pro-
posto pelo Programa, seja para as organizações participantes, seja para um 
espectro maior de instituições interessadas no tema fortalecimento institucio-
nal, com foco na mobilização de recursos. Também acompanha uma série de 
artigos em torno da temática e suas respectivas traduções no idioma espa-
nhol, visando ampliar públicos e acrescentar novos olhares ao debate.  

 Esperamos, assim, que esta publicação possa se tornar um veículo útil 
e relevante sobre o tema do fortalecimento institucional de organizações da 
sociedade civil.

 A Aliança Interage não pode deixar de fazer uma referência especial 
de reconhecimento e de agradecimento à Oxfam. Primeiro, pela sua parti-
cipação na concepção e constituição da Aliança, da qual foi membro inte-
grante até 2004. Segundo, por ter apoiado até hoje várias das iniciativas da 
Aliança, especialmente o Programa Mobilizar. E, por ultimo, mas não menos 
importante, pelo seu legítimo compromisso em ampliar as capacidades e pro-
mover o fortalecimento das entidades da sociedade civil organizada.

Neylar Vilar Lins
Presidente do Conselho da Aliança Interage 

Representante da AVINA na Região Nordeste 
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Sustentabilidade e mobilização de recursos em ONGs: 
Tendências e desafios

CAPÍTULO 1 
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Janaína Jatobá1 

1  Janaína Jatobá foi Coordenadora do Programa de Mobilização de Recursos da 
Oxfam entre 2001 e 2008. Atualmente está como Gerente do Programa de Desenvol-
vimento Institucional e Comunitário do Instituto C&A no Brasil www.institutocea.org.br

 O conceito de sustentabilidade é bastante amplo, pois engloba não 
só a dimensão econômica, mas também outras dimensões, como a política, 
a programática e a gerencial. A própria causa da organização está entre os 
elementos fundamentais que garantem a sua sustentabilidade. Então, em vez 
de sustentabilidade, será focado o tema mobilização de recursos, que envol-
ve parte das dimensões econômica e política da sustentabilidade. E, embora 
reconheça a comunicação como um direito humano, ela será abordada aqui 
como elemento potencializador das ações das ONGs.

 O conceito de mobilização de recursos adotado pelo Programa de 
Mobilização de Recursos da Oxfam é mais amplo que o conceito de captação 
de recursos. Dentro do guarda-chuva ‘recursos’ estão incluídos, além dos 
recursos financeiros, os recursos materiais, os recursos técnicos e os recursos 
políticos que podem provir de pessoas ou de organizações. Nesse sentido, os 
recursos mobilizados pelas ONGs podem ser tangíveis, como bens materiais 
e recursos financeiros, e intangíveis, como por exemplo, horas de trabalho 
voluntário e apoio político de colaboradores.

 Para mobilizar recursos localmente, um primeiro passo é despertar as 
pessoas e organizações para as causas e conseqüências dos problemas so-
ciais, de forma a mudar suas percepções sobre o mundo ao seu redor. O pro-
cesso do despertar é normalmente seguido por uma sensação de incômodo 

Os desafios da sustentabilidade 
e da comunicação
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e insatisfação que, por sua vez, gera a vontade de fazer algo para mudar a 
realidade desnuda. É nesse momento que temos a oportunidade de mobilizar 
pessoas e organizações.

 Se uma ONG ou um coletivo de ONGs apresentam claramente à so-
ciedade propostas de transformação da realidade e formas de participação 
em processos de mudança, é bastante provável que pessoas e organizações 
respondam positivamente, envolvendo-se política e/ou financeiramente com a 
causa, missão e o trabalho dessa(s) ONG(s). Entendemos que assim se inicia a 
construção de uma base de apoio social. De forma simplificada, isso significa 
que precisamos tocar emocionalmente as pessoas para mobilizá-las. 

 O Programa de Mobilização 
de Recursos foi inicialmente ins-
pirado na própria experiência 
da Oxfam. Para exemplificar, de 
2006 a 2007 a arrecadação bru-
ta de Oxfam foi de £ 290,7 mi-
lhões (libras esterlinas1). Doações 
e heranças representaram 41%; 
vendas de produtos, 26%; recur-
sos provenientes do Governo e  
agências governamentais, 25%; 
agências não-governamentais de 
cooperação, 6%; e fontes diver-

sas, 2%. Oxfam também possui fundos de reserva que lhe garantem agilida-
de em caso de resposta às situações de emergência e asseguram que suas 
campanhas e programas de desenvolvimento não sejam interrompidas ou 
prejudicadas em caso de atrasos de repasse de recursos ou em possíveis situ-
ações de queda na arrecadação de fundos. Retirando 20% de custos opera-
cionais das lojas e 8% investidos em ações de comunicação e de mobilização 
de recursos, a arrecadação líquida de Oxfam na Grã-Bretanha de 2006 a 
2007 foi de 72%, ou seja, de £ 206,7 milhões.

 Oxfam possui uma base social de apoiadores composta por mais de 
500 mil doadores mensais, 20.000 voluntários que dedicam 10.000 horas 
de trabalho por semana, 750 lojas e 245.000 campaigners (o que podemos 
chamar de militantes ou ativistas). Estas últimas são pessoas que se disponibi-
lizam para participar das ações de campanhas tais como passeatas ou coleta 
de assinaturas para petições. 

1   Oxfam Annual Review 2006/2007  www.oxfam.org.uk

A noção de sustentabilidade de uma 
organização é aqui tomada no sentido 
da capacidade para tornar duradouro 
o valor social de seu projeto político-
institucional, o que implica em fortalecer 
todas as dimensões da sustentabilidade 
– sócio-política, técnico-gerencial e 
financeira - de forma integrada. (Conceito do 

sociólogo e Mestre em Ciência Política, Domingos Armani)
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 Cerca de 55% dos recursos arrecadados (£ 163,4 milhões) são livres 
de carimbos ou rubricas, o que dá autonomia a Oxfam de definir sua agen-
da política, ou seja, de decidir prioridades temáticas e territoriais nas quais 
estes recursos serão aplicados. Esse exemplo nos permite afirmar que quanto 
maior for a autonomia financeira, maior poderá ser a autonomia política de 
uma organização. Outra conclusão é que ações de comunicação e de mo-
bilização de recursos são contínuas.

 As milhares de pessoas e as 1.500 organizações parceiras que com-
põem a base social de apoio de Oxfam reforçam sua influência política, suas 
campanhas e seus programas de desenvolvimento de combate à pobreza 
nos 80 países onde atua. Elas conferem à Oxfam maior poder de pressão 

e, conseqüentemente, maior poder de 
transformação social. 

 O exemplo da Oxfam facilita o en-
tendimento dos desafios que serão 
apresentados agora. Não é fácil disso-
ciar as questões de comunicação das 
questões de mobilização de recursos, 
já que são assuntos que estão intrinse-
camente ligados, tanto na teoria como 
na prática. 

 O primeiro e grande desafio é o desconhecimento do grande público so-
bre as ONGs e seu papel na sociedade. Não apoiamos o que não conhecemos, 
e muito menos o que não compreendemos. Temos um grande desafio: fazer com 
que a sociedade saiba o que é uma Organização Não-Governamental e com-
preenda de forma simples, porém correta, qual é o seu papel na sociedade.

 Na esfera governamental três desafios são enfrentados. Existe uma 
forte tendência por parte do governo em compreender o papel das ONGs 
de forma instrumental, ou seja, como organizações implementadoras de pro-
gramas governamentais, o que é uma visão de terceirização das políticas 
públicas. Há também um movimento crescente voltado à arrecadação de 
impostos junto às ONGs. Pesquisas sobre o volume de recursos geridos pelas 
ONGs no Brasil incentivaram propostas como a da CONFINS – Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade Social, que propõe taxar em 7% 
todas as doações recebidas pelas ONGs nacionais e internacionais no Brasil. 
E, por último, há também um movimento crescente voltado ao controle das 
atividades das ONGs, surgido a partir da criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito das ONGs da Amazônia. Em agosto de 2006, existiam, por 

O valor social de uma organização 
expressa o reconhecimento pela 
sociedade de sua legitimidade, 
credibilidade, referência técnico-
metodológica e capacidade de gerar 
inovações sociais. (Conceito do sociólogo e 

Mestre em Ciência Política, Domingos Armani)
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exemplo, mais de 25 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional2 
a respeito dessa e de outras questões relativas às ONGs.

 Em relação à mídia, as próprias organizações brasileiras observam 
que os grandes veículos de comunicação utilizam a expressão ‘projetos so-
ciais’ quando estes são citados em suas matérias e reportagens de forma 
positiva. Normalmente são projetos promovidos por personalidades e pos-
suem cunho esportivo ou cultural. Mas quando o assunto é descaso, desvio 
de recursos e assuntos afins, a mídia se refere ao termo Organizações Não-
Governamentais – ONGs – o que gera descrédito e desvaloriza política 
e socialmente o papel dessas organizações frente ao povo brasileiro que, 
como vimos, pouco entende desse universo. O mesmo ocorre com os mo-
vimentos sociais. Apesar disso, temos observado que programas e espaços 
‘cidadãos’ nos intervalos comerciais de emissoras de rádio e TV vêm se 
ampliando nestes últimos dois anos, dando às ONGs maior possibilidade 
de diálogo com a sociedade.

 O setor privado tem se destacado junto aos formadores de opinião 
e ao grande público por meio da responsabilidade social empresarial e do 
investimento social privado. São organizações que possuem recursos disponí-
veis e acesso à mídia. Suas comunicações são eficientes e atingem grande 
parte da sociedade, o que faz com que ‘saiam’ na frente das ONGs, difun-
dindo seus conceitos e ocupando espaços políticos de destaque na socieda-
de. Sabemos que há divergência entre as ONGs e fundações empresariais, 
por exemplo, entre o conceito de ‘Terceiro Setor’ e ‘Sociedade Civil Orga-
nizada’. O que observamos é que tanto esses como outros conceitos estão 
em disputa.

 Outro tópico delicado é a tendência de nacionalização das ONGs in-
ternacionais em países de renda média. Tal fato é motivado pela alta compe-
tição por recursos nos países do Norte e a existência de recursos disponíveis 
em países de renda média do Sul, mesmo que se encontrem concentrados, 
como é o caso do Brasil.

 As ONGs internacionais têm credibilidade externa, uma forte rede de 
relacionamentos e recursos disponíveis para investir em ações de comunica-
ção e mobilização de recursos, além de know-how. Ou seja, sabem como se 
comunicar com a sociedade e como obter o apoio de pessoas e organizações 
para suas causas e iniciativas. Isso nos traz algumas questões para reflexão. A 

2  ABONG – Associação Brasileira de ONGs  www.abong.org.br
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primeira é que elas passam a competir, e com grande vantagem, com as or-
ganizações locais. A segunda diz respeito à perpetuação da relação de depen-
dência financeira entre as agências de cooperação e as organizações locais, 
pois as primeiras dificilmente apóiam, de forma efetiva e sistemática, o proces-
so de desenvolvimento institucional das últimas. E a terceira é conseqüência da 
segunda, pois a manutenção da relação de dependência financeira permite às 
organizações internacionais continuar influenciando fortemente as prioridades 
da agenda social das ONGs locais.

 Sobre o nível organizacional, o primeiro desafio é o “onguês”! É a 
língua que só as próprias ONGs entendem. Como então podem estabele-
cer diálogo com os diferentes, com outros setores, com outros indivíduos? 
Como construir uma base social de apoiadores locais se a linguagem utili-
zada pelas ONGs não é acessível? É importante adequar a linguagem ao 
público com o qual queremos estabelecer diálogo e relações de coopera-
ção. Isso não é novidade alguma, mas ainda se configura como um grande 
desafio para as ONGs.

 Tanto a comunicação quanto a mobilização de recursos são proces-
sos contínuos e não projetos. Por esse motivo, iniciar um processo de comuni-
cação e/ou mobilização de recursos locais é antes de tudo uma decisão insti-
tucional. Ambos são considerados processos de intervenção na organização, 
pois provocam mudanças na cultura organizacional, ou seja, nas suas idéias, 
crenças, práticas e políticas institucionais. 

 Outra questão é que tanto os processos de comunicação como os de 
mobilização de recursos são institucionais, e não pessoais ou departamentais. 
Por isso, devem ser internalizados e institucionalizados por meio de políticas, 
procedimentos e práticas. Caso contrário, há o risco da organização se tornar 
‘refém’ de profissionais ou departamentos.

 A importância de mobilizar todos os níveis da instituição para esses 
processos é que eles geram mudanças e mudanças trazem consigo resistên-
cias. Vamos ao exemplo da comunicação: dados são a base da informação, 
e a informação por sua vez é a base da comunicação. Também sabemos 
que informação é poder. Pois bem, ao iniciar um processo de comunicação, 
as informações terão de ser disponibilizadas para que a comunicação possa 
acontecer. Esse processo de democratização das informações gera mudanças 
não só nas formas de trabalho das pessoas, mas também nas relações inter-
nas de poder.  

 É preciso, portanto, ter perseverança. Não é um processo simples, 
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pois as organizações passam a fazer algo novo que ainda não dominam. En-
contrar as estratégias que dão certo leva tempo. Não existe fórmula. E a ado-
ção de estratégias de comunicação e de mobilização de recursos depende do 
perfil da organização, do que ela quer alcançar e do público com quem quer 
estabelecer relações. 

 É interessante observar que os resultados concretos do processo de 
comunicação surgem mais rapidamente que os de mobilização de recursos. 
Na comunicação, os resultados podem ser observados interna e externamen-
te nos primeiros dois anos; já os relacionados à mobilização de recursos são 
consolidados entre o terceiro e o quinto ano. Há organizações que conse-
guem atingir resultados mais rapidamente, em especial aquelas mais novas, 
onde a cultura organizacional está ainda em formação. Não há regras, mas 
o que se observou no Programa de Mobilização de Recursos da Oxfam é 
que as organizações de base demoram mais para desenvolver as capacida-
des necessárias para comunicar e mobilizar recursos localmente - mas, uma 
vez desenvolvidas, integram esses processos mais rapidamente. Com as 
ONGs mais maduras normalmente ocorre o inverso, ou seja, desenvolvem 
as capacidades necessárias mais rapidamente, porém demoram a interna-
lizar novos processos.

 Investimentos iniciais são necessários para comunicar e mobilizar re-
cursos. Não só investimentos financeiros, mas investimento de energia, de 
atenção institucional, de trabalho interno. Não é fácil começar um processo 
de comunicação e mobilização de recursos sem investimentos financeiros ini-
ciais, e são pouquíssimas as agências de cooperação, fundações ou institutos 
que apóiam essa linha de trabalho. Uma possibilidade de iniciar um trabalho, 
mesmo com pouco recurso disponível, é a de buscar parcerias técnicas que 
possam ajudar a construir esses processos, especialmente quando a organi-
zação não tem conhecimento suficiente de como iniciá-lo. Um exemplo são 
as parcerias com agências de comunicação.

 Construir novos relacionamentos e obter credibilidade junto a novos 
públicos é outro grande desafio. Isso nos traz de volta a questão da lingua-
gem, que pauta a necessidade de aprender a falar com outros e também de 
aprender a ouvi-los, de modo a tentar entender e também tentar fazer com 
que nos entendam. Um exemplo prático disso é a maneira como as ONGs 
escrevem a sua missão. Dificilmente é uma frase curta, simples e objetiva. 
Normalmente é um parágrafo extenso, cheio de jargões, de difícil compreen-
são, e acaba por ser, como conseqüência, de difícil apoio. Se a comunicação 
é positiva, clara e objetiva, a probabilidade de obter respostas com as mes-
mas características são maiores. 
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 Para construir credibilidade também surge o desafio da transparência. 
Prestar contas não só do aspecto financeiro, mas principalmente do impacto do 
trabalho. Em inglês há um termo para essa ação, chamado accountability. É 
um conceito bem amplo que envolve questões como legitimidade, responsa-
bilidade e transparência. Se alguém consultar o site da Oxfam poderá encon-
trar não só os dados apresentados neste artigo, mas também relatórios anuais 
de impacto, avaliações, auditorias, pesquisas, policy papers e uma gama de 
outras informações relativas à atuação da Oxfam no mundo.

 Essa questão põe outro tema em pauta, que é comunicar o impacto 
do trabalho gerado a partir dos programas e projetos desenvolvidos pelas 
ONGs. Não basta ter a intuição de que o trabalho está gerando mudanças, é 
necessário saber quais mudanças estão sendo geradas para poder comunicá-
las. Existem metodologias e instrumentos de avaliação de impacto que ajudam 
as ONGs a coletar dados confiáveis para, a partir daí, gerar informações cha-
ves que, por sua vez, vão ser a base de uma comunicação fidedigna.

 Normalmente as ONGs começam a construir uma imagem pública 
sem ter definido previamente qual imagem pública querem construir. Obvia-
mente, essa construção deve refletir os posicionamentos políticos, as crenças, 
os valores e os princípios da organização. O problema é que, se não há 
clareza sobre a imagem que se quer construir, corre-se o risco de fortalecer 
uma imagem irreal, indesejada. Não é impossível reconstruir uma imagem 
pública, mas é um processo que exige muito trabalho e tempo. Assim, reali-
zar um bom trabalho interno de comunicação minimiza riscos trazidos pela 
comunicação externa.

 A comunicação externa gera reconhecimento, que por sua vez gera 
demandas internas e oportunidades. Estar preparado para lidar com os dois 
é essencial. Então, o desafio é o de prever as demandas e preparar-se inter-
namente para recebê-las e encaminhá-las bem.

 O surgimento de oportunidades é um indicador de que uma boa comu-
nicação externa está em curso - oportunidades de parcerias, de financiamento, 
de participação em eventos, etc. A tentação é a de aproveitar todas elas. Aqui o 
desafio é saber escolher bem as oportunidades. Elas estão alinhadas institucio-
nalmente? Estão de acordo com nossos princípios, valores, crenças, trabalho? 
Estamos preparados? Temos pessoal qualificado? Estamos nos desviando ou há, 
realmente, uma oportunidade de desenvolvimento aqui? Tentar distanciar-se da 
‘tentação’ e analisar a oportunidade de forma pragmática é um bom exercício, 
especialmente as relacionadas às oportunidades de financiamento.
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 Algumas organizações possuem definições institucionais claras so-
bre as iniciativas de comunicação e estratégias de mobilização de recursos, 
possuem vontade política de implementá-las, acreditam no trabalho, têm 
garra, equipe formada e estrutura física, mas não conseguem ‘alçar vôo’. A 
dificuldade se apresenta no ‘como’ fazer acontecer. Aqui surge uma tensão 
nas ONGs, pois é difícil encontrar um profissional de comunicação ou de 
mobilização de recursos que tenha ambos os lados desejados pelas ONGs: 
excelência técnica e militância política. Normalmente se encontra um bom 
técnico ou um bom militante. E aí a ONG deverá investir politicamente ou 
tecnicamente para que ele/ela se torne um/a profissional completo/a.

 Outro desafio é a criatividade. As ONGs podem e devem exercer 
mais a criatividade e inovação em suas ações de comunicação e mobilização 
de recursos. Afinal, não a exercem tão bem em suas ações de campo, em seus 
projetos e programas? Trazer essa criatividade para ‘dentro’ da organização 
pode render bons frutos. Como as ONGs normalmente não possuem recur-
sos suficientes, o que pode surgir como alternativa para chamar a atenção 
das pessoas e organizações é mudar a forma de se comunicar e de mobilizar 
recursos. Se diferenciar pela forma, não sem qualidade. Uma sugestão é a de 
ter momentos de criação voltados às ações de mobilização e de comunica-
ção. Esses exercícios mostram as capacidades internas que a ONG dispõe e 
sobre as quais sequer têm conhecimento. Vale a pena tentar! 

 Por fim, como disse Nelson Mandela em 1997, referindo-se às orga-
nizações da sociedade civil africanas - mas que também serve para reflexão 
das organizações brasileiras: “muitas organizações da sociedade civil não 
podem ser consideradas de fato organizações da sociedade civil. Primeiro 
porque a sociedade civil não as conhece e segundo porque elas dependem 
mais dos governos nacionais e internacionais do que do próprio povo para a 
sua sustentabilidade3.”

3  “We must also draw attention to the fact that many of our non-governmental organizations are not in fact 
NGO's, both because they have no popular base and the actuality that they rely on the domestic and  for-
eign governments, rather than the people, for their material sustenance”. Report by the President of the ANC 
- Nelson Mandela - to the 50th National Conference of the African National Congress, August 1997.
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Este artigo é resultado de uma apresentação realizada no seminário “Co-
municaids: Políticas Públicas e Estratégias para o Controle Social”. Dis-
ponível para download em www.forumaidssp.org.br/publicacoes/publica-
coes.htm e disponível em livro do mesmo nome sobre a organização de 
Alessandra Nilo e realização da Gestos, Gapabr-sp, Gapa-rs e Fórum de 
Ongs Aids de São Paulo, Brasil, 2005. Artigo revisado e atualizado em 
Julho de 2008.
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Rogério Renato Silva1

 Muitas práticas de aprendizagem têm sido desenvolvidas pelas orga-
nizações do campo social ao longo da história. Nessa trajetória, diferentes 
formas de avaliação ganharam espaço e status, a ponto da avaliação tornar-
se, ao menos no plano discursivo, um componente indissociável dos ciclos de 
vida dos projetos e programas sociais.

 Em sua biografia, a palavra avaliação adquiriu inúmeros significados e 
sentidos, servindo a propósitos e a grupos sociais bastante diferentes. Em seus 
desenhos primordiais, avaliar era sinônimo de medida objetiva; nenhum espa-
ço era dado às interpretações compreensivas da realidade: avaliador neutro, 
discursos reprimidos e instrumentos voltados a transformar em número todas as 
dimensões da vida.

 Muitas décadas depois, para além dos modelos tradicionais e hegemô-
nicos, outros caminhos foram abertos nesse campo. Para além de classificar as 
coisas como boas ou más, cumpridas ou não, os processos passaram a dialo-
gar com demandas singulares, perguntas abertas, conteúdos políticos explícitos 
e implícitos e, o que é mais importante, com a pluralidade de valores que se 
emaranha nos espaços sociais.
 

1 Diretor Executivo do Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, foi responsável pela fa-
cilitação do processo de Avaliação Final e Sistematização do Programa Mobilizar. Doutor em 
Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, atua como pesquisador, facilitador e gestor no 
campo social desde 1996.

Sistematização de experiências sociais: 
caminhos possíveis
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 Ao mesmo tempo em que muita gente procurava criar alternativas aos 
métodos tradicionais e construir processos com mais sentido e riqueza episte-
mológica, outros sujeitos trouxeram ao mundo o conceito de sistematização de 
práticas sociais, empregando ainda mais força às mudanças.

 Se em suas raízes etimológicas a palavra sistematização fora tomada 
como ato de organização, causalidade e ordenamento, o pensamento reno-
vado e mestiço em terras latino-americanas agregou a ela novos significados 
políticos: sistematizar é o ato de ajudar os sujeitos a atribuírem conceitos às 
suas práticas sociais e a construírem teorias a respeito de suas ações e orga-
nizações. É desvendar o que ela significa no cotidiano; sistematizar é revelar 
razões, valores, conteúdos e métodos. É produzir conhecimento.

 Com essa caminhada, as fronteiras entre avaliação e sistematização 
tornaram-se opacas em certa medida e em certos processos. Ora compar-
tilham instrumentos, ora propósitos e princípios. Para além de explicitar di-
ferenças, o trabalho de avaliação e sistematização do Programa Mobilizar 
associou os dois conceitos em liberdade, com a intenção de que se pudesse 
responder às perguntas dos principais interessados no Programa.

 Para isso, foi de grande importância ter realizado diálogos que favo-
receram a problematização dos conceitos e procuraram construir acordos a 
respeito do que era necessário realizar. O processo começou com conversas 
em torno das seguintes perguntas: Por que realizar uma avaliação agora? 
Por que sistematizar? De quem é o desejo? Que intenções têm os parceiros 
com este trabalho? O que queremos saber? O que desejamos fazer com esse 
saber? O que perdemos se não realizarmos esse trabalho? 

 À medida que avançamos nestas questões, valendo-nos do processo 
de construção de uma Linha do Tempo que permitiu que os parceiros enxer-
gassem a evolução histórica do Programa e do tema da Mobilização de Re-
cursos no Nordeste do Brasil, o grupo se deparou com escolhas importantes 
em torno de dois eixos estruturantes dos processos de sistematização: o eixo 
da tensão política e o eixo da tensão econômica.

 

Processo

Princípios 
e valores Modelos

Produto
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 Na figura, o eixo da tensão política (horizontal) encerra uma contra-
dição entre dois desejos muito comuns aos processos de sistematização. Na 
extremidade direita do eixo, o desejo de que se produza um modelo passível 
de reprodução, disseminação ou franquia, ou seja, um modelo que rompa a 
singularidade de uma experiência e alcance outros lugares. Na extremidade 
esquerda do eixo, o desejo de que se produza conhecimento sobre aquilo que 
fundamenta ou sustenta uma prática social; importa mais o porquê da ação (a 
leitura de processos, a visão de mundo, os fundamentos éticos) do que aquilo 
que é realizado (esta ou aquela reunião, texto, exercício, etc.).

 Ainda na figura anterior, no eixo vertical da tensão econômica, a 
contradição se dá novamente entre dois desejos. Marcado na extremidade 
superior está o desejo de realizar um trabalho que seja em si mesmo um 
pulsante processo de aprendizagem (eu aprendo enquanto sistematizo). Na 
extremidade inferior, o desejo orientador do trabalho é de que a sistemati-
zação seja um ato de produção de um objeto, tal como um livro, relatório, 
informe etc. (eu sistematizo para gerar um produto).

 À medida que os parceiros encontraram espaços para discutir suas 
intenções e pactuar as perguntas de avaliação e sistematização, tornou-se evi-
dente que se navegava mais na direção de viver um processo de aprendizagem 
e de compreensão de princípios e diretrizes do que na direção de produzir um 
modelo e um produto. Ainda assim, o grupo sustentou a idéia de uma publica-
ção que pudesse ser uma partilha honesta daquilo que se pensou, inventou e 
alcançou nas edições do Programa Mobilizar. A percepção era de que os eixos 
estruturantes podiam ser percorridos gradualmente, evitando-se assim que o 
trabalho operasse apenas nos extremos das possibilidades.

 

 
 Em reuniões com os principais parceiros interessados no Progra-
ma, enriquecidas pela leitura de um Termo de Referência (preparado pela 
Aliança Interage) e de alguns outros documentos de referência do Progra-
ma, avançou-se em um processo de caracterização do objeto de avaliação 
e sistematização. Ou seja, entre a miríade de experiências e conteúdos 
vividos pelos parceiros nos anos de realização do Programa, era preciso 
realizar uma aproximação do Programa (objeto) que tornasse o trabalho 
possível. A construção da Linha do Tempo e a problematização de alguns 
aspectos do Programa nele levantados permitiu que algumas perguntas 
fossem construídas e pactuadas. 

Um primeiro movimento
A caracterização do objeto e as perguntas de investigação
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Um segundo movimento
Métodos de reconstrução da experiência

01. O que foi o Programa Mobilizar (suas ações, sua dinâmica, sua linha histórica)?

02. Que valor as ONGs participantes atribuem ao Programa atualmente?

03. Que sentido o Programa teve para as ONGs participantes?

04. Quais foram os componentes de maior e menor importância no método trabalho?

05. Que resultados foram alcançados com o Programa?

06. Quais foram os impactos negativos e positivos do Programa nas ONGs participantes?

07. Quais as principais dificuldades das ONGs participantes ao realizar seus planos 
de mobilização de recursos?

08. Quais foram as contribuições do Programa para as ONGs participantes?

09. O papel da rede de apoio foi importante no Programa? Por quê?

10. Que importância teve o papel da equipe de reedição para o Programa? 

11. Que sentido e utilidade teve o processo de acompanhamento das ONGs participantes?

A partir dessas perguntas, outra ordem de demanda nos colocou em movi-
mento. Era preciso encontrar equilíbrio entre métodos sensíveis à experiência 
do Programa e, ao mesmo tempo, viáveis operacionalmente, considerando 
o dinheiro, o cronograma e disponibilidade das pessoas (investigadores, par-
ceiros, ONGs participantes) disponíveis para o trabalho. As seguintes ações 
foram escolhidas e realizadas:

Questionários semi-estruturados para ONGs

Preparo e envio de um questionário para as 26 ONGs participantes das duas 
edições do Programa Mobilizar. Constituído de perguntas qualitativas e quan-
titativas, o questionário era o principal instrumento para obter informação de 
todo o grupo de ONGs. Dos 26, 20 (77%) foram respondidos.



Programa Mobilizar - Aliança Interage 

25

Questionários semi-estruturados para equipe de reedição

Preparo e envio de um questionário para a equipe de reedição do Programa.

Visitas a ONGs

Visita a três ONGs, com o propósito de enriquecer o processo de reconstru-
ção da experiência com o discurso dos participantes. As visitas foram vol-

tadas a contemplar o estado da 
arte da mobilização de recursos 
de cada ONG e, especialmente, 
encontrar conexões entre essa 
realidade e a participação dessas 
organizações no Programa. As 
visitas permitiram entrevistas co-
letivas orientadas por um roteiro 
semi-estruturado.

Encontros entre parceiros

Realização de uma oficina de 
02 dias de duração com ONGs 
participantes das duas edições do 
Programa Mobilizar, além de par-
ticipantes do Programa Tear, da 
Aliança Interage e da equipe de 
reedição do Programa. Ao todo, 
29 pessoas procuraram olhar 

para os resultados do Programa em suas organizações, além de dialogar 
sobre possibilidades de ação em rede.

Análise documental

Algumas dezenas de documentos foram analisadas com o propósito de 
produzir informações que ajudassem a explicitar o caminho biográfico do 
Programa Mobilizar, incluindo escolhas metodológicas, produções pontuais, 
participação de atores, dilemas e descobertas.

A equipe de reedição era constituída 
por organizações que já atuaram com 
capacitação para OSC’s e disponibilizaram 
facilitadores para construírem, junto com a 
equipe da Aliança Interage, as atividades 
do Programa. Seu principal objetivo era 
capacitar profissionais da região para que 
o projeto fosse facilmente replicável e/ou 
reeditado. Nesta perspectiva, a Aliança 
Interage pretende não só construir um 
saber de forma coletiva, mas possibilitar a 
disseminação do conhecimento gerado, a 
partir das instituições parceiras.
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 O processo de reconstrução da experiência produziu um extenso vo-
lume de registros que precisaram ser organizados pelos investigadores. Os 
questionários produziram informação quantitativa e qualitativa. As visitas às 
ONGs produziram relatórios reflexivos que procuraram descrever contextos 
e as próprias viagens e, também explicitavam discursos dos participantes do 
Programa, ao mesmo tempo em que continham reflexões, sensações e per-
guntas dos investigadores visitantes. O encontro com parceiros produziu um 
bom volume de discursos por meio de exercícios e discussões em plenárias e, 
finalmente, a análise de documentos produziu uma ampla matriz de informa-
ções úteis à compreensão do Programa.
 A partir desses materiais, um processo paulatino e extensivo de estudo 
dos discursos permitiu um primeiro olhar para o que caracteriza o vínculo 
dos participantes com o Programa (Núcleos de Sentido). Depois, um segundo 
olhar foi depositado sobre o que definimos como a Produção do Programa 
nas organizações (resultados).

 Conceito articulado em função desse trabalho, os Núcleos de Sentido 
foram construídos como complexos de discursos nos quais se percebia um 
acoplamento entre as demandas dos participantes (o porquê de estar ali) e as 
ofertas do Programa (o porquê de oferecer aquilo). Além disso, os Núcleos de 
Sentido foram também importantes para fundamentar leituras a respeito do 
mérito do Programa.

 Por sua vez, a Produção do Programa organizou-se em função daqui-
lo que os participantes (entrevistados) apontavam como resultados tangíveis 
provocados em suas ONGs por sua participação no Programa. Com esse 
conjunto de elementos, um relatório preliminar foi escrito e apresentado à 
Aliança Interage.

Um terceiro movimento
Registro, análise das informações e produção do relatório
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Um quarto movimento
Reuniões de problematização do relatório

 A fase final do trabalho compreendeu algumas rodadas de conversa 
entre os parceiros e os investigadores a respeito do relatório preliminar. Em 
razão das conversas produzidas nessa fase, algumas mudanças foram inse-
ridas no relatório, novos discursos foram agregados, questões importantes 
foram debatidas pela Aliança Interage e incorporadas em seu processo insti-
tucional e, finalmente, um Plano de Publicação da experiência foi preparado 
e negociado. O fruto desse Plano de Publicação é o livro que você, leitor, tem 
agora em mãos.
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Mobilização de recursos e desenvolvimento
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O que foi o programa? Qual o seu formato?
Quais foram as escolhas éticas e políticas?1 

Rubén Pecchio2

“A metodologia serviu para possibilitar a troca de experiências 
entre as diversas ONGs. (...) para trazer problemáticas do 

cotidiano da instituição para a discussão. (...) para levar a uma 
tomada de consciência gradativa. (...) como contato com uma 

variada gama de ferramentas de gestão” 3

 Um itinerário de formação, como um curso ou um programa, é sem-
pre um volumoso conjunto de apostas. Apostamos que alguns valores são 
mais importantes que outros, certos conteúdos são mais oportunos ou es-
tratégicos que outros, certos docentes e discursos são mais profundos que 
outros, que certos recursos pedagógicos são mais consistentes que outros e 
que, por exemplo, certas compreensões dos fenômenos da participação e da 
responsabilização dos educandos são mais inclusivas do que outras.

 Todo currículo, programa ou agenda tem sob si um enorme conjunto 
de escolhas éticas e políticas. Como se abrigassem verdadeiros lençóis freáti-
cos conceituais, cada oportunidade de formação que conhecemos possui sig-
nificado, representa jeitos de compreender o mundo e, sobretudo, intervém 
no pensamento e nas práticas dos sujeitos. Não há neutralidade em proces-
sos de ensino-aprendizagem e aprender nunca é um evento sem desafios.

        Então, que produções podemos identificar no Programa Mobilizar? 
Que elementos estiveram subjacentes ao que era visível no processo de for-

1  Este capítulo tem como referência: Silva RR & Lyra, M. Programa Mobilizar Interage. Avalia-
ção e sistematização da experiência. Um olhar para os resultados e o sentido das duas edições 
do Programa Mobilizar. São Paulo: Instituto Fonte. Dezembro de 2007.

2  Secretário executivo da Aliança Interage, arquiteto e mestre em Desenvolvimento Urbano 
pela UFPE; professor de Legislação de Incentivo à Cultura no MBA em Planejamento e Gestão 
de Eventos da Universidade Católica de Pernambuco; sócio-diretor da PLANEAR – Planeja-
mento e Gestão.

3  Todos os depoimentos citados são de participantes do Programa Mobilizar
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mação? O que se alcançou das suas intencionalidades? A Aliança Interage 
aprendeu? Há um legado que pode ser explicitado e aproveitado por outros 
sujeitos em outros cenários? Há novas possibilidades?

 Foram reflexões dessa natureza que encorajaram a Aliança Interage a 
se lançar nesse trabalho de sistematizar e avaliar a experiência do Programa 
Mobilizar. Cabe neste capítulo reunir parte daquilo que sustentou o método 
de formação, bem como apontar algumas armadilhas das quais foi difícil se 
desvencilhar ao longo do caminho. 

 Um dos primeiros passos de desenvolvimento do Programa Mobilizar 
foi o processo que levou à seleção das organizações que participaram do 
Programa. Para a escolha das vinte e seis lideranças de Organizações Não-
Governamentais (ONGs) foram utilizados os seguintes critérios:

• Indicação pelos parceiros que compõem a Alian-
ça Interage;

• Qualidade da proposta pedagógica (interven-
ção) da ONG;

• Gestão relativamente estruturada (transparência 
institucional, administrativa e contábil);

• Interesse em apoiar a participação de dois de 
seus membros, sendo um deles um sujeito com 
poder de influência e decisão reconhecido pela 
instituição (usualmente um Coordenador Geral 
ou membro da Diretoria), e o segundo deles um 

gestor ou técnico que apóie processos de mobilização de recursos;
• Interesse dos dirigentes em estruturar as atividades de mobilização de recursos;
• Ser uma ONG com algum conhecimento ou experiência em ações plane-

jadas de captação de recursos;

 Além desses critérios, era preciso que cada ONG preparasse uma carta 
de intenções demonstrando seu interesse e responsabilidade pela participa-
ção no Programa, além de preencher um questionário de diagnóstico envia-
do pela Aliança Interage às ONGs no período de planejamento da forma-
ção. Com base nesses materiais, a coordenação do Programa selecionou as 
ONGs que, pouco tempo depois, começavam a formação.

 O itinerário de formação do Programa Mobilizar teve início na 

realização do Pré-Encontro - Marco Lógico do Processo de Avaliação, 
voltado à construção da matriz de avaliação do Programa. O seminário 
deu sustentação ao processo de avaliação na medida em que estabeleceu 

O percurso visível da formação

Marco Lógico é uma 
ferramenta que se propõe 
a definir os indicadores 
e os instrumentos de 
monitoramento e avaliação 
do projeto durante e após a 
execução do programa.
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resultados que se esperava alcançar e ajudou a pactuar maneiras de 
acompanhar seu alcance. Trazidos ao grupo de participantes pela Aliança 
Interage, os resultados esperados para o Programa estão distribuídos em 
quatro eixos:

(a) Os participantes têm conhecido/fortalecido temas, processos e fer-
ramentas, que lhes permitem ter bases para a elaboração de um plano 
de mobilização de recursos;

(b) As organizações participantes contam com uma área/função de 
mobilização de recursos e um plano de mobilização de recursos para 

um prazo de três anos;

(c) Tenham sido formadas ou for-
talecidas redes de apoio entre as 
organizações participantes para o 
intercâmbio de experiências;

(d) Até três reeditores se apropria-
ram dos conhecimentos, ferramen-
tas e metodologias para mobiliza-
ção de recursos e os aplicam em 
suas intervenções.

Tendo como base esses eixos, os 
participantes foram então envolvi-
dos em atividades de construção 
de indicadores e critérios de ava-
liação que pudessem gerar um 
processo de acompanhamento da 
formação. Construído esse referen-
cial, as atividades que se seguiram 

no Programa foram os Encontros de Sensibilização.

 Os Encontros de Sensibilização foram atividades realizadas em cada 
uma das ONGs participantes. Nelas, além de envolver o maior número possí-
vel de pessoas em conversas para apresentar a Aliança Interage, o Programa 
e os resultados esperados, procurava-se criar um movimento de problemati-
zação das práticas de sustentabilidade nas organizações, ao mesmo tempo 
em que se tentava criar compromisso em cada grupo (e cada organização) 
com o processo de formação que se estava iniciando.
 Inaugurados os processos de construção de vínculos entre as organi-

O conceito de mobilização de recursos 
entende recursos de forma ampla 
– pessoas, organizações e recursos 
financeiros, materiais e técnicos, que 
visam fortalecer as Organizações 
da Sociedade Civil, ampliando sua 
visibilidade, legitimidade e autonomia 
como protagonistas fundamentais da 
transformação social. Nessa visão, 
mobilizar recursos expressa o processo 
pelo qual uma organização promove, em 
um mesmo movimento, educação cidadã, 
mobilização social e mobilização de apoio 
material, técnico e financeiro.
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zações e o Programa, a atividade seguinte foi a realização de cinco Oficinas 
Temáticas com três dias de duração cada uma, que se tornaram os principais 
espaços coletivos da formação. Além das oficinas, que aparecem descritas a 
seguir, o itinerário de formação previa a realização de Encontros de Acom-
panhamento, sobre os quais se comenta mais adiante.
 A primeira Oficina Temática voltou-se à relação entre Planejamento 
Estratégico e Mobilização de Recursos. Sua intenção foi ajudar os participan-
tes a construírem relações entre os processos de planejamento estratégico e 
as atividades de mobilização de recursos em suas organizações. Considerando 
o planejamento estratégico como processo implicado em revisar e/ou construir 
identidade, acordos, estruturas e estratégias organizacionais, a primeira oficina 
procurava criar condições para que a mobilização de recursos fosse compre-
endida em sua relação orgânica com as organizações como um todo.

 A segunda Oficina Temática dedicou-se à discussão das Fontes de 
Financiamento e Parcerias. Sua intenção foi ajudar os participantes a enxer-
garem as diferentes fontes de recursos, financeiros ou não, disponíveis para o 
setor social, como empresas, governos, pessoas físicas e agências internacio-
nais, problematizando o significado ético-político de cada um desses grupos 
e trabalhando tanto o desejo quanto o preparo das ONGs para acessá-las.
 

Cada oficina temática aconteceu de dois 

em dois meses, com três dias de dura-

ção. Elas seguiram a metodologia de 

exposição e discussão de vários temas 

e conceitos a partir das questões trazi-

das pelos participantes, complementadas 

com exercícios práticos, estudos de caso 

e trocas de experiência. O “construir jun-

tos” levou em consideração a realidade, 

conhecimentos e experiências de cada 

instituição, respeitando o processo de 

aprendizagem de cada uma. Mas do que 

instrumentos, a formação procurou estar 

centrada no desenvolvimento dos parti-

cipantes, para que pudessem disseminar 

o conhecimento e estimular as reflexões 

provocadas nas oficinas em suas institui-

ções. Durante as oficinas foram realizados 

trabalhos em grupos mistos, por OSC e 

os grupos de apoio, que foram espaços 

nos quais cada organização identificou 

questões problemáticas e pediu ajuda 

aos colegas do grupo. Cada dupla de 

participantes por OSC desenvolveu, ao 

final de cada oficina, seu “plano de volta 

para casa”.
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 A terceira Oficina Temática tratou da relação da Estrutura Organiza-
cional e Controles Internos versus Mobilização de Recursos. Sua intenção 
foi ajudar os participantes a refletirem e revisarem suas estruturas organiza-
cionais, em particular os processos de formulação e controle de orçamento, 
gestão financeira e contábil e transparência na prestação de contas. Em com-
plemento, a intenção também foi explorar a polarização entre as atividades 
fim da organização (as intervenções na comunidade, por exemplo) e as ativi-
dades meio (a gestão financeira, por exemplo).

 A quarta Oficina Temática voltou-se ao tema Comunicação e Fundos 
Públicos. Sua intenção foi ajudar os 
participantes a compreenderem os pro-
cessos de comunicação como alicerces 
da mobilização de recursos. Como tema 
complementar, a oficina tratou ainda de 
estratégias de mobilização de fundos 
públicos de apoio a projetos sociais.

 A quinta Oficina Temática dedicou-se 
a Indicadores de Sustentabilidade e 
Governança. Sua intenção era ajudar 
os participantes a ampliarem sua com-
preensão sobre o conceito de susten-
tabilidade em suas organizações e no 
setor social, além de analisarem de que 
maneira a governança afeta a susten-
tabilidade das organizações. A oficina 
serviu também ao propósito de realizar 
uma avaliação da evolução do Progra-

ma, tendo em vista o marco lógico construído no primeiro pré-encontro.

 Vale a pena destacar que da primeira para a segunda edição do 
Programa houve mudanças sensíveis na temática das oficinas e, ainda, o 
acréscimo de um quinto encontro. Na primeira edição, as quatro oficinas 
foram: (a) Sustentabilidade; (b) Planejamento estratégico para a mobilização 
de recursos; (c) Conhecimento e diversificação das fontes de financiamento; 
(d) Comunicação e marketing para a mobilização de recursos. As mudanças 
foram fruto tanto da avaliação externa da primeira edição do programa, quan-
to de reflexões internas da própria Aliança Interage.

 Além das cinco Oficinas Temáticas, o Programa também realizou um 
conjunto de Encontros Coletivos de Acompanhamento em algumas das ONGs 
participantes. Os encontros aconteceram entre as oficinas temáticas e tinham 
a intenção de ajudar as organizações a aprofundarem o sentido e a utilidade 

Nos intervalos entre as oficinas 
ocorreram encontros de 
acompanhamento coletivo. Foram 
encontros de um turno cada, para 
monitorar o andamento do “plano 
de volta para casa” de cada 
organização, bem como tratar de 
temas e assuntos de interesse do 
grupo. O acompanhamento também 
teve a função de energizar o grupo e 
de estimular o intercâmbio e interação 
entre as organizações.
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do processo vivido nas oficinas, contribuindo assim para o enraizamento das 
aprendizagens nas organizações. Além dos encontros coletivos, em alguns casos 
foram também realizadas Visitas de Acompanhamento Individual.

 O itinerário de formação apresentado anteriormente ajuda a pensar so-
bre quão difícil e muitas vezes ambíguo é enxergar o que está subjacente nas prá-
ticas sociais. Ao mesmo tempo, a tentativa parece ser inevitável e necessária para 
que possamos expandir a compreensão que temos sobre o Programa e sobre as 
circunstâncias em que ele foi desenvolvido. E, para isso, qual é o caminho?

 Começamos pela explicitação dos princípios, compreendendo-os 
como os componentes que serviram de base para as ações práticas do pro-
grama, os fundamentos e alicerces éticos, políticos e técnicos que produziram 
o percurso visível (oficinas, seminários, etc.). Para enxergá-los, partimos de 
uma leitura intensiva dos registros do programa, de reflexões a respeito das 
entrevistas e visitas, ao mesmo tempo balizando a leitura por meio de lentes 
(ou categorias de análise) fundamentadas no campo do desenvolvimento4 e 
no campo da educação5;6. 
 
 Nessa leitura, consideramos “princípios” tudo aquilo que apresentou 
ao menos uma das características listadas a seguir:

Foram explicitamente apontados (nominados) como princípio pelos 	
interlocutores e documentos oficiais do Programa;
Ajudaram a sustentar a existência do programa, justificá-lo da forma 	
como ocorreu, no território em que ocorreu e com a estrutura com a 
que contou;
Foram reconhecidos pela equipe de avaliação e sistematização como 	
idéia geradora do conjunto de atividades do programa;
Operaram de maneira permanente (e não pontual) ao longo do de-	
senvolvimento do programa, mantendo com isso um padrão de influ-
ência prática;
Manifestaram-se politicamente ao longo do programa, sustentando 	
posições teóricas, ideológicas e de gestão;
Eram passíveis de sustentação neste texto, oferecendo assim possibili-	
dades de um debate consistente com os interessados no Programa.

4 KAPLAN, A. Artistas do Invisível: o processo social e os profissionais de desenvolvimento. 
São Paulo: Instituto Fonte; 2004.

5 APPLE, M.W. Ideologia e Currículo. Coleção Currículo, Políticas e Práticas. 2nd. Ed. Portugal: 
Porto Editora, 1999. 

6 MORIN, E. O Método. O conhecimento do conhecimento. 2nd. Ed. Porto Alegre: Ed. Sulina.

O percurso subjacente: princípios e relações na formação
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 Vale a pena reforçar a idéia de que os princípios aqui apresentados 
são os princípios identificados no Programa, e não os “melhores princípios” 
ou os “princípios mais desejados”. O que se tenta apresentar aqui é aquilo 
que existiu, e não aquilo que se deve fazer. Por isso há contradições e cabe-
rão reflexões e questionamentos. Trazemos algumas perguntas para fomentar 
a leitura crítica dos mesmos: por que esses princípios e não outros? O que 
significa cada escolha? Se o princípio fosse outro, o itinerário seria diferente? 
A seguir são apresentados resumidamente os princípios que parecem ter sus-
tentado as práticas do Programa.

 As ONGs necessitam se fortalecer institucionalmente, otimizando seus 
processos de gestão, de transparência e de mobilização de recursos, assim 
como estabelecer parcerias com diversos segmentos da sociedade (de sua co-
munidade e de fora dela), e com isso ampliar sua base social de apoio. 

 Programas de capacitação na área de mobilização de recursos e ges-
tão para as ONGs têm sido realizados, na maioria das vezes, com base em 
conceitos e práticas ora de países ricos (principais doadores internacionais), 
ora de laboratórios acadêmicos com muito pouco acúmulo e vivência da rea-
lidade social brasileira. Isso acaba produzindo formações descontextualizadas 
e desencontradas em relação às realidades das ONGs.

 Para que haja ampliação da qualidade das atividades de mobilização 
de recursos, bem como da quantidade de recursos mobilizados, especialmen-
te os financeiros, é preciso fortalecer a organização de maneira sistêmica, 
trabalhando sua identidade, seus valores, sua governança, seus processos 
internos, os serviços que realiza e sua relação com os cenários nos quais atua 
e interage.

 A formação de profissionais de mobilização de recursos não é sufi-
ciente para levar as organizações a um novo patamar de sustentabilidade. É 
necessária a discussão, compreensão e participação do conjunto de atores 
da organização nos fenômenos relacionados à sua sustentabilidade.

 A qualidade do programa está relacionada à heterogeneidade das 
organizações participantes. Quanto mais diferentes as fases de desenvolvi-
mento, as causas defendidas, os territórios em que atuam e o perfil de suas 
lideranças e técnicos, maiores são as possibilidades de trocas, de ajuda mú-
tua e de produção de tensões criativas no grupo.

1. Fortalecimento institucional

2. Contextualização do pensamento e da prática

3. Intervenção sistêmica

4. Envolvimento sistêmico com a sustentabilidade

5. Diversidade de pensamentos e práticas
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 As ONGs participantes do programa são co-responsáveis pelo custeio 
de sua participação, assumindo a realização de alguns investimentos e, dessa 
maneira, implicando-se de forma mais direta e objetiva com a formação.

 Os participantes são sujeitos dos processos de aprendizagem e, por 
isso, influenciam esse processo de maneira permanente e profunda: agenda, 
conteúdos, facilitadores, resultados esperados. O Programa precisa mudar à 
medida que interage com o grupo.

 Não se trabalha com um referencial pedagógico homogêneo na forma-
ção e tampouco é homogênea a apropriação de um método pelos responsáveis 
pelo Programa (seus facilitadores e coordenadores). Há uma construção que 
articula diferentes conteúdos e técnicas capazes de alcançar os objetivos previs-
tos para cada atividade do Programa e para este como um todo.

 As estratégias de formação do programa são mais efetivas à medida 
que são realizados aportes teóricos aos participantes, bem como dissemina-
das ferramentas de gestão (diagnóstico, planejamento, avaliação, comunica-
ção, mobilização) bastante tangíveis.

10. Valorização do conhecimento especializado
 No processo de formação, é necessária a presença de palestrantes ex-
ternos em todas as oficinas. Sua presença significa aporte de conteúdos e de 
experiências práticas para os participantes, que podem aprender com isso.

7. Participante como sujeito

8. Heterogeneidade pedagógica

9. Aprendizagem transferencial

6. Co-responsabilidade pelo processo de formação

A metodologia é focada no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem em gru-

po. Na condução do trabalho, busca-se 

uma estreita interação entre os facilitado-

res, os convidados e os participantes e dos 

participantes entre si, de modo a favore-

cer o envolvimento e a participação efeti-

va de todos. A metodologia busca apoiar 

a criação de um ambiente que valorize 

os seres e os saberes dos participantes, o 

apoio mútuo e a geração de um clima de 

confiança propício para a aprendizagem. 

Representantes dos participantes partici-

pam da preparação das oficinas, buscan-

do com isso atender às reais necessidades 

do grupo, e agregar e valorizar o domínio 

técnico dos participantes em relação aos 

temas trabalhados. 
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11. Marco Lógico
 Um processo de avaliação com base no marco lógico é relevante para 
o desenvolvimento do programa e, ao mesmo tempo, oferece aos participan-
tes um contato dinâmico com a ferramenta, o que contribui para o desenvol-
vimento de suas organizações.

12. Experimentação ativa
 Ao criar um Fundo-Desafio e oferecer às organizações participantes 
do Programa a possibilidade de contarem com uma doação de recursos fi-
nanceiros, à medida que captassem o mesmo volume de recursos com uma 
empresa privada da região nordeste, fomenta-se uma cultura de mobilização 
baseada na interlocução com atores locais, sobretudo do setor privado.

13. Prática intermódulos
 As organizações enfrentam dificuldades para associar os conteúdos e vi-
vências no programa a seus processos internos, sendo difícil alterar padrões, fazer 
mudanças, implantar ferramentas e mudar processos. Por isso são realizados en-
contros coletivos para acompanhar o plano “de volta para casa” e problematizar 
a relação entre “aprendizagem na formação” e “cotidiano das organizações”.

14. Plano de Mobilização de recursos
 A construção de um Plano de Mobilização de Recursos é um fator fun-
damental para apoiar o êxito do Programa e a sustentação das aprendizagens 
para além do final da formação.

Plano formado por um conjunto de es-

tratégias e conceitos que servem de refe-

rência para a organização pensar sobre 

quais passos devem ser dados em dire-

ção à mobilização de recursos. Algumas 

questões a serem discutidas institucional-

mente nesse caminho são: O que é que 

a organização faz? Por que é importante 

que organização faça o que faz? Qual o 

diferencial da organização? O que faz 

com que ela seja muito boa em fazer o 

que faz? Qual é o mix atual das receitas? 

Como o queremos no futuro? Quais são 

os objetivos estratégicos e as metas da 

mobilização de recursos? Quem serão os 

públicos-alvo prioritários da mobilização? 

Que ações serão realizadas para mobili-

zar recursos? Quem será responsável pe-

las ações? Quando realizamos as ações? 

Que recursos precisamos para realizar as 

ações? Como vamos acompanhar o pro-

cesso e avaliar os resultados do Plano de 

Mobilização de Recursos?
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15. Trabalho em rede
 A qualidade e o impacto das atividades do Programa nas orga-
nizações está fortemente relacionada à capacidade das organizações 
participantes de se articularem e trabalharem em redes sociais.

16. Disseminação de conhecimentos
 A criação de uma equipe de replicação da experiência con-
tribui para um processo de construção de profissionais (consulto-
res) aptos a trabalhar questões relacionadas à sustentabilidade de 
ONGs da região, diminuindo a dependência de profissionais de 
outras regiões do País.

17. Registro descritivo
 O Programa necessita de uma prática de registros que ga-
ranta o acúmulo de informações e memória dos processos. A 
prática de registro no Programa deve basear-se em registros mais 
descritivos que reflexivos dos facilitadores.

Outras forças subjacentes
 Ao lado dos princípios anteriormente apresentados e, talvez, em níveis 
ainda mais profundos, operaram forças que ora contribuíram para consolidar 
propósitos, ora para colocar em risco o itinerário da formação e os propósitos 
do Programa. Faz-se necessário explicitar essas forças, uma vez que parecem 
ter influenciado o processo e os resultados alcançados pelo Programa. 

 Em razão de seus campos de influência, as forças são aqui classificadas 
como efeitos. Ilustrados e brevemente problematizados, é importante destacar 
que isoladamente cada um dos elementos não parece ter sido um fator determi-
nante da qualidade do programa. Contudo, interferiram no desenvolvimento do 
Programa e merecem atenção daqueles que estão interessados em iniciar, alterar 
ou fortalecer práticas e programas de formação em mobilização de recursos.

 
 O tempo é um fator que costuma fragilizar processos de formação. 
Seja pela redução dos tempos de aprofundamento, pela fragmentação das 
atividades e pela produção de quadros de ansiedade, são freqüentes os cor-
tes e recortes que limitam os processos de aprendizagem. O uso do tem-
po pode restringir os processos formativos. O grau de complexidade dos 
exercícios em períodos curtos, volume de atividades e tempo dos encontros, 
podem produzir nos participantes sensações de interrupção de diálogos, de 
argumentações curtas das pessoas, de reações - ao invés de conversas - e, 
por fim, de formação de imagens e juízos precipitados sobre as coisas.

O efeito ampulheta: a distribuição e uso do tempo nas atividades
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 Muitas vezes, nos diálogos que se realizam ao longo da formação, é 
possível reconhecer um extenso volume de conceitos sendo trazidos ao debate, 
tanto pelos facilitadores quanto pelos participantes e convidados. Entre tantas 
dezenas de conceitos, tais como sustentabilidade, governança, planejamento, 
empoderamento, estratégia, descentralização, mobilização, transparência, de-
mocrático, capital privado, motivação, podem ser reveladas certas tendências 
homogeneizantes que estimulam uma assimilação de conceitos pelo grupo, 
como se significassem as mesmas coisas para cada um dos participantes.

 Ou seja, uma tendência de usar uma palavra-chave (um símbolo) 
para substituir uma idéia (compreensão contextualizada sobre um elemen-
to), o que fragiliza as compreensões e, ao mesmo tempo, reduz debates e 
divergências em torno dos conceitos e diminui a possibilidade de construir 
compreensões novas.

 Em processos formativos, é comum que convidados e facilitadores 
realizem contribuições teóricas sobre planejamento, mobilização, sustentabi-
lidade, controle e avaliação, entre outros. O efeito aqui não diz diretamente 
respeito ao conteúdo dessas contribuições em si, sobre os quais não se deseja 
construir juízos de valor, mas sim ao fato de que os conteúdos são muitas 
vezes trazidos como explicações da realidade e passam a balizar discussões e 
inspirar decisões.
 
 Em outras palavras, quando estruturas teóricas são tomadas como 
pontos de partida para as discussões dos participantes, isso faz com que a 
teoria assuma o centro - aquilo que referencia - e se torna um lugar ideal.

 Ao lado da teoria, algumas ferramentas também podem ser reco-
nhecidas em um lugar privilegiado, assumindo potência de ajuda sem que 
sejam problematizadas pelos participantes. Ferramentas simples, tais como a 
matriz SWOT (Fortalezas, Oportunidades, Fragilidades e Ameaças) têm sentido 
quando existe uma necessidade específica que pode ser tratada com uma 
ferramenta cuja utilidade e limitação são conhecidas. Da mesma forma, a 
confecção de um Manual de Procedimentos Organizacionais cumpre um pa-
pel à medida que tem sentido para a organização e consegue representar os 
acordos técnicos e políticos que levaram à sua construção. 

 

O efeito resumo: os conceitos tomados como blocos homogêneos

O efeito academia: o uso de modelos teóricos para ajudar as organizações

O efeito solução: o uso de ferramentas como alternativas de gestão



40

Programa Mobilizar - Aliança Interage 

 Relacionado aos efeitos academia e solução, o efeito modelo procura 
chamar atenção para o fato de que em alguns momentos dos processos de 
formação, priorizam-se espaços para que convidados externos apresentem 
experiências externas. Inclusive, há atividades que contam com vários con-
vidados apresentando suas experiências e, em não raras ocasiões, as ativi-
dades de formação abrem-se apenas a essas experiências e não a vivências 
trazidas pelos participantes.
 Nesse sentido, ao mesmo tempo em que a experiência do outro pode 
ter a potência de oxigenar, de ajudar a inovação, de permitir comparações e 
espelhamentos, também pode operar projeções nos participantes das organi-
zações e produzir um ideal organizacional relacionado à experiência do outro, 
ao mesmo tempo em que pode reduzir o espaço do olhar para si mesmas.

 De forma complementar aos efeitos já apresentados, é também signi-
ficativo observar o volume de temas (conteúdos ou fenômenos) organizacio-
nais tratados no conjunto programático. Identidade organizacional, Planeja-
mento Estratégico, Governança, Gestão Administrativo-financeira, Qualida-
de dos profissionais, Comunicação como direito humano, Marketing, Gestão 
de Parcerias e Alianças, Acesso a fundos públicos, entre outros, são assuntos 
explicitamente trazidos para as agendas das oficinas e dos encontros, e tra-
balhados em exercícios e casos.

 O volume desses assuntos e, mais além, o desejo de discutir o que 
é íntimo nas organizações, pode gerar uma grande força que, ao mesmo 
tempo, ajuda a construir uma imagem sistêmica da temática de mobilização 
de recursos, mas que também favorece a diluição da profundidade que se 
esperava em cada um dos assuntos e, conseqüentemente, na obtenção dos 
resultados esperados. 

• • •

O efeito avalanche: tratando de tudo na vida das organizações

O efeito modelo: o uso do outro como construção do ideal organizacional

• Diversidade dos temas trabalhados

• Integração e troca de experiência entre os participantes (com trabalhos em grupo)

• Integração entre teoria e prática

• Desenvolvimento do “plano de volta para casa” 

• O período de imersão das oficinas, favorecendo a concentração dos participantes

• Estudos de caso reais, permitindo ver o que funciona e não para uma ONG

• Oportunidade de diálogo com agências de financiamento

• Encontros coletivos de acompanhamento para problematizar o cotidiano

• Trabalhar com a realidade das ONGs e permitir que essa realidade influenciasse o 
recorte das oficinas

• Sinergia entre os participantes

• Experiência conceitual e prática dos palestrantes

• Acesso a importantes ferramentas de gestão
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• Diversidade dos temas trabalhados

• Integração e troca de experiência entre os participantes (com trabalhos em grupo)

• Integração entre teoria e prática

• Desenvolvimento do “plano de volta para casa” 

• O período de imersão das oficinas, favorecendo a concentração dos participantes

• Estudos de caso reais, permitindo ver o que funciona e não para uma ONG

• Oportunidade de diálogo com agências de financiamento

• Encontros coletivos de acompanhamento para problematizar o cotidiano

• Trabalhar com a realidade das ONGs e permitir que essa realidade influenciasse o 
recorte das oficinas

• Sinergia entre os participantes

• Experiência conceitual e prática dos palestrantes

• Acesso a importantes ferramentas de gestão

 De maneira complementar, alguns outros pontos podem ser mencio-
nados em relação à questão metodológica. Na ótica dos participantes, ainda 
que existam algumas contradições, é possível observar o predomínio de uma 
sensação geral de que o Programa Mobilizar ofereceu aos participantes uma 
experiência de trabalho superior à maioria de suas experiências de formação 
profissional anteriores.

 55% das organizações participaram de todas as atividades do Progra-
ma, sendo que a maior parte das ausências não se repetiu além de uma vez. 
O quadro a seguir apresenta uma síntese dos elementos reconhecidos como 
pontos altos da metodologia do Programa.

Quadro 02. Pontos altos da metodologia do Mobilizar.
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Aprendendo a mobilizar recursos:
O sentido do Programa Mobilizar para os participantes 
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Aprender a mobilizar é aprender a mobilizar-se1

 
“O Mobilizar nos ajudou a encarnar. Nos projetou uma 

segurança de que iríamos alcançar o que queríamos. Ajudou 
a segurar a ONG. (...) o Programa trouxe experiências que 

nos mostraram como gerenciar recursos, até tabelas etc. E eu 
não conhecia aquilo, não sou dessa área. (...) Nos ajudou a 
organizar uma agenda de comunicação, de como fazer, dos 

cuidados a tomar. Mostrou certos cuidados administrativos 
vitais. Nos apresentou a novos parceiros, fez enxergar 

outras organizações, outras experiências. Nos apresentou 
planejamento estratégico, falou de projeto 

político pedagógico, de avaliação”2 

 São muitas as maneiras de compreender e olhar para processos de 
aprendizagem, a exemplo do Programa Mobilizar, que assumiu diferentes 
sentidos para as pessoas e organizações que dele participaram. A intenção 
aqui é explicitar o encontro entre o que demandavam os participantes e o que 
a Aliança Interage ofertava como formação.

 Para tratar desses encontros, apresentamos oito Núcleos de Sentido, 
aos quais se chegou por meio da análise dos discursos dos participantes. Os 
conteúdos apresentados nos ajudam a afirmar que o Programa Mobilizar teve 
o mérito de favorecer boas discussões técnicas em torno da Mobilização de 

1 Este capítulo tem como referência: Silva RR & Lyra, M. Programa Mobili-
zar Interage. Avaliação e sistematização da experiência. Um olhar para os 
resultados e o sentido das duas edições do Programa Mobilizar. São Paulo: 
Instituto Fonte. Dezembro de 2007.
2 Todos os depoimentos citados são de participantes do Programa Mobilizar
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Recursos e, ao mesmo tempo, de estender essas discussões ao campo da 
política. É interessante observar como o Programa provocou os participantes 
a trabalharem com uma compreensão sistêmica de suas organizações.

 Os oito Núcleos de Sentido apresentados não guardam relação 
hierárquica ou de importância maior ou menor no discurso. Eles se apresentam 
de maneira transversal no material analisado. Na tentativa de ilustrá-los, em 
alguns Núcleos preservamos alguns fragmentos das falas dos participantes.

 Pode ser reconhecido no encontro entre a busca dos participantes por 
conhecer mais a respeito das suas próprias organizações (e práticas) e a oferta 
de espaços e métodos de autopercepção e auto-avaliação, proporcionados 
pelo Programa. Para além de realizar atividades de aporte de conteúdo, 
foram criados espaços para que as pessoas estudassem suas organizações e 
se encontrassem com suas perguntas, dúvidas e construções.

“Permitimo-nos momentos para refletir sobre nossas atuais par-
cerias e do quanto precisamos amadurecer sobre o financiamen-
to com empresas privadas”. 
 “Essa experiência foi um divisor de águas para todo o cresci-
mento individual e coletivo da equipe (conhecimento sobre a or-
ganização e sua missão; intensificação do trabalho em equipe; 
valorização do planejamento; integração de todos e todas na 
busca por mobilizar recursos etc.), conseqüentemente, da pró-
pria organização”. 

 “O momento da organização exigia reflexão, e o encontro com 
a equipe do programa contribuiu para o diálogo com os demais 
profissionais”. 

 

 
 Pode ser reconhecido na oportunidade que os participantes tiveram de 
entrar em contato com pensadores, educadores e textos voltados a analisar as 
complexas realidades do campo social brasileiro: estamos isolados? Temos 
práticas que competem entre si? Colaboramos pouco? Desconhecemos fontes 

Primeiro Núcleo
Olhar mais para si mesmo - ver mais de si mesmo

Segundo Núcleo
Olhar mais para fora – compreender o campo social



Programa Mobilizar - Aliança Interage 

45

de financiamento? Sabemos que tendências estão marcando o campo social? 
Conhecemos as forças que têm moldado nossas organizações e práticas? 
Foram perguntas como essas que permitiram leituras.

“Descortinou-se um cenário nordestino do setor social até então 
totalmente desconhecido, e nos deu condição de mensuração do 
que fazemos positivamente e negativamente” .

“Pelo interesse de fazer intercâmbios relacionados com outras 
instituições do Nordeste” .

“Para vencer, minimizar o isolamento” .

 Pode ser compreendido ao perceber como muitos conteúdos técnico-
políticos, debatidos ao longo do Programa, favoreceram a construção de 
discursos mais consistentes nesses sujeitos. Conhecer e apropriar-se de novas 
palavras e conteúdos teóricos contribuiu para que novas reflexões e idéias 
fossem construídas, emergindo como nos exemplos. 

 “Como a participante faz o trabalho de seleção de funcionários, 
voluntários e dialoga com universitários que nos procura foi uma 
grande contribuição do Mobilizar no sentido de enriquecer seu 
discurso”. 

 “Em termos gerais, a diretoria da organização tem consciência 
da importância do Planejamento Estratégico e do Plano de 
Mobilização de Recursos para a sustentabilidade e subsistência da 
instituição, num contexto sócio-econômico e político complexo, 
que exige desafios e maior rigor no gerenciamento e negociação 
das propostas a serem desenvolvidas por estas organizações”.  

  O que chamamos aqui de transversalização, com base em 
Barenblit3, são os atos que implicam em subversão da ordem hierárquica e 

3  Com referência em Barenblit, G. Compêndio de análise institucional e outras correntes. 
Teoria e prática. Rio de Janeiro: Ed. Rosa dos Tempos, s.d.

Terceiro Núcleo
O fortalecimento do discurso

Quarto Núcleo
Transversalização na organização



46

Programa Mobilizar - Aliança Interage 

programática das organizações. Nos discursos dos participantes, deparamos-
nos com o fato de que suas buscas por inovações e rupturas encontravam 
sustentação em conteúdos e, principalmente, em alguns dos métodos utilizados 
no Programa. As perguntas a seguir ajudam a enxergar questionamentos 
cultivados nas atividades de formação: podemos mudar a maneira como as 
funções e departamentos de nossa organização estão organizados? Por que 
a causa da nossa organização não é suficiente para vincular nossa equipe às 
ações? Por que operamos em uma estrutura tão hierárquica? Nossas reuniões 
podem ser mais vivas e produtivas?A gente consegue construir novos acordos 
de trabalho?

“O nosso planejamento estratégico tinha acabado em 2004, e 
estávamos sobrevivendo com o que acontecia (captação através 
de um projeto enviado e aceito.... Começamos a fazer uma 
reflexão sobre a situação da instituição e foi percebido a grande 
necessidade de rever missão, visão, área de atuação, princípios, 
começamos a pensar um plano de mobilização de recurso”. 

 Pode ser compreendido em uma articulação de idéias muitas vezes 
esquecida em processos de mudança organizacional. Enquanto o discurso 
hegemônico é o discurso da inevitabilidade da mudança, seguido da venda 
de uma “solução em moda”, é interessante reconhecer nos participantes o 
desejo de construir decisões maduras. Reconhecer quando é preciso sustentar, 
preservar e, finalmente, mudar quando é necessário. A essa demanda, o 
Programa respondeu com o fomento a discussões sobre a singularidade de 
cada organização e com o desafio de que cada coletivo social seja capaz de 
construir soluções originais para os problemas. 

“A organização, ao longo do Mobilizar, realizou oficinas junto 
às pessoas da instituição que não participaram diretamente das 
atividades. Essas oficinas aconteciam no sentido de estarmos 
revendo nossas práticas e implementando medidas que viessem 
a contribuir efetivamente com a nossa sustentabilidade. Posso 
afirmar que houve uma mudança de cultura dentro da instituição 
e que tal mudança só foi possível a partir das reflexões do 
programa”. 

 “Claro que não podemos desconsiderar o dinamismo das relações 
sociais e todas as variáveis (realidade sócio-econômica, projetos 

Quinto Núcleo
Encontrar razões para a manutenção e a mudança
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individuais etc.) que determinam e condicionam a continuidade 
não-linear do processo de Mobilização depois do Programa. 
Atualmente, por exemplo, estamos atravessando um processo de 
grande falta de integração, com as pessoas muito voltadas para 
os respectivos projetos que estão integradas e esquecendo de 
pensar e agir pela organização como um todo. Mas esse momento 
de entropia é um desafio que, antes do Mobilizar, poderia ser 
fatal para a OSC. Agora, com todo o aprendizado e vivência, 
acredito que será uma crise que vai nos ajudar a construir algo 
mais sólido”. 

 
 Pode ser observado ao identificar a demanda dos participantes por 
ferramentas (jeitos de fazer) de gestão organizacional e a oferta de algumas 
dessas ferramentas nas oficinas do Programa; encontros potentes ao longo 
da formação.

“Apropriamo-nos de algumas ferramentas, em especial no que 
diz respeito ao planejamento e definição de diretrizes. As demais 
pessoas da instituição também cresceram no processo, embora 
umas mais que as outras”. 

“Com os conhecimentos adquiridos no Mobilizar, a organização 
foi paulatinamente inserindo os conteúdos e ferramentas em 
seu cotidiano. Dessa forma, indiretamente, toda a equipe 
passou a fazer parte dos preceitos do Mobilizar, onde as 
discussões, encaminhamentos e reflexões passaram a fazer parte 
sistematicamente das reuniões de equipe, dos planejamentos, e 
ações da instituição”. 

 Pode ser conhecido à medida que os discursos revelaram o encontro entre 
a demanda por espaços de desenvolvimento pessoal e a oferta do programa 
nesta direção. Como sabemos, a formação tem foco nas organizações, mas 
trabalha diretamente com gestores e educadores em diferentes fases de 
desenvolvimento pessoal, com diferentes acúmulos biográficos, desejos e 
necessidades que se entrelaçam de forma indissociável. 

Sexto Núcleo
Domínio de ferramentas técnicas

Sétimo Núcleo
Desenvolvimento pessoal
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 Pode ser percebido de forma matricial em relação ao conjunto de núcleos 
anteriormente apontados. Nos discursos dos participantes, o desenvolvimento 
de novas compreensões e práticas de mobilização de recursos, sobretudo de 
captação de recursos financeiros, aparece como grande núcleo articulador 
de aprendizagens do Programa. Em outras palavras, foi o desenvolvimento 
das práticas de mobilização de recursos que mais atraiu os participantes para 
o Programa. Ao mesmo tempo, foi também o eixo central para comunicar o 
Programa para a sociedade, tendo assim grande potência na construção de 
sentidos para a aprendizagem.

“Compreender política e tecnicamente as formas de mobilização 
de recursos e os procedimentos e áreas que contribuem para a 
sustentabilidade de nossas ações”. 

“A consciência da importância de aprofundar e atualizar 
conhecimento na área de mobilização de recursos, abrir novos 
canais de diálogo, melhorar a gestão institucional e diversificar 
fontes de financiamento”. 

“A ONG estava passando por um período delicado em sua gestão 
administrativa e financeira. (...) o objetivo principal do programa 
seria buscar instrumentos de fortalecimento institucional na 
mobilização e captação de recursos”. 

“A instituição precisava capacitar-se para a captação de recursos 
de modo a ampliar as suas possibilidades de financiamento 
uma vez que os projetos, antes aprovados trienalmente junto à 
cooperação internacional, nossos maiores parceiros à época, 
sofreram sensível diminuição”. 

Oitavo Núcleo
Desenvolvimento das práticas de mobilização de recursos
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 Um olhar articulador para os Núcleos de Sentido nos revela a existência 
de um extenso campo de aprendizagem criado pelos participantes e pela equipe 
do Programa. A imagem a seguir procura localizar cada um dos Núcleos de 
Sentido nos limites de um grande tecido que se estende (e se estica), e sobre o 
qual estiveram apoiados processos de aprendizagens dos participantes.

 O convite é para que pensemos nesta imagem como uma possibilidade 
de criação de complexos movimentos de aprendizagem para as pessoas, 
complexos e diferenciados em sentido, intenção, desejo e alcance.

Esticando o tecido da realidade: espaços para aprender.

Desenvolvimento pessoal

Transversalização 
da organização

Olhar mais para si mesmo 
– ver mais de si mesmo

O fortalecimento 
dos discursos

Domínio de 
instrumentos técnicos

Desenvolvimento das práticas 
de mobilização de recursos

Encontrar razões 
para a manutenção 
e a mudança

Olhar mais para fora – 
compreender o campo social

Figura 01. Produções dos Núcleos de Sentido: estendendo o tecido da realidade.
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Movendo montanhas: 
Mobilização e mudanças nas organizações
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Resultados do programa nas 
organizações participantes1

  “Hoje nós estamos mais pé no chão, onde temos mais visão 
crítica da forma como encaramos as coisas. Já não ficamos no 

imediatismo -  estamos sempre nos perguntando se devemos 
fazer dessa forma ou daquela. Temos mais clareza sobre 

quais são os nossos limites, as nossas potencialidades. Já não 
entramos em aventuras como fazíamos antes, sem pensar duas 

vezes, e temos em especial um xodó pelo nosso processo de 
planejamento estratégico que tanto nos ensinou”.2 

 Boas conversas podem ser feitas em torno da pergunta: o que são 
resultados? Conceito polissêmico e incendiário de ânimos, falar de resultados 
é hoje um dos grandes desafios às organizações do campo social - não é?

 Depois de descrever o processo de definição do objeto de sistemati-
zação e avaliação, explorar elementos visíveis e invisíveis do método do Pro-
grama, percorrer os núcleos de sentido pelos quais caminharam os processos 
de aprendizagem dos participantes do Programa Mobilizar, tocamos agora 
naquilo que se identifica como as produções do programa. Mudanças? Sim. 
Em muitas direções...

 Os resultados devem ser compreendidos em um contexto de gran-
de heterogeneidade das organizações participantes. 85% delas atuavam no 
meio urbano e outras 15% no meio rural. Quanto às causas defendidas, a 

1  Este capítulo tem como referência: Silva RR & Lyra, M. Programa Mobilizar Interage. 
Avaliação e sistematização da experiência. Um olhar para os resultados e o sentido das 
duas edições do Programa Mobilizar. São Paulo: Instituto Fonte. Dezembro de 2007.
2  Todos os depoimentos citados são de participantes do Programa Mobilizar
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distribuição é bastante diversa: igualdade de gênero, democratização da co-
municação, promoção da saúde pública; desenvolvimento local sustentável; 
promoção e controle dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes; demo-
cratização da cultura; violência doméstica; abuso e exploração sexual de 
mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; direitos de pessoas com deficiência 
e, por fim, prevenção e promoção da saúde em portadores de HIV/AIDS.

 Seis organizações (30%) tinham como prioridades desenvolver traba-
lhos centrados na questão de gênero. Em média, são organizações com 17,4 
anos de idade, tendo as mais jovens cinco anos de existência e a mais antiga 
sessenta anos. A mediana está em torno dos 20 anos de idade. As organiza-
ções, portanto, configuravam um grupo de longas biografias.

 Quanto a suas estruturas, em média as Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) participantes possuíam 24,9 funcionários. Entre grandes varia-
ções, há um caso em que são 91 os funcionários da organização e outros 
casos em que não há funcionários propriamente ditos, apenas voluntários. A 
mediana para o número de funcionários é igual a 18, considerando funcio-
nários aqueles que possuem vínculo de trabalho. No momento da resposta 
ao questionário, 25% das organizações não possuíam voluntários, sendo que 
em média este número chegava a 8,4 voluntários por organização.

 Do ponto de vista orçamentário, também há grandes diferenças. Há 
organizações com orçamento anual na casa de R$ 32 mil, enquanto no topo 
da tabela surge um orçamento de R$3 milhões. 11 organizações (55%) se 
encontram no intervalo orçamentário de R$ 100 mil a R$ 600 mil. 

 Questionadas a respeito da origem desses recursos, 60% das orga-
nizações apontam as organizações internacionais como sua principal fonte 
de dinheiro. Para 25% das organizações, são os recursos públicos (Estado) 
o principal componente de seus orçamentos. Uma organização aponta as 
empresas como sua principal fonte de recursos. 

 As mesmas organizações respondem também que sua segunda fonte 
de recursos são as Fundações Internacionais e os Governos, em 30% dos 
casos. As empresas surgem como segunda fonte de recursos para 15% das 
organizações. Outras fontes, como pessoas físicas, fundações nacionais, 
eventos e venda de serviços aparecem com timidez no conjunto dos casos, 
mas estão presentes em muitas iniciativas.

 O Programa trabalhou a partir dessas diferenças. Entre os resultados 
esperados, havia o desejo de que os participantes (e suas organizações) am-
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pliassem sua compreensão sobre o conceito mobilização de recursos. Havia 
uma crença de que ao expandir o conceito e compreendê-lo em uma rede de 
processos organizacionais, os participantes passariam a cuidar desta questão 
de modo diferente.

 Questionados sobre esse elemento, as afirmações articulam um dis-
curso estruturado em cinco diferentes eixos: (I) a mobilização de recursos não 
se limita a captação de recursos financeiros; (II) a mobilização de recursos 
está intimamente ligada ao desenvolvimento e à sustentabilidade das Orga-
nizações Não-Governamentais (ONGs); (III) a mobilização de recursos está 
ligada à missão das ONGs; (IV) a mobilização de recursos é dependente do 
envolvimento de vários sujeitos da organização; (V) não se resolve mobilização 
de recursos criando um departamento (área) ou gerência para esta finalidade.

 As falas a seguir tentam ilustrar esses eixos de análise, elaborados 
a partir de respostas à seguinte pergunta: Como sua organização entende 
mobilização de recursos?

“Temos pautado constantemente que a mobilização de recursos é 
resultado do desenvolvimento das áreas especificas, conectados 
ao planejamento estratégico da entidade. Ou seja, desde a 
arrumação da casa, até o envio de projetos e o estabelecimento 
de parcerias, passando pelas estratégias de comunicação e uma 
gestão financeira transparente, esse conjunto tem a ver com a 
mobilização de recursos”. 

“Conseguimos em especial diferenciar captação de recursos de 
mobilização de recurso. Essa distinção nos possibilita perceber 
que mobilizar é se fortalecer internamente; é conquistar parcerias 
consistentes numa relação onde não somente se pede, onde se 
tira recursos;, é uma troca, é uma via de mão dupla. Também 
percebemos que é importantíssimo usarmos melhor as ferramentas 
de comunicação para crescermos”. 

“Como um conjunto de ações políticas, econômicas, ideológicas, 
culturais e sociais - que devem ser pensadas e desenvolvidas, 
de forma indivisível, interdependente e correlacionadas - para 
desencadear a sustentabilidade, a médio e curto prazo, e a 
auto-sustentabilidade, a longo prazo, de uma organização da 
sociedade civil, no exercício amplo e restrito da sua missão 
institucional”. 

 Dentre as expectativas da Aliança Interage com o Mobilizar, a com-
preensão do conceito de mobilização seria fortalecida com o preparo de 
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Planos de Mobilização de Recursos (PMR). Preparar o plano era exercitar um 
novo conceito, experimentar novas articulações de conteúdos e, ao mesmo 
tempo, produzir uma referência de mobilização de recursos singularizada em 
cada ONG. O Plano era um fim e um meio, um dispositivo de aprendizagem 
e mudança.

 Das 20 organizações que responderam ao questionário, 10 delas 
(50%) afirmaram não possuir um PMR. Ou seja, não possuírem um plano 
documentado e pactuado em sua equipe. As falas a seguir contextualizam 
esses números apresentando o ponto de vista das organizações.

“Não, no momento não temos um plano. Percebemos que existiam 
outras prioridades para a ONG, como uma grande reflexão sobre 
nossa identidade e missão, o modo como gostaríamos de atuar e 
crescer, nossa gestão interna, e outros aspectos estruturantes. Por 
este motivo, decidimos nos dedicar ao Planejamento Estratégico 
e colocá-lo em prática para depois elaborarmos o Plano de 
Mobilização de Recursos”. 

“Sim, trata-se do plano elaborado antes da nossa participação 
do Programa Mobilizar. Já estava pronto, mas neste ano do 
Mobilizar revisitamos e ajustamos - fazemos isso todo ano”. 

“Sim, trata-se do plano elaborado em nossa participação no 
Programa Mobilizar. Elaboramos um plano durante o processo 
final do Programa, sendo que depois ainda foi revisado e sofreu 
alguns cortes, pois estava muito extenso. Mas representou o que 
aprendemos durante o processo e também um diagnóstico de 
nossa situação onde podemos vislumbrar nossas potencialidades 
e dificuldades. Teve grande importância todo o referencial teórico 
e prático que tivemos no Mobilizar”. 

 Há casos em que a não existência de um PMR está justificada pela 
existência de outro tipo de processo considerado mais estratégico à vida da 
OSC que um PMR. Ainda que esta seja uma justificativa aparentemente sóli-
da, a análise dos discursos registrados nos questionários e encontrados nas 
visitas às organizações, mostra também que tem sido difícil encaixar a produ-
ção do PMR na dinâmica (na cultura) organizacional. 
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 Tanto em razão da gestão do tempo, do tamanho das equipes, do 
perfil da liderança, dos modelos de gestão, das pressões e oportunidades 
vindas de fora, e também do momento de cada organização, há dificuldades 
para produzir um Plano e para implantá-lo. Questionadas a respeito dos prin-
cipais problemas para implementar seus PMRs, os discursos das OSCs podem 
ser assim representados.

 “Nosso principal problema faz parte do contexto regional no 
qual estamos inseridos. A instituição está localizada no interior 
do Estado, onde o número de empresas (foco do nosso plano) 
não tem a cultura da responsabilidade social. Portanto, é muito 
mais fácil mobilizarmos recursos materiais ou serviços. Porém, 
nossa necessidade de recursos financeiros faz parte de todo um 
processo de desmistificação e mudança de paradigma”. 

“O principal problema é que já fizemos algumas tentativas 
de termos uma pessoa na instituição com a função especifica 
de fazer a mobilização de recursos e até aqui não obtivemos 
resultados concretos. Já detectamos que as pessoas que fazem 
parte do corpo técnico e conselho são bem mais do plano das 
idéias, das criações e das ações educativas, mas têm pouca 
facilidade de lidar com a mobilização de recursos. Vencer a 
roda viva da rotina”. 

 Em linhas gerais, as dificuldades manifestadas pelos participantes po-
dem ser estruturadas em três eixos principais: (I) deficiências na percepção 
organizacional sobre a necessidade de captar recursos e, de forma comple-
mentar, o fato de que aquele que muitas vezes percebe a necessidade não 
consegue influenciar a organização; (II) incoerências entre o foco do PMR e a 
oferta disponível no território e na rede de relações da organização; (III) difi-
culdade de planejar as ações, sempre permitindo que a demanda espontânea 
do cotidiano se sobreponha ao planejamento e à priorização de atividades.

 Ao lado das dificuldades, aqueles participantes que afirmaram ter im-
plantado seus PMR reconhecem alguns resultados importantes do uso desse 
dispositivo em suas organizações. O quadro a seguir faz uma síntese das ca-
tegorias identificadas em seus discursos. Na seqüência do quadro são apre-
sentadas algumas falas ilustrativas.
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“Conseguimos aumentar o nosso número de parceiros (indivíduos 
e empresas) consideravelmente. Investimos na comunicação, 
o que ampliou a visibilidade da instituição diante dos atuais e 
possíveis parceiros”. 

“Uma maior consciência dos nossos limites, dos nossos padrões 
de comportamento. (...) Outro resultado é que foi através do 
plano de mobilização que podemos valorizar mais a receita 
interna, tais como a prestação de serviços, a venda de livros 
que antes não encarávamos como importantes. A partir de 
então, estamos mais atentos para essas possibilidades e já não 
temos acanhamento em vender livros, DVDs, em promover nossa 
prestação de serviços e isso tem sido importante em especial 
para manter a sustentabilidade”. 

Estimuladas a falar dos principais resultados alcançados com o Programa, 
para além do que está identificado diretamente com o PMR, algumas con-
quistas foram relatadas pelos participantes.

• Fortalecimento dos laços entre a equipe da ONG;
• Mobilização de recursos locais (no território da ONG);
• Iniciar discussões sobre sustentabilidade institucional;
• Usar novas ferramentas na gestão administrativa;
• Ganhar espaço e método para olhar para dentro e para fora da ONG.
• Enxergar a necessidade de dividir responsabilidades na ONG, crian-

do as funções com atribuições específicas e, ao mesmo tempo, arti-
culadas umas com as outras;

Pessoal mais qualificado em gestão de recursos;
Ampliação do conhecimento sobre o conceito mobilização de recursos;
Ampliação do número de parceiros institucionais;
Ampliação do volume de investimento na área de comunicação;
Maior consciência da situação da organização;
Maior integração da equipe;
Valorização de geração de receitas alternativas para a ONG (venda de serviços e produtos); 
Aprimoramento na gestão administrativa;
Conhecimento sobre a diversificação de fontes de financiamento;
Um olhar mais crítico para dentro da organização e para a atuação da equipe;
Compreender as dimensões políticas das ações de Mobilização de Recursos;
Ampliação de parcerias com outras ONGs e empresas.

Resultados do uso de Planos de Mobilização de Recursos pelas ONGs.
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• Olhar criticamente para o conceito de Terceiro Setor;
• Rever a identidade organizacional;
• Ampliar a qualidade da comunicação interna e externa;
• Iniciar processos de planejamento / monitoramento e avaliação;
• Dar maior visibilidade e reconhecimento do trabalho da ONG;
• Estreitar a relação da ONG com a comunidade ao seu redor;
• Enxergar o contexto social nordestino, inserindo-se nele;
• Ampliar a rede de relacionamento institucional.

 Do ponto de vista quantitativo, vale à pena observar resultados comple-
mentares ao discurso. No gráfico a seguir, é possível observar que em relação 
a um resultado de referência (matematicamente igual a 100%), os participantes 
reconhecem diferentes graus de contribuição do Mobilizar para certos compo-
nentes do processo de mobilização de recursos de suas organizações.

Desempenho das OSCs participantes frente a alguns resultados esperados.

 Conforme o gráfico, o Programa contribuiu para que as ONGs for-
talecessem sua compreensão sobre mobilização de recursos (86%), aspecto 
que mais se aproxima do ideal de resultados, projetado em 100%. Quando 
olhamos para a elaboração e implementação do PMR, vemos que há coerên-
cia entre os números e os discursos. Com 66%, aparece a elaboração de um 
PMR. Já sua implementação é de 58%. 

 O gráfico revela também que no campo das parcerias há menos 
avanço e pouca diferença entre as categorias de parceiros. Assim como o 
discurso dos participantes não permite identificar grandes avanços na cons-
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trução de parceiras, os números também ilustram contribuições limitadas do 
Mobilizar. Matematicamente as diferenças são pequenas, predominando a 
ampliação de parcerias com o Governo (57%), as empresas privadas (56%), 
as fundações nacionais (53%) e as fundações internacionais (50%). 

 Sobre a ampliação de captação de recursos, parecem ser tímidas as 
contribuições do Programa para resultados tangíveis (mais dinheiro captado). 
O discurso qualitativo fala muito do preparo, do planejamento, da percep-
ção. Ao mesmo tempo, o desempenho em 49% para captação junto a Gover-
nos, fundações internacionais (53%), empresas privadas (55%) e fundações 
nacionais (58%) não apresenta grandes variações.

 As ONGs localizam as contribuições do Programa para seus processos 
de desenvolvimento organizacional: aprimoramento da comunicação institucio-
nal, transparência da prestação de contas, consistência na gestão financeira, 
processo de avaliação, planejamento estratégico. Essas contribuições ajudam 
a explicar o valor de 73% que representa a intensidade com a qual as OSCs 
reconhecem as contribuições do Programa para sua sustentabilidade.

 Ao mesmo tempo em que os resultados trazem movimentos no que 
se pode entender como “uma direção esperada”, é interessante observar 
que houve situações em que a participação no Programa teve conseqüên-
cias indesejadas pelos participantes. Paradoxal? Três organizações (15%) 
afirmaram ter vivido algum tipo de problema com a participação, como 
ilustra o discurso a seguir.

“Sim. Inicialmente foi difícil pensar e executar mais uma ação 
diante da demanda institucional. No entanto, é difícil identificar 
os problemas, porque tentamos resolvê-los da melhor forma. Sa-
bíamos que as dificuldades ajudariam no processo de aprendiza-
gem e fortalecimento da equipe”. 

 Outro resultado desejado pelo Programa dizia respeito aos vínculos 
e à colaboração entre os próprios participantes. Cinco ONGs (25%) afirma-
ram, entretanto, não ter estabelecido nenhuma parceria com os envolvidos 
do Programa. O restante do grupo cita diferentes graus de envolvimento, mas 
eram ainda iniciais as cooperações apontadas. O que melhor parece carac-
terizar as relações surgidas no Programa é o vínculo com a própria Aliança 
Interage. Os discursos a seguir procuram caracterizar as relações.

 “Contamos com o apoio da Aliança Interage sempre que pre-
cisamos, mesmo após o processo de capacitação e acompa-
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nhamento. Nos consideramos parceiros. Em relação às demais 
organizações a troca de serviços e apoio em atividades têm se 
efetivado em algumas de nossas ações de mobilização ou mes-
mo de realização de atividades institucionais”. 

“Estabelecemos parcerias com as instituições participantes do 
Programa no sentido de realizar atividades conjuntas e receber 
ou encaminhar demandas específicas”. 

“Conseguimos por várias vezes equipamentos (data show, carro e 
ajuda financeira) de uma instituição, na nossa cidade, como tam-
bém cedemos o espaço físico (auditório) para o Mobilizar e outras 
instituições participantes da Aliança” .
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A mobilização de recursos no centro da roda

CAPÍTULO 6 
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O que o Programa Mobilizar nos ensinou?

Rubén Pecchio1 e Rogério Renato Silva2

 

 O que sabemos? Para que sabemos? Nosso desejo em compreender 
a vida social, enxergar porquês, relações e conseqüências, nos move entre 
curiosidade e inquietação. Desejamos conhecer as coisas e o desejo parece 
ser o que nos lança nas veredas da avaliação e da sistematização. E, além 
do mais, queremos conhecer as coisas não apenas por curiosidade, mas para 
construir algo novo em cada momento da trajetória humana.

 No caminho que percorremos para realizar este livro, em si mesmo 
uma construção importante, procuramos revisitar a experiência do Programa 
Mobilizar e dela evidenciar princípios, iluminar métodos, problematizar dis-
cursos e produzir conhecimento a partir da pergunta que mais nos manteve 
acordados nesta jornada: o que o Programa nos ensinou?

 Nascido das leituras de vários atores a respeito da realidade social 
brasileira, em especial os recursos que dão suporte às ações sociais na re-
gião Nordeste, o Programa construiu seu mérito ao eleger como objeto de 

1   Rubén Pecchio Arquiteto e Mestre em Desenvolvimento Urbano (UFPE); Secretário Executivo 
da Aliança Interage, Professor de Legislação de Incentivo à Cultura no MBA em Planejamento 
e Gestão de Eventos da Universidade Católica de Pernambuco; sócio-diretor da PLANEAR – 
Planejamento e Gestão.

2  Diretor Executivo do Instituto Fonte para o Desenvolvimento Social, foi responsável pela 
facilitação do processo de Avaliação Final e Sistematização do Programa Mobilizar. Doutor em 
Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, atua como pesquisador, facilitador e gestor no 
campo social desde 1996.
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trabalho um contexto sócio-histórico em que é árdua a busca por tais recur-
sos; os últimos anos foram palco de diminuição nos fluxos de investimentos 
internacionais, a pulverização de ações e, em sentido inverso, o estreitamento 
temático dos financiadores privados, bem como de muito questionamento do 
financiamento público das ONGs. Além disto, o caso brasileiro é também 
caracterizado pela incipiente definição de parâmetros básicos por parte do 
agente governamental na interação dos agentes nesse setor – nos falta um 
marco legal que favoreça um adequado desenvolvimento e fortalecimento 
das ONGs .      

 Em tempos de crescimento econômico e da ampliação do investi-
mento público nas questões sociais, paradoxalmente se enfrenta mais e mais 
a disputa por recursos. Nesta direção, o Programa Mobilizar surge como 
oportunidade estratégica. Um caminho de aprofundamento da dimensão 
ético-política da mobilização de recursos e de apropriação de conceitos e 
ferramentas de planejamento, gestão e prestação de contas nas ONGs.

 O Programa ofereceu-nos a oportunidade de perceber o quanto o 
sucesso dos processos de mobilização de recursos depende da posição que 
uma ONG sustenta em sua comunidade. Porque têm causas de interesse pú-
blico, precisam de autonomia política para questionar e agir, não dão lucro 
e precisam mover-se de forma responsiva nos complexos e surpreendentes 
espaços sociais, é necessário que as ONGs sejam cada vez mais consistentes, 
coerentes e socialmente relevantes para obterem mais apoios na sociedade e, 
em decorrência, mais recursos.

 Nesse cenário, a experiência nos leva a duas constatações. A primeira 
delas lembra que cada ONG é um organismo singular que se relaciona com 
seu contexto social de forma também singular. Não há modelos e receitas 
universais para mobilizar recursos e é fundamental que cada organização 
tome seu processo em suas próprias mãos. Os passos iniciais para o forta-
lecimento foram dados, as discussões, os conhecimentos e as ferramentas 
estão disponíveis. Mas a decisão e o caminho a ser seguido são únicos em 
cada organização. A segunda constatação nos leva a encorajar as ONGs a 
manterem atenção permanente nesta temática e refletir com perguntas como 
as seguintes:

Qual é nossa história de mobilização de recursos? De onde vieram 1. 
nossos recursos ao longo do tempo? Quem nos doou recursos? Além 
de dinheiro, que recursos recebemos ao longo do tempo? Por que 
eles nos fizeram doações?



Programa Mobilizar - Aliança Interage 

63

Que atenção temos dado ao uso dos recursos em nossa organiza-2. 
ção? Como cuidamos de nosso dinheiro? Como prestamos contas 
à sociedade e aos doadores? Somos transparentes? Queremos ser 
transparentes?

Em que contexto social estamos vivendo? As ações que realizamos 3. 
fazem mesmo sentido para nossa comunidade, para o território em 
que intervimos? Nós doaríamos recursos para uma organização que 
faz o que fazemos? Sabemos comunicar nossa causa e o que fazemos 
para a sociedade?

O que está acontecendo no mundo lá fora? Para que tipos de ações 4. 
as doações estão sendo direcionadas? Conseguimos reconhecer uma 
comunidade de doadores? Nutrimos relações com eles? Sabemos o 
que eles querem? Eles sabem o que nós queremos e estamos tentan-
do fazer?

Que consistência têm os nossos projetos e nossas idéias? Sabemos falar 5. 
delas com a habilidade necessária? Temos nos preparado para isso?

Como temos planejado nossas ações? Nossa organização e nossos 6. 
projetos estão bem articulados? Há coerência e alinhamento entre o 
que queremos fazer, sabemos fazer e propomos fazer?

Sabemos trabalhar em parceria? Temos boas alianças? Será que nos-7. 
sas alianças e nossas parcerias favorecem o uso racional dos recursos 
de que dispomos? Será que junto com outros ampliamos nossa chan-
ce de fazer mais diferença no mundo? Será que ampliamos nossa 
força para mobilizar recursos?

 Este conjunto de perguntas não é mais do que uma coleção de sen-
tidos em torno dos quais o Programa operou, tendo o mérito de articular os 
espaços de diálogo nos quais os participantes pudessem mergulhar, trocar 
experiências, revisitar suas práticas e formular aprendizagens e ações. E tal-
vez esteja aí um dos grandes desafios desta iniciativa educacional: construir 
dispositivos que impliquem as pessoas em seu próprio processo de aprendi-
zagem e, nesta implicação, favorecer as pessoas a compreenderem forças e 
tendências no campo social e a lançarem mão do inesgotável conjunto de 
conhecimentos desenvolvidos pela humanidade.

 Em busca de provocar esta articulação, a Aliança Interage fez diver-
sas tentativas complementares. A realização de oficinas, estudos de casos, 
diálogo com palestrantes e debatedores, exercício de novas ferramentas, en-
contros de acompanhamento, trocas eletrônicas e fundo desafio compuseram 
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um mosaico para que os participantes pudessem experimentar-se. Com estes 
dispositivos, o Programa avançou.

 O Programa Mobilizar tinha como um dos seus propósitos favorecer 
que os participantes conhecessem temas, processos e ferramentas que lhes 
permitissem ter bases para a elaboração de planos de mobilização de recur-
sos. Considerando aquilo que se enxergou na avaliação, neste objetivo se 
identificam avanços importantes. As construções estão lá, ao lado de impor-
tantes desafios, como revelam os discursos a seguir.

“Conseguir colocar em prática os principais conhecimentos 
adquiridos por meio do Mobilizar no dia-a-dia, objetivando 
ampliar as fontes de financiamentos, sobretudo estabelecer 
parcerias com as empresas privadas. Nossa ONG trabalha 
com assistência a pessoas, área extremamente trabalhosa e 
desafiadora; como temos uma equipe pequena, torna-se di-
fícil atuar de forma sistemática nas ações de mobilização de 
recursos”.

“Pudemos ampliar as capacidades profissionais das pessoas 
numa perspectiva mais política, aliada ao técnico e opera-
cional. E os desafios continuam presentes: selecionar pessoal 
com essa compreensão sobre o papel das ONGs na socieda-
de em que vivemos; Ampliar as parcerias institucionais com 
agencias de cooperação e empresas; Consolidar as políticas 
internas de gestão, entendendo o tempo de cada sujeito e as 
condições atuais (de recursos) que a ONG dispõe; Desper-
sonalizar a organização, o que significa tornar os processos 
mais coletivos e democráticos”.

 O Programa também propunha que as organizações passassem a 
contar com uma área/função de mobilização de recursos e um plano de mo-
bilização de recursos para um prazo de três anos. Tanto há organizações que 
construíram seus PMR, quanto há aquelas em que a mobilização de recursos 
passou a ocupar um lugar mais central na dinâmica organizacional, inclusive 
com pessoas responsáveis por ela.

 As experiências das organizações, nesse sentido, foram singulares e 
foi possível perceber que um dos grandes resultados reconhecidos pelos par-
ticipantes foi o fato de que as organizações despertaram para as práticas de 
mobilização. Mesmo diante de conquistas pontuais importantes, as organiza-
ções apontam para desafios que se mantêm vivos:
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“Nosso maior desafio permanece na mobilização de recursos, 
visto ainda não termos um setor estruturado e as demandas a 
parcerias aumentam a cada dia pelas instituições. Neste últi-
mo ano, 2006, obtivemos diversos prêmios a nível nacional 
que reconheceram nossa instituição. Porém, ainda estamos 
carentes na continuidade do trabalho por falta de parcerias e 
apoio financeiro”.

 Quanto ao propósito de estimular as organizações participantes a 
formarem ou fortalecerem redes de apoio para o intercambio de experiências 
entre elas, a constatação é de que ainda não existe senso de comunidade 
entre elas, assim como foram tímidos o intercâmbio e a cooperação. Quan-
to à equipe de reedição, cujo desenvolvimento era também um objetivo do 
Programa, não há dúvidas de que os profissionais e organizações escolhidas 
pela Aliança Interage envolveram-se em um rico processo de formação no 
qual construíram competências para intervir em outros contextos institucionais 
com base nesta experiência.

 Ao lado dos importantes aspectos anteriormente abordados, outro 
universo de aprendizagem se abriu para a Aliança Interage com esta experi-
ência. Em primeiro lugar, nota-se que a dedicação da Aliança Interage ao uni-
verso de fortalecimento das organizações sociais pode ampliar interlocuções 
mais dinâmicas com agentes sociais potencialmente parceiros e abrir novas 
trilhas no campo social com agentes que possam reforçar as estratégias de 
apoio às OSC. O desejo é de ampliar o debate entre setores da sociedade 
na procura de pontos de convergência entre os mesmos. As questões sociais 
são complexas e demandam intervenções criativas e plurais.
 
 Com o Programa Mobilizar, a percepção é de que se há alternativas 
para a sustentabilidade das ações sociais, elas passam pela pluralidade de ato-
res. Mais do que nunca, aprender com o programa nos faz perguntar: o quanto 
a Aliança Interage pode contribuir com seus parceiros nos distintos estados do 
Nordeste? Que salto e que diferença faz para a ação de cada organização da 
região sua participação em redes, espaços coletivos, alianças e parcerias? 

 Talvez, num sentido mais amplo, o mais importante para a Aliança, 
no aprendizado com o Mobilizar, é que o Programa trouxe lições que perpas-
sam a fronteira programática. São aprendizados que ajudam a dar sentido ao 
futuro da instituição e que, proximamente, estarão permeando as agendas, 
deliberações e decisões de seus espaços de governança. Entre aprendizagens 
e desafios, queremos destacar:
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Aprender a integrar as ações nas áreas estratégicas aos programas
A arquitetura das áreas estratégicas da Aliança Interage é uma das principais 
construções do Conselho da instituição para o desenvolvimento da Aliança. 
Existe um arranjo consistente no que diz respeito aos investimentos temáticos, 
conceituais e metodológicos nas ações e programas-chave da instituição. Con-
tudo, a experiência demonstra um potencial pouco explorado em articulações 
mais diretas entre as ações. Há uma grande contribuição do Programa Mobili-
zar que deve ser socializada em outras esferas de atuação da Aliança. E a recí-
proca também é verdadeira. Ao avaliar o Mobilizar, podemos inferir que alguns 
investimentos que apóiem as ações de fortalecimento institucional das OSC do 
Nordeste pode se mostrar um passo integrador das estratégias atuais.

Aprender a dar o zoom estratégico nas ações e maximizar os recursos
Em decorrência do ponto anterior, se observa que o Programa Mobilizar trouxe 
alertas significativos quanto a utilização de recursos técnicos, financeiros, instru-
mentais, pedagógicos, etc. É preciso conjugar esforços e evitar ações paralelas. 
Os públicos dos distintos programas podem ser participantes em ações que 
conjuguem interesses temáticos e que incrementem as atividades formativas. 
Por exemplo, algumas discussões interessam igualmente às organizações parti-
cipantes de outros programas da Aliança – Mobilizar e Parcerias. 

Aprender a ampliar o trabalho de ação em Redes
Ampliar a interlocução com as organizações e demais forças sociais mobili-
zadas nos processos ou programas é muito importante para manter os rela-
cionamentos em ponto de colaboração constante. A comunicação ativa é um 
ato de mobilização de recursos perse. Imprimir novas dinâmicas e fortalecer 
ações articuladoras, mobilizadoras e investir em mecanismos de interação e 
expansão do trabalho em rede pode contribuir no aprendizado coletivo, na 
mobilização de recursos na escala regional, no acesso à informação e na 
otimização do uso dos recursos, beneficiando mais organizações. 

Aprender a ampliar a escuta institucional e inter-setorial
Apesar do grande esforço que toda a equipe executiva realizou na escuta e 
assimilação das idéias e demandas das organizações participantes do Progra-
ma, é possível avançar na construção de outros mecanismos que incorporem 
as principais preocupações, questões e dificuldades das OSC. Estas organi-
zações podem ajudar no aprimoramento das relações de parcerias intra e 
inter-setoriais, num esforço colaborativo que construa possíveis soluções que 
beneficiem as organizações participantes da Rede e da Região Nordeste de 
forma geral.
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Aprender a disseminar conhecimento e ter mais parceiros e colaboradores
A experiência do Programa Mobilizar colheu frutos, construiu canais de co-
municação, ampliou horizontes e ajudou para que idéias fossem geradas 
pelas organizações. Mesmo as idéias que aguardarão por melhores tempos 
para maturar, estão agora à disposição do grupo. O que se faz com todo 
esse potencial a ser compartilhado com muitas outras organizações? Uma 
das respostas é a própria realização desta publicação, que se constitui em 
suporte à memória e aos saberes de participantes, realizadores e apoiadores, 
bem como uma referência para organizações interessadas no tema da mobi-
lização de recursos, tenham ou não participado do Programa.

 A disseminação é fundamental para aproveitar o investimento social re-
alizado. Para isso, além da publicação, trabalha-se também no lançamento do 
Portal Mobilizar de Mobilização de Recursos para OSC, o que nos ensina que 
todo acúmulo de conhecimento pode ser socializado e desta maneira contribuir 
na ampliação do horizonte de conhecimento das ONGs. O Portal Mobilizar 
surge como caminho para manter acesa a chama do Programa Mobilizar, ao 
estimular diálogos e reflexão sobre mobilização de recursos, oferecer instru-
mentos e orientação metodológica sobre mobilização de recursos.

 Nele as organizações poderão ampliar o leque de oportunidades para 
MR, acessando concursos, prêmios, editais, eventos e outras potenciais for-
mas de apoio a organizações sociais. Poderão também construir pontes inter-
setoriais com organizações de outras naturezas e fazer articulações, oferecer 
e receber suporte, tirar dúvidas e, acima de tudo, debater e construir conheci-
mento em mobilização de recursos. O Portal pode ser um importante território 
virtual para integrar e fazer crescer os conhecimentos produzidos nas duas 
edições do Programa Mobilizar. 

Considerações finais
 Em sua trajetória no Nordeste do Brasil, a Aliança Interage correu ris-
cos, enfrentou os desafios e as dificuldades inatas ao processo de ser pio-
neira, sem ser excessivamente experimental. Procurou trazer inovação e mu-
dança num momento crucial e delicado do processo social brasileiro e, ao 
mesmo tempo, tentou sustentar a construção de um desenho programático 
com inspiração e coerência que fosse responsivo à realidade e a sua princi-
pal pergunta: como contribuir no processo de sustentabilidade das OSCs da 
Região Nordeste?
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 Com o Programa Mobilizar não foi diferente. Metaforicamente, a sen-
sação da Aliança Interage foi a de mover uma grande engrenagem, freada 
pelo próprio peso, pelo próprio atrito das suas partes que estão a realizar esse 
movimento de ignição. Mais árduo ainda é o esforço quando a engrenagem 
ainda não consegue se acoplar perfeitamente. Quando há tantos ajustes a 
fazer, há tempos e processos a sincronizar ou compatibilizar.

 Cobra-se um preço alto para esforços sociais como este de mover e 
ativar novos dispositivos, novas dinâmicas. Como dizemos antes, aprender 
não é um evento sem desafios. A trajetória da Aliança confirma tal sentença. 
Ela moveu-se, transformou-se, reinventou-se e esteve todo o tempo sob o 
impacto das várias forças que a constituem, que a inserem no campo social 
nordestino e brasileiro. São quase dez anos desde o primeiro grande gesto: 
o ato símbolo de fundação da Aliança como força coletiva; e sua grande 
intenção refletida no seu desenho programático. Dessa sua decidida interven-
ção nasceu este momento de colheita de resultados, com suas potências e 
limites. E é preciso reconhecer que esta tem sido uma trajetória que fortalece 
a Aliança Interage em sua visão e missão, ou seja, fortalece a sociedade civil 
e aqueles que trabalham para produzir transformação social e um país mais 
justo e democrático.

 Esperamos que a leitura do registro que fizemos desta experiência seja 
a mais proveitosa possível. É na relação entre texto e leitor, texto e contexto, 
que novas reflexões, aprendizagens, questionamentos e escolhas poderão ser 
construídas. Como disseram Marx e Engels em seus textos sobre a Ideologia 
Alemã, “os homens sempre elaboraram falsas concepções de si mesmos, do 
que fazem, do que devem fazer e do mundo em que vivem”. ..... Por mais 
que tenham eles feito a mesma coisa, o recado aí está. Também está a ne-
cessidade de que elaboremos concepções e estejamos sempre abertos para 
aprimorá-las, abandoná-las, reinventá-las. Que a leitura deste material siga 
este caminho.
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ARTIGOS

1. O sentido do planejamento na mobilização de recursos
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2. Comunicação estratégica para as ONG: 
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Estratégias metodológicas para o fortalecimento institucional
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5. O conceito legal de público no chamado Terceiro Setor
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Domingos Armani1

 As Organizações Não-Governamentais estão acostumadas ao plane-
jamento de sua ação social, mas não, ainda, ao desafio de planejarem a 
mobilização de recursos. Anos de dependência da cooperação internacio-
nal forjaram entre nós uma relativa acomodação nesse sentido. E, pior, con-
struíram uma dissociação entre as estratégias de ação política e as formas de 
mobilização de recursos. 

 Isso porque, enquanto os recursos provinham, em sua maior parte, da 
Europa e dos Estados Unidos, a intervenção política se dava exclusivamente 
no território nacional. Com isso, acabamos por construir uma lógica na qual 
a visão e a ação política de uma organização dialogavam muito pouco com 
sua estratégia de mobilização de recursos. Esta, não surpreendentemente, 
sempre foi relegada como uma tarefa “burocrática” a cargo dos gestores da 
organização.    
                                           
 É na crítica a essa “dissociação” que o conceito de “mobilização de 
recursos” aqui utilizado ganha relevância. Embora a ampliação das necessi-
dades e dos desafios da mera “captação de recursos” (financeiros) locais 
nos últimos anos já tenha contribuído para uma maior aproximação entre 
estratégias de ação e estratégias de geração de recursos, somente o conceito 
de mobilização de recursos enseja uma real e efetiva integração entre ambas 
dimensões na vida institucional.

1  Sociólogo e mestre em Ciência Política (UFRGS) e consultor em desenvolvimento institucio-
nal; consultor do Mobilizar (http://portalmobilizar.cesar.org.br) - Portal sobre Mobilização de 
Recursos da Aliança Interage. 

1. O sentido do planejamento na 
mobilização de recursos
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 O conceito de mobilização de recursos pode ser definido como “o 
conjunto das estratégias institucionais voltadas à mobilização de todos os ti-
pos de recursos necessários à sustentabilidade de uma organização”. Mobili-
zação de recursos, assim, expressa uma visão na qual os recursos necessários 
não são apenas financeiros, mas também políticos, materiais, técnicos e hu-
manos. Por isso, a opção é pelo termo “mobilização”, ao invés do mais co-
mum “captação”. A mobilização de recursos preconiza que toda estratégia de 
aproximação e acesso a fontes de recursos deva ser também uma estratégia 
de mobilização política. Isto é, nessa ótica, não se capta recursos financeiros 
de determinada fonte, mas se desenvolve uma estratégia de construção de 
uma relação política com potenciais parceiros/apoiadores. Assim, a MR se 
coloca como intermediação coerente entre identidade política e sustentabili-
dade institucional. Isso muda completamente o sentido do planejamento das 
ações de MR.

 Os associados passam a ser ativamente mobilizados como apoiadores 
políticos da organização e de suas causas, envolvendo-se diretamente em ações 
e tarefas de interesse. Passam a ser criadas figuras estatutárias como “apoia-
dores”, “amigos” e/ou “sócios mantenedores” da organização, formando um 
conjunto numeroso de colaboradores e apoiadores, mas também de difusores 
de informação e da visão institucional. Eles formam uma verdadeira base so-
cial de apoio da entidade, fonte de legitimidade e de autonomia. 

 Da mesma forma, não é o caso de simplesmente elaborar bons pro-
jetos para acessar fundos públicos, independentemente da área temática, ter-

A base social de apoio de uma organi-

zação social é o conjunto de pessoas, 

organizações e redes que ela é capaz de 

mobilizar em prol das causas sociais que 

promove. Expressa, portanto, o alcance 

de sua influência política. A base social 

de apoio pode ser caracterizada da se-

guinte forma: conjunto de associados (es-

tatutários, votantes); conjunto de sócios 

colaboradores (mantenedores); conjunto 

de pessoas, organizações sociais e redes 

que recebem regularmente informações 

e publicações da entidade e que partici-

pam de seu eventos; conjunto de pessoas 

no poder público com as quais mantém 

relação e diálogo regular; conjunto de 

pessoas no setor da responsabilidade so-

cial empresarial com as quais a entidade 

mantém relação e diálogo regular; con-

junto de profissionais de mídia com os 

quais a entidade mantém contato e tra-

balho regular; conjunto de pesquisadores 

universitários com os quais a entidade 

mantém contato e trabalho regular.
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ritório e capacidade institucional. Trata-se, pelo contrário, de ser um ator na 
cena política, um interlocutor legítimo junto ao poder público, construindo 
relações de diálogo e parceria, e mobilizando recursos sempre que haja co-
erência e complementaridade entre a política pública e a visão institucional. 

 Em relação ao setor corporativo, essa visão indica evitar a mera capta-
ção de recursos, insistindo na análise cuidadosa do potencial da relação e dos 
riscos, e numa perspectiva de aproximação e diálogo focados na causa social 
em questão, identificando potenciais de colaboração, de trocas de expertise, 
de aprendizados e de ganhos de capacidades. Buscar apoio e parceria junto 
ao setor privado deve ser encarado também como uma oportunidade de ação 
política para incidir nas formas como as instituições e fundações empresariais 
desenvolvem sua responsabilidade social.

 Por tudo isso, o sentido do planejamento da MR vai muito além de um 
“plano de captação de recursos financeiros”. Trata-se de, a partir da missão e 
dos princípios institucionais e do planejamento estratégico, identificar desafios, 
objetivos e ações-chave relativas (I) às estratégias de mobilização de recursos e 
(II) ao fortalecimento de capacidades necessárias para realizá-las.

 Assim, um planejamento mais estratégico da MR requer uma definição 
institucional sobre sua importância e seu lugar na vida da organização. Tal 
planejamento também vai exigir uma reflexão sobre como a entidade concebe 
a legitimidade e o papel social de potenciais fontes de apoio e parceria. Ao 
definir, por exemplo, que a organização deve criar uma “rede de apoiadores” 
como estratégia de mobilização de recursos, ela terá de identificar as impli-
cações organizativas, gerenciais e comunicativas de tal escolha. Acima de 
tudo, ela terá de animar essa rede concomitantemente como um espaço de 
mobilização de apoio político, como espaço de educação cidadã e de difusão 
de suas visões e opções, e como espaço de geração de recursos humanos 
(voluntários, colaboradores), materiais e financeiros.

 Espera-se que um processo de planejamento da MR gere um ciclo 
virtuoso crescente, entre a mobilização interna de todos/as na organização, a 
mobilização política dos/as associados/as, o fortalecimento da comunicação 
e da visibilidade, a mobilização de parceiros e apoiadores variados, a maior 
integração do sistema de gestão, a capacidade de demonstrar o alcance do 
trabalho, a projeção da organização como ator no espaço público, e a mobi-
lização de um volume maior de recursos.

 A falta de consciência sobre a dimensão estratégica da MR é um dos 
fatores de insucesso nessa área. Isso porque muitas organizações relutam em 
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buscar maior coerência entre ação política e estratégias de MR, e têm dificul-
dades para promover a necessária integração entre o trabalho realizado, 
a demonstração de seu alcance social (resultados), a prestação de contas 
(accountability) e o fortalecimento de sua visibilidade e credibilidade. O de-
safio proposto implica na crescente integração sistêmica entre a estratégia de 
ação, o sistema de PM&A, as estratégias de comunicação e o sistema geren-
cial. E isso implica em pessoas qualificadas para a MR e em procedimentos, 
instrumentos e recursos específicos.

 Isso é todo um outro mundo em rela-
ção aos tempos áureos da dependência 
da cooperação internacional, quando 
esta perspectiva integradora não era 
necessária. Hoje, a luta pela sustentabili-
dade tornou-se um imperativo cotidiano 
na vida das organizações, requerendo 
uma gestão estratégica.

 Na experiência prática de luta pela 
sustentabilidade de muitas Organizações 
Não-Governamentais, o melhor cenário 
ainda parece ser o da coexistência entre 
a perspectiva da MR (buscando integra-
ção entre ação política e estratégias de 
MR) e a captação de recursos financei-
ros. O desafio é aprofundar a reflexão 
político-estratégica sobre o diferencial 

da MR e buscar ampliar seu espaço no âmbito do fortalecimento da sus-
tentabilidade institucional. 

 E o diferencial, em última instância, é justamente esse: ao favorecer a 
maior coerência entre a ação política e as estratégias de sustentabilidade, a 
mobilização de recursos promove o fortalecimento da capacidade de ser ator 
político autônomo na sociedade.

Accountability significa a capacidade 
de uma organização, pública, privada 
ou não-governamental, de prestar 
contas e assumir responsabilidade 
publicamente por seus atos e 
decisões, pelos resultados de seu 
trabalho, bem como pela gestão 
de seus recursos financeiros. De 
um ponto de vista mais geral, a 
accountability expressa o direito de 
cidadãos e cidadãs de ter controle 
sobre o poder exercido pelas 
organizações na sociedade. 
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Alessandra Nilo1

 Os desafios que as Organizações não Governamentais (ONGs) en-
frentam ao lidar com a comunicação é resultado da ainda limitada compre-
ensão sobre este campo que, ao contrário do que se pensa, não é apenas 
instrumental mas, sobretudo, político. A comunicação não apenas permite o 
acesso a informações e o partilhamento de conhecimentos, mas proporciona 
oportunidades sólidas para se construir uma visão crítica do mundo e estraté-
gias coletivas para enfrentar os macro-temas estruturantes ao redor dos quais 
se articulam as causas sociais e as missões das ONGs. 

 A construção de uma política institucional de comunicação é, portanto, 
mais do que uma simples opção para as instituições que querem transformar a 
sociedade e buscam melhores políticas públicas - é também uma oportunidade 
para se refletir sobre os modelos de intervenção e gestão e contribuir, continu-
amente, com as análises sobre as conjunturas internas e externas. 

 No cenário externo, tem se falado exaustivamente sobre as mudanças 
nas relações com a cooperação internacional, setor que desde os anos 80 
vem realinhando a distribuição de recursos, ao mesmo tempo que torna mais 
complexas as exigências de controle sobre o “desempenho” das Organiza-
ções Não-Governamentais. Recentemente isso também vem sendo observa-
do nos modelos de financiamento do governo brasileiro.

1 Jornalista, fundadora da ONG Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero (www.
gestos.org), Consultora em Comunicação Estratégica e Desenvolvimento Institucional

2. Comunicação estratégica para as ONGs: 
Reflexões para o debate
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 Além de uma tendência de se estimular a prática de parcerias não-
financeiras (com diminuição das rubricas para recursos humanos) e o traba-
lho em rede, exige-se cada vez mais critérios na seleção de novos parceiros: 
eficiência organizacional, políticas de desenvolvimento institucional que in-
cluam sistemas de planejamento, monitoramento, avaliação, sistematização, 
comunicação e um conjunto sólido de ações internas que norteiem a gestão 
de pessoal. O conceito de accountability – que incorpora as questões rela-
cionadas à visibilidade, legitimidade e responsabilidade pública das ONGs 
– transformou-se em idéia-mestre no século XXI. E isso não é ruim.

 Esse cenário desafiou as organizações em todos os países, de modo 
que, à medida em que foram incorporando tais paradigmas, elas foram tam-
bém desenvolvendo novas habilidades e possibilidades de atuar em prol de 
um mundo mais justo, equânime e democrático. Os instrumentos de registro, 
ferramentas de trabalho e indicadores criados a partir de então têm sido 
muito importantes para qualificar e disseminar o trabalho das ONGs. Assim, 
elas fortaleceram ainda mais sua imagem junto às comunidades e áreas nas 
quais atuam, o que é precioso se considerarmos que os movimentos sociais 
enfrentam em seu cotidiano um contexto sócio-econômico-cultural no qual se 
prioriza o mercado sobre o bem-estar social em que vivenciam um processo 
de desenvolvimento excludente – no qual, inclusive, disputa-se o próprio con-
ceito de desenvolvimento. 

 As causas sociais é que precisam ser fortes. Marcas fortes são re-
sultado de um bom trabalho, não o objetivo da comunicação.

 O reajuste estrutural, os desafios do desenvolvimento e a manei-
ra como a globalização tem se instalado, redimensionaram as estratégias 
de defesa das causas sociais, demandando mais suportes, instrumentos e 
maior visibilidade institucional de forma a ampliar e consolidar uma base de 
sustentabilidade para a ONG. Essa sustentabilidade inclui, além do aspecto 
financeiro, a qualificação dos recursos humanos, das articulações políticas, 
maior atuação em redes e uma troca permanente com o público beneficia-
do e os parceiros. Isso torna a comunicação uma dimensão primordial para 
a eliminação das diferenças entre os vários Brasis que vivemos e buscamos 
influenciar.

 É preciso evitar, entretanto, uma visão maniqueísta das organizações 
sociais pois a sua natureza jurídica, por si só, não garante o real compro-
misso com as mudanças estruturantes que a transformação da sociedade 
brasileira demanda. Há uma proliferação de organizações que se inserem 
hoje no que se denominou como “Terceiro Setor” e isso, do ponto de vista 
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da comunicação, tem gerado um aumento da “oferta” de causas sociais. O 
próprio conceito de Terceiro Setor tem sido questionado, porque lida com as 
causas sociais a partir de uma lógica de mercado, ou seja, busca transformar 
as missões institucionais em “produtos”, justificando para isso as experiências 
de marketing social que se usa em empresas de comércio, serviços e gover-
nos. Não é por acaso que, apesar de tantos novos “especialistas do Terceiro 
Setor” – em marketing, cursos sobre gestão, captação de recursos – são 
limitados ainda os/as profissionais que sabem como lidar com a dinâmica 
da intervenção política das ONGs. O grande risco de importar – diretamente 
e sem filtros – a lógica das empresas e do mercado publicitário é fazer com 
que as ONGs acabem descaracterizando e até perdendo o que elas têm de 
mais rico: sua identidade política, sua função social.

 Esse é o paradigma que nos obriga, mais do que nunca, a assimilar 
a comunicação como estratégica: as ONGs realmente comprometidas com a 
transformação da sociedade têm a responsabilidade de se diferenciar da idéia 
de mercado, agregando valores ao projeto de sociedade que propõem. 

 De uma forma simplista é possível afirmar que a disponibilidade de 
recursos financeiros e um bom plano de marketing tornam fácil a construção 
de uma boa imagem. Mas o desafio é ir além dessa superficialidade e dar o 
salto qualitativo que é, justamente, não focar apenas na construção da ima-
gem, da marca institucional. O fundamental é construir/fortalecer/ consolidar 
a identidade da organização ressaltando o mérito do seu trabalho de utilidade 
pública. Conquistar espaço na opinião pública – e muitas vezes no coração 
das pessoas – só é sustentável se houver consistência de ações e uma atuação 

A comunicação é uma dimensão impor-

tante da mobilização de recursos, já que 

fortalece a capacidade da organização 

para interagir com diferentes atores so-

ciais. Seu propósito é traduzir o valor so-

cial de uma organização e de seu trabalho 

em argumentos facilitadores do diálogo 

com a sociedade. A comunicação pode 

fortalecer aspectos como: a  capacidade 

da organização se posicionar como ator 

político no espaço público, com opiniões 

e análises próprias; a visibilidade da or-

ganização; a credibilidade, por meio da 

adequada prestação de contas sobre as 

fontes de receita, sobre sua aplicação e 

sobre os resultados do trabalho; a condi-

ção de fonte de referência da organização 

junto à mídia e formadores de opinião; 

a comunicação interna na organização, 

tornando-a mais funcional às estratégias 

de mobilização de recursos.

(Conceito do sociólogo e Mestre em Ciência Política, Domingos Armani)
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política que faça da ONG um lugar simbólico fundamental para a população, 
para o conjunto de parceiros e para a causa na qual atua.

 Esse caminho, sem dúvida, é um bom caminho e conduz à legitimi-
dade e credibilidade. Legitimidade para que as reflexões e propostas sejam 
ouvidas, compreendidas e pactuadas pelo público parceiro, que referencia 
as ações da instituição; credibilidade para garantir que em tais propostas se 
pode confiar. 

 Assim, tendo clara a diferença entre causas sociais, uma marca de re-
frigerante ou uma campanha contra o sarampo e que as missões das ONGs 
jamais poderão ser tratadas como “produtos”, começa a etapa seguinte: des-
mistificar o uso das ferramentas de comunicação. O marketing e assessoria de 
imprensa podem e devem, aliados nesse processo, ser compreendidos como 
parte dos instrumentos disponíveis, e não como o todo da comunicação, pois 
esta contém e utiliza diferentes instrumentos e estratégias, mas não se limita 
a nenhum deles. Daí advém a necessidade de abordar a comunicação como 
uma política institucional, que pressupõe planejamento estratégico, ações 
norteadoras e atenção no mesmo nível que as demais políticas institucionais, 
de forma a integrar o corpo técnico e todos os níveis de gestão, as ações e o 
público parceiro.

 O resultado de uma política de comunicação efetiva e eficaz é, natu-
ralmente, o fortalecimento da imagem, da credibilidade institucional, maior 
transparência e qualidade do trabalho. A comunicação, além de organizar o 
fluxo e sistematizar informações, produz dados relevantes para a sociedade 
e para o trabalho interno, ao mesmo tempo em que socializa experiências, 
contribuindo com a construção coletiva e a partilha de argumentos sólidos 
para o debate sobre as causas sociais - que, afinal, são a essência e a razão 
da existência das ONGs. 
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Antonio Luiz de Paula e Silva1

 O objetivo deste texto é explorar a relação entre governança e mo-
bilização de recursos em organizações da sociedade civil. Primeiro convém 
construir a idéia do que é governança. Existem muitos mecanismos de partici-
pação na sociedade, tais como conselhos, condomínios, associações, passe-
atas, eleições, formulários de avaliação, caixinhas de sugestões, ouvidorias, 
abaixo-assinados, SACs (Serviço de Atendimento ao Consumidor), delegacias 
de direitos, ligações tipo “você decide”, enquetes eletrônicas etc. 

 É notório que hoje há diversas maneiras de se influenciar um governo, 
uma empresa e uma organização da sociedade civil. Talvez nunca antes hou-
ve tantas oportunidades e canais para que um cidadão obtenha informação, 
dê sua opinião e busque interferir no andamento de algum projeto, programa 
ou instituição. Muitas pessoas, mesmo se não encontram canais pré-existentes 
para isso, fazem de tudo para abri-los. As pessoas estão críticas e exigentes.

 Com isso, a relação das pessoas com as instituições que elas aprovam 
(ou desaprovam) já não é a mesma. É um fenômeno que ganha relevância 
conforme as pessoas vão se tornando mais e mais conscientes do ambiente 

1 Antonio Luiz de Paula e Silva. Consultor e facilitador de processos, Mestre em Administração 
pela FEA/USP (2001), engenheiro agrônomo pela ESALQ/USP e desde 1989 trabalha em 
projetos de desenvolvimento junto a iniciativas sociais. Fellow da Ashoka Empreendedores 
Sociais (1988), Professor na Faculdade de Ciências Econômicas da ITE Bauru. Autor do livro 
“Utilizando o Planejamento como Ferramenta de Aprendizagem” (Editora Global em 2001).

3. Governança e mobilização de recursos
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que as rodeia, de seus direitos, suas necessidades e ideais - e os de outros - e 
percebendo novas oportunidades e caminhos para agir. Cresce o número de 
pessoas que não se satisfazem mais com os favores de um patrono eminente, 
nem tampouco com o fato de ter seus destinos decididos por aqueles a quem 
delegaram poder. Elas buscam, de diferentes maneiras, interferir, intervir e 
influir diretamente naqueles assuntos que lhes interessam mais. As pessoas 
também exercem influência por meio das organizações.

 Com isso, pode-se atribuir a um certo grupo (o conselho ou a di-
retoria, por exemplo) a responsabilidade por governar uma organização 
da sociedade civil, mas não se pode dizer que a governança dessa mesma 
organização envolve somente esse grupo – ele não exerce esse papel iso-
ladamente. Todo grupo dirigente de uma organização da sociedade civil é 
constantemente informado, pressionado, demandado, criticado, ignorado, 
cobrado, responsabilizado, encorajado e, enfim influenciado por múltiplas 
pessoas e grupos.

 Governança é um processo. Qualquer grupo dirigente precisa de 
apoio para governar - não governa sozinho. É fácil perceber que entre uma 
decisão tomada e uma decisão concretizada existe uma distância. O resulta-
do de uma decisão tomada depende não só da qualidade da idéia discutida, 
mas também do processo decisório e das relações entre as pessoas que par-
ticiparam desse processo. “Quem” decide e “como” decide são aspectos tão 
ou mais importantes quanto “o quê” se decide, nos dias de hoje. A decisão 
pode ter um maior ou menor grau de legitimidade perante pessoas críticas e 
informadas com distintas conseqüências em cada caso.

 No processo de governança, uma série de interesses dos mais diver-
sos grupos internos e externos à organização está em jogo. Esses interesses, 
dos diversos interessados, mudam com o passar do tempo e com as suas 
diversas interações, o que torna esse processo extremamente complexo.

 A expressão grupos interessados refere-se, assim, tanto àqueles grupos 
que são ‘carregadores’ de uma iniciativa social, como àqueles que são apoia-
dores ou opositores dela. No processo de governança de uma organização 
da sociedade civil existe uma tensão permanente entre ‘centro’ e ‘periferia’, 
por exemplo, que será tanto mais forte ou fraca a depender das divergências 
ou convergências dos interesses, da capacidade de diálogo entre os atores, 
do momento histórico em que se vive etc.
 
 A participação no processo de governança se dá direta e indiretamen-
te e a distribuição de poder tende a ser desigual. Os diferentes grupos ocu-
pam diferentes posições em relação à organização e entre si. Essas posições 
lhes conferem graus de responsabilidade, autoridade e influência. Um grupo 
que ocupa uma diretoria numa entidade educacional, por exemplo, tem au-



Programa Mobilizar - Aliança Interage 

85

toridade, poder e influência distintos de um grupo de pais ou parentes dos 
educandos. Também as responsabilidades são distintas, evidentemente: uma 
diretoria tem responsabilidades diferentes de uma coordenação técnica e de 
um conselho de pais. O exercício prático dessas responsabilidades faz parte 
da dinâmica da governança e evolui com ela.

 Esse processo contínuo de ação e interação determina, em última 
análise, o que uma organização faz, seu papel no mundo e seus propósitos. 
Um doador, por exemplo, ao divulgar uma linha programática influencia o 
desenho de um projeto de várias organizações. Ao mesmo tempo, possivel-
mente o lançamento dessa linha programática é fruto da experiência prática 
anterior de uma série de outras entidades de seus projetos. No processo de 
governança, os interesses dos grupos interessados são incorporados na orga-
nização. Essa incorporação se manifesta em objetivos, prioridades, atividades 
e até em composição de equipes e orçamento. A composição da diretoria de 
uma organização, por exemplo, reflete certos interesses.

E daí?

 Os responsáveis pela mobilização de recursos de uma Organização 
da Sociedade Civil (OSC) precisam estar constantemente atentos ao processo 
de governança, pelas conseqüências que ele traz. Por exemplo de onde vêm 
os recursos que uma OSC usa para fazer o que se propõe? Daqueles interes-
sados na sua existência.

 A mobilização de recursos é o movimento dos recursos em torno de 
uma OSC, determinado pela convergência de interesses e pelas relações 
existentes entre a organização e os interessados. Dependendo da maneira 
como essa articulação se dá, esse movimento de recursos pode ser mais ou 
menos intenso. 
A mobilização de recursos está intimamente ligada ao processo de governan-
ça, e é por isso que é cada vez maior a preocupação dos profissionais dessa 
área com relacionamento. A qualidade e a natureza dos relacionamentos 
determinam como as influências são incorporadas, os interesses articulados e 
por fim, quais recursos serão colocados à disposição - ou não.

 Uma organização, portanto, não é uma caixa fechada em si mes-
ma, mas um sistema aberto que contém diversos grupos interessados que a 
sustentam. Mobilizar recursos é construir e nutrir as interações dentro desse 
sistema que favorece o melhor uso de recursos em favor da transformação 
desse próprio sistema e, em última medida, também da transformação da 
sociedade como um todo.
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  Maria das Dôres (Dora) Barros1

 Muitas mudanças ocorreram no contexto político, econômico e social 
do Brasil nas últimas duas décadas. Conceitos como transparência, parti-
cipação e controle social estão sendo prioridade, embora ainda traduzam 
enormes desafios. A noção de sustentabilidade ganhou força na discussão de 
diversos segmentos sociais. A busca de soluções para esses desafios depende 
cada vez mais do fortalecimento institucional e, conseqüentemente, do au-
mento da capacidade de equacionamento dos diversos interesses e pontos de 
vistas relacionados à sustentabilidade organizacional.

 Fica entendido que muitos problemas vivenciados pela sociedade civil 
brasileira só podem ser solucionados pela negociação e pelo aperfeiçoamen-
to das estratégias e instrumentos de controles internos. É razoável afirmar que 
o Estado sozinho não possui as condições e as prerrogativas políticas para 
encontrar soluções socialmente compatíveis para problemas tão complexos. 
Portanto, a participação popular e o aumento das capacidades e habilidades 
dos atores sociais representam um papel-chave na busca de tais soluções. E 
somente pela ação coletiva e pela consolidação de espaços públicos é que se 
pode encontrar soluções que atendam às questões democráticas, de eqüida-
de e de sustentabilidade. 

1 Reeditora do Programa MOBILIZAR, promovido pela Aliança Interage. Socióloga, brasileira 
e com uma trajetória profissional marcada por vários anos de trabalho em movimentos sociais, 
ONGs e poder público, atuando diretamente na assessoria e facilitação de processos de De-
senvolvimento Institucional e Organizacional. Consultora da UNESCO e Secretária Executiva 
do Instituto SUMAÚMA.

4. Gestão e instrumentos de controles – estratégias 
metodológicas para o fortalecimento institucional
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 Nesse aspecto, as ONGs vêm procurando encarar os desafios tendo 
como fundamento a democracia participativa e o respeito à diversidade po-
lítica, econômica e cultural que marca a sociedade brasileira. Para enfrentar 
esses desafios as ONGs têm investido no processo de Desenvolvimento Institu-
cional e Organizacional, que significa um processo inovador na sua essência, 
buscando romper a forma tradicional de promover o fortalecimento institucio-
nal das organizações, movimentos sociais e órgãos públicos. Ele visa apoiar 
o fortalecimento de parcerias e articulações intersetoriais voltadas para o 
enfrentamento de problemas sociais em sua comunidade. 

 Vale ressaltar que a estratégia de fortalecimento institucional perpassa 
pelos diferentes atores e grupos sociais que interagem no espaço público, 
onde o enfrentamento de problemas sociais demanda a construção de acor-
dos intersetoriais. Além disso, o processo tem um caráter flexível e uma adap-
tabilidade às diferentes demandas de apoio ocasionadas pelos mais diversos 
atores sociais. 

 Essa abertura e adaptabilidade surgem pela necessidade de definir 
estratégias de fortalecimento institucional, de acordo com as demandas es-

Parceria é o encontro de organizações 

autônomas, com identidades e posições 

claras. Mesmo tendo recursos e pode-

res distintos, devem reconhecer-se como 

iguais, num determinado momento, além 

de conhecer e valorizar mutuamente a 

contribuição que cada uma pode dar. De-

vem adotar um comportamento em que 

existe igual poder na relação, tanto para 

estabelecer objetivos, como para definir 

recursos, papéis e responsabilidades. Não 

é o caráter legal ou formal que determina 

uma parceria, mas sim, a qualidade da 

relação. Ela deve ir além da troca e da sa-

tisfação de interesses mútuos. Deve existir 

uma dimensão de complementaridade, 

isto é, de buscar no outro os recursos e 

capacidades de que não se dispõe, mas 

que são necessários para atingir seus pro-

pósitos. Essa troca tem como motivação 

o cumprimento de objetivos compartilha-

dos. Os objetivos da parceria tendem a 

ser relativos a um impacto mais profun-

do na realidade na qual as organizações 

que estão envolvidas atuam. Por isso, ela 

não apenas supre necessidades, mas con-

verte-se tanto numa forma de ampliar e 

irradiar os efeitos de um trabalho quan-

to num modo de sensibilizar, mobilizar e 

co-responsabilizar sujeitos em ações de 

ampliação da cidadania e enfrentamento 

dos problemas sociais.
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pecíficas de cada processo. O desenvolvimento desse processo não tem um 
método ou estratégia de intervenção já definida, mas procura lançar mão 
de uma diversidade de enfoques, abordagens e métodos a serem adaptados 
conforme as especificidades de cada organização.

 Um dos resultados mais importantes dessas estratégias e métodos é 
a riqueza em lições e aprendizados que podem ser utilizados para o aprimo-
ramento dos processos locais. Esses processos procuram concentrar esforços 
nas ações de assessoria, facilitação, capacitação, eventos de mobilização e 
articulação entre diferentes atores, sempre no âmbito de acordos intersetoriais 
estabelecidos em espaços públicos, como fóruns, conselhos gestores, comitês, 
redes de organizações etc.

 As estratégias de diagnóstico e planejamento participativos são dis-
cutidas como um meio para promover a reflexão coletiva sobre a realidade 
vivida e sobre a construção de novas visões e acordos sociais voltados para 
a transformação dessa realidade. Assim, o fortalecimento das organizações 
assume um valor estratégico na construção do desenvolvimento sustentável. 
Dessa forma, considerando a diversidade de visões e interesses que caracte-
rizam a sociedade moderna, tal viabilização representa grande desafio, seja 
para o Estado, para o setor privado ou para a sociedade civil.

 Para a sociedade civil os desafios estão na construção de projetos ino-
vadores, controle social e gestão de políticas públicas. Para tanto, as organi-
zações da sociedade civil têm buscado estabelecer parcerias entre si e com os 
setores público e privado. Entre outras questões, as organizações vêm enfren-
tando a necessidade de aprimorar suas capacidades e habilidades político-
operacionais e de gestão, bem como dos desafios complexos derivados da 
sua própria missão e em decorrência das mudanças na cooperação nacional 
e internacional.

 Conhecidas como “atores de mudança”, essas organizações estão 
diante de mais um desafio: o de se tornar sujeito de seu próprio processo 
de mudança e adequação ao novo contexto, sem perder suas características 
básicas como a legitimidade, motivação, compromisso e sentido público, fle-
xibilidade, autonomia e eficácia na sua execução. Esse processo de mudança 
é denominado de desenvolvimento institucional e organizacional. 

 Com as exigências de transparência, eficiência e eficácia, as ONGs se 
motivam cada vez mais para o enfrentamento a esses novos desafios como: a 
organização e articulação institucional e o desenvolvimento de novas capaci-
dades políticas de comunicação, negociação e atuação perante a população, 
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visando promover o envolvimento de todos na formulação, execução e ava-
liação de projetos e iniciativas de interesse público, econômico e social. 

 Os termos Desenvolvimento Institucional (DI) e Desenvolvimento Or-
ganizacional (DO) têm sido muitas vezes usados como sinônimos. Porém, é 
importante ressaltar suas diferenças. O processo de DI refere-se ao aprimo-
ramento das suas ações externas, de forma que os vários grupos da socie-
dade possam se expressar e se confrontar, buscando soluções socialmente 
de interesse público. Isso requer tanto a construção de uma cultura e de uma 
institucionalidade democrática como também a existência de organizações 
representativas, dotadas de capacidade analítica, propositiva, negociadora 
e operativa.

 O DO, por sua vez, trata das questões internas, considerando a orga-
nização como organismo dinâmico que passa por transformações ao longo 
de sua história.  A Teoria do Desenvolvimento Organizacional (DO) surgiu a 
partir de 1962, decorrente das idéias de vários autores a respeito do ser hu-
mano, da organização e do ambiente em que estes crescem e se desenvolvem. 
Portanto, o conceito de Desenvolvimento Organizacional está intimamente li-
gado aos conceitos de mudança e de capacidade adaptativa à mudança.

 O desenvolvimento organizacional se caracteriza pelo foco sobre toda 
a organização para que a mudança possa ocorrer efetivamente; pela visão 
sistêmica voltada para as interações entre as várias partes da organização que 
se influenciam reciprocamente; para as relações de trabalho entre pessoas, 
bem como para as estruturas e os processos organizacionais; envolve um ou 
mais agentes de mudança, que são as pessoas que desempenham o papel 
de estimular e coordenar o processo da mudança dentro de um grupo ou de 
uma organização; e, por fim, procura proporcionar informação de retorno 
aos participantes para que eles tenham dados concretos que fundamentem 
suas decisões. 

 Por meio de uma metodologia participativa procura-se trabalhar os 
diversos elementos que caracterizam a intervenção, como a explicitação da 
missão da organização; definição de organogramas horizontalizados; ênfase 
no trabalho em equipes; profissionalização dos gestores; gestão colegiada 
em todos os níveis; adoção de instrumentos de controles internos; adoção de 
planejamento estratégico e de planos operacionais; ênfase na utilização da 
informação, organizada em indicadores para o monitoramento contínuo do 
desempenho da organização, etc.

 Outro aspecto importante nesse processo é a relação do poder nas 
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organizações sempre presente por meio de forte tensão entre controle e au-
tonomia no processo de gestão. O modelo de gestão democrático e partici-
pativo geralmente vem sendo visto pelos profissionais como controlista, o que 
significa um aparente paradoxo com o discurso de criação de autonomia. As 
questões ligadas ao poder e ao controle estão inevitavelmente presentes na 
vida das organizações e o seu êxito depende, em grande parte, de sua capa-
cidade para manter o controle interno e externo de sua organização. 

 Nesse sentido, dois aspectos são relevantes: a existência de conflitos 
entre o projeto da equipe e da instituição, aliada a uma evidente tensão entre 
a concepção de autonomia entre as equipes e os gestores e os mecanismos 
de avaliação criados pela direção, vistos como controlistas, apesar da direção 
se orgulhar de estar trabalhando com um modelo de gestão democrático e 
com ênfase na autonomia. 

 Portanto, mexer em modelo de gestão é mexer em esquemas de poder. 
Sempre se soube disso, é claro, mas talvez se tenha subestimado esse fato na 
formulação e implementação de modelos alternativos de gestão. É bom que 
se esclareça que esses vetores de poder são múltiplos, não obedecem a um 
único padrão e envolvem, de forma muito variada, os diferentes trabalhado-
res. Os mecanismos de controle e os graus de autonomia com que o pessoal 
administrativo exerce seu trabalho também obedecem a outros padrões e a 
outros esquemas relacionais, tanto relativos à administração como na relação 
com os demais agrupamentos profissionais. 

 Assim sendo, qualquer mudança na atual forma de gestão deverá 
tomar como tema a questão do poder na vida organizacional, na perspectiva 
de compreender, da melhor forma possível, a configuração que assume as 
relações de poder em cada situação particular. As partes, numa relação de 
poder, estão ligadas entre si pela dependência mútua. Em virtude da depen-
dência mútua, é mais ou menos imperativo para cada uma das partes que ela 
seja capaz de controlar ou influenciar a conduta da outra. 

 Apesar de reconhecer que as relações de poder estão cada vez mais 
enraizadas no conjunto da rede social, observa-se na organização dois prin-
cípios de autoridade básica para a permanente disputa de poder e surgimento 
de conflitos. Disto, uma das conclusões que se pode tirar é que qualquer 
modelo de gestão baseado na idéia da criação de sujeitos coletivos deva se 
ocupar do desmonte não apenas das linhas verticais de mando, mas dessa 
verdadeira trama de relações de poder que se tecem em todas as direções, 
sem correspondência necessária na hierarquia formal. Os modelos de gestão 
que prevêem substituição da direção hierarquizada e verticalizada por formas 
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mais colegiadas de gestão podem estar subestimando o poder e controle que 
existem nesse nível local e que não se modificam apenas com a quebra das 
linhas verticais de comando. 

 Dessa forma, os modelos de gestão participativa e democrática e 
construtores de autonomia, paradoxalmente, são vistos como controlistas pela 
equipe, e poderia estar aí uma das explicações para as dificuldades de sua 
implementação. A mudança é sempre vista como ameaça. 
 
 Portanto, quando se pensa na implementação de novos modelos de 
gestão, devem-se responder algumas questões básicas: Que mudança se de-
seja? Quem deseja a mudança? Quem está propondo a mudança? A quem 
interessa a mudança? Quem banca a mudança? Como a mudança do mode-
lo de gestão contribui para a mudança? Trata-se, pois, de reconhecer que há 
atores muito distintos, com múltiplos interesses, com inserções diferenciadas e 
com controle de recursos de poder diferenciados. Em geral, aderem às estra-
tégias hegemônicas, ora aliando-se a um, ora a outro grupo, ou coalizão com 
o mais poderoso. 

 Por tudo o que foi dito sobre a singularidade da organização, um 
projeto democrático deverá considerar, necessariamente, o tema da negocia-
ção/mobilização, com tudo de radical que esse termo possa comportar. São 
questões que remetem ao campo da ética, das finalidades, da missão, dos 
compromissos, de tudo, enfim, que dá singularidade a uma organização. 
As organizações estão diante do desafio de se tornarem sujeitos de seu pró-
prio processo de mudança e adequação ao novo contexto, sem perder suas 
características fundamentais: identidade, legitimidade, motivação, valores, 
compromisso, flexibilidade, autonomia e eficácia na execução do seu objeto. 
Daí a necessidade de se combinar ações de DI e DO, ou seja, aumentar as 
capacidades e habilidades internas das organizações e, ao mesmo tempo, 
aprimorar as parcerias e o diálogo intersetorial para o enfrentamento de de-
terminada problemática. 
 
 Por fim, para o desenvolvimento institucional e organizacional é im-
portante estimular a reflexão sobre os valores de democracia participativa, 
justiça, equidade e responsabilidade, para que os atores sociais possam 
participar ativamente do processo de construção de espaços de articulação 
coletiva, e para que assumam cada vez mais o seu papel no cenário polí-
tico brasileiro. 
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     Alexandre Ciconello1

 As ações das organizações da sociedade civil brasileira, voltadas para 
causas públicas, têm crescido enormemente no Brasil nos últimos anos. Entre 
entidades religiosas, assistenciais e filantrópicas, organizações de base, asso-
ciações de bairro, ONGs, fundações e institutos de origem empresarial, são 
muitas as formas e perspectivas de atuação social das organizações sem fins 
lucrativos brasileiras. 

 A legislação que rege as organizações sem fins lucrativos no Brasil tem 
evoluído nos últimos anos, buscando acompanhar as mudanças ocorridas na 
sociedade brasileira e nas relações de suas organizações representativas com 
o Estado. Não abordaremos, neste artigo, o universo dos sindicatos, partidos 
políticos e cooperativas, que, embora fundamentais para o entendimento da 
organização da sociedade civil brasileira, têm trajetórias histórias específi-
cas e são regidos por uma legislação especial. Focaremos nosso olhar no 
universo das associações e fundações, e, mais especificamente, tentaremos 
identificar, entre elas, as que são voltadas a causas públicas.

 Para analisarmos o conceito legal de público no chamado Terceiro 
Setor, necessariamente teremos de verificar os padrões de relação entre Es-

1 Alexandre Ciconello, advogado, formado pela Universidade de São Paulo - USP, mes-
tre em ciência política pela Universidade de Brasília - UNB, especialista em direitos hu-
manos (American University - Washington, DC - Programa Humphrey - Bolsista Fulbright) 

5. O conceito legal de público 
no chamado Terceiro Setor
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tado e sociedade civil ao longo do século XX, que serão tomados como refe-
rência para pontuar como o Estado cria um arcabouço legal para sustentar a 
regulação dessas relações. São essas “definições legais” que nos interessam e 
que foram construídas ao longo do tempo a partir de dada realidade social.

 As pessoas jurídicas de direito privado, segundo o ilustre jurista Caio 
Mário da Silva Pereira2, são entidades que se originam do poder criador da 
vontade individual, em conformidade com o direito positivo, e se propõem 
realizar objetivos de natureza particular, para benefício dos próprios institui-
dores, ou projetadas no interesse de uma parcela determinada ou indetermi-
nada da coletividade.

 O Código Civil de 1916 classificava as pessoas jurídicas de direi-
to privado como: sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou 
literárias, as associações de utilidade pública e as fundações; sociedades 
mercantis. Essa classificação refletia a pluralidade das organizações da so-
ciedade civil da época e uma forte presença das organizações religiosas, 
que até então eram responsáveis pela quase totalidade das ações sociais 
privadas no país. 

 Podemos perceber a separação entre as associações, sociedades civis 
e fundações de um lado, e as sociedades mercantis de outro. Contudo, a 
Lei não diferenciava as sociedades civis (com finalidade lucrativa), das asso-
ciações (sem finalidade lucrativa), tarefa essa que foi realizada pela doutri-
na. Atualmente, o Novo Código Civil3 define e separa com clareza as cate-
gorias de pessoas jurídicas de direito privado: associações são constituídas 
pela união de pessoas para fins não econômicos (art. 53); fundações são 
constituídas por uma dotação especial de bens, realizada por um instituidor, 
que especificará o fim a que se destina e declarará, se quiser, a maneira de 
administrá-la (art. 62); e sociedades são constituídas por pessoas que reci-
procamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de 
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados (art. 981). 

 

2 Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – volume I. 6ª Ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1994 p. 200.

3 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
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O que nos interessa destacar, após uma breve descrição da classificação das 
pessoas jurídicas de direito privado é que o nosso direito positivo garante a 
liberdade associativa plena para fins lícitos e a liberdade de destinação de 
um patrimônio para uma finalidade específica definida pelo instituidor. Con-
tudo, as entidades sem fins lucrativos não necessariamente objetivam uma 
finalidade pública. Podem ser constituídas para realizar objetivos de natureza 
particular, de benefício exclusivo de seus associados, ou de uma coletividade 
muito restrita. As associações comerciais, as diversas associações de interesse 
mútuo, clubes recreativos, por exemplo, têm uma atuação voltada exclusiva-
mente para o benefício de seus associados.

 Concluímos, pois, que a idéia de finalidade pública ou interesse pú-
blico não está vinculada com o formato jurídico de uma associação ou fun-
dação. Para localizar o conceito legal de público, devemos investigar ob-
jetivamente as normas que buscam identificar o caráter público de certos 
segmentos da sociedade civil brasileira. Em geral, tais normas são construídas 
dentro de uma visão específica de sociedade civil, por parte do Estado, em 
um dado momento histórico.

 No Brasil, durante séculos, a Igreja Católica, com suas inúmeras en-
tidades mantidas com o mandato do Estado, era responsável pela prestação 
de serviços de saúde, educação e assistência social às camadas pobres da 
população. Essa importante rede de solidariedade permanece até os dias de 
hoje: escolas e universidades católicas, Santas Casas de Misericórdia, orfana-
tos, creches, asilos, obras de caridade etc. Cabe ressaltar que, até meados do 
século XX, essa era a única rede de proteção social existente no país, formada 
quase que exclusivamente por organizações privadas. 

 De acordo com Jorge Eduardo S. Durão e Leilah Landim4 “a aliança 
entre fé e Pátria, entre a poderosa Igreja Católica e o governo populista e 
ditatorial de Getúlio Vargas (1930-1945), foi o pano de fundo para o repasse 
de recursos públicos às escolas, hospitais e obras sociais católicas espalhadas 
pelo país. Não é, portanto, por acaso que data desse período a espinha dorsal 
da legislação, mantida até hoje, que regula as relações entre Estado e organiza-
ções privadas sem fins lucrativos. Ou seja, a centralização e a provisão direta de 
serviços pelo Estado na área da educação, saúde e assistência, não deixou de 
reservar um lugar para as organizações privadas sem fins lucrativos.”

4 Durão, Jorge Eduardo Saavedra e Landim, Leilah. A criação de um novo Marco Legal para o 
Terceiro Setor no Brasil. Disponível na página eletrônica www.abong.org.br

Assistência social, educação e saúde
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 Continuando, os autores afirmam que “com o tempo, essas três áreas 
de organizações vão diversificar-se quanto à origem, somando-se ao cam-
po de outras religiões, assim como entidades crescentemente secularizadas. 
Educação, Cultura, Saúde e Assistência social são áreas caracterizadas histo-
ricamente por funcionarem em colaboração com o Estado, sendo tradicionais 
receptoras de fundos públicos, mesmo que jamais houvesse políticas clara-
mente definidas nesse sentido – sendo essa uma história pouco estudada. 
Perpassam parte desse campo os vícios históricos que marcam as relações 
entre sociedade e Estado no Brasil: clientelismos e favorecimentos políticos, 
com a transferência de recursos públicos para usos privados.”

 Podemos observar, portanto, que o Estado sempre reconheceu, 
apoiou e incentivou com repasse de recursos públicos diretos e indiretos, 
as associações e fundações voltadas para a prestação de serviços nas áre-
as da Saúde, Educação e Assistência social. As organizações que formam 
esse universo (que poderíamos chamar assistencial e filantrópico, com uma 
presença religiosa muito forte, até os dias de hoje) sempre tiveram uma rela-
ção privilegiada com o poder público. Cabe ressaltar, que inversamente, as 
organizações de caráter mais contestatório e crítico, como àquelas voltadas 
para a defesa e promoção de direitos, movimentos sociais, organizações 
que militavam em prol da democracia e expansão da participação política 
e social, sempre tiveram relações conturbadas com o Estado, marcadas por 
processos de repressão ou cooptação. 

 Como conseqüência dessa visão estatal que privilegiou, por meio de 
reconhecimento legal e recursos públicos, um segmento específico dentre o 
universo indefinido e plural das organizações sem fins lucrativos brasileiras, 
foram criados diversos marcos jurídicos que concretizavam essa opção. 

 A Constituição Federal de 1934, pela primeira vez, declara a imuni-
dade tributária para estabelecimentos particulares de educação, nos seguin-
tes termos: “Art. 154 - Os estabelecimentos particulares de educação, gratuita 
primária ou profissional, oficialmente considerados idôneos, serão isentos de 
qualquer tributo.”
 
 Um pouco depois, em 1935, através da Lei Federal nº 91, que institui 
o título de utilidade pública federal, o Estado cria um título jurídico de reco-
nhecimento de utilidade pública para entidades sem fins lucrativos, mediante 
um processo discricionário de qualificação. Com esse diploma legal, o Esta-
do brasileiro, pela primeira vez, reconhece o caráter “público”, ou melhor, 

Marcos jurídicos
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destaca que determinadas associações e fundações possam ser consideradas 
como de utilidade pública. O principal requisito é que sirvam desinteressada-
mente à coletividade. Desse modo, é criada uma distinção legal entre as as-
sociações e fundações que servem à coletividade em geral – e entre aquelas 
que servem apenas a interesses restritos de seus associados e instituidores. 

 Podemos traçar paralelos entre a imunidade de impostos para as 
entidades educacionais, prevista na Constituição de 1934 e a criação do 
Título de Utilidade Pública Federal, instituído em 1935. O gozo da imunida-
de exigia que a entidade fosse considerada oficialmente idônea. Segundo o 
douto procurador Sabo Paes5, “possivelmente, é este adjetivo de idôneo que 
irá exigir a regulamentação da utilidade pública em legislação específica 
um ano após.” 

 No início, o título de utilidade pública federal tinha apenas um caráter 
honorífico. Contudo, posteriormente, foram adicionados alguns benefícios às 
organizações tituladas, muito embora o art. 3º da referida Lei previa que “ne-
nhum favor do Estado decorrerá do título de utilidade pública”. Aliás, essa é 
uma característica de nossa legislação: inicialmente se reconhece um campo 
de organizações consideradas de utilidade ou interesse público e, posterior-
mente, destina-se a essas organizações alguns incentivos e facilidades de 
acesso a recursos públicos.

 Nessa primeira tentativa de identificar a “utilidade pública” de um 
conjunto de organizações, a concessão ou não do título era uma compe-
tência do presidente da república, que agia de forma discricionária, ou seja, 
poderia conceder ou não o título, baseado em critérios pessoais ou políticos. 
Isso reflete a tendência extremamente paternalista e pouco transparente do 
Estado brasileiro da época. 
 
 As cartas constitucionais e diplomas legais posteriores vão aos poucos 
considerando como de interesse público outros segmentos de organizações 
privadas sem fins lucrativos e consolidando uma visão estatal tradicional no 
Brasil, de considerar as organizações da sociedade civil como meras presta-
doras de serviços nas áreas sociais. 
 
 A Constituição Federal de 1937 considera a arte, a ciência e o ensino 
como livres à iniciativa individual e a de associações ou pessoas coletivas 
públicas e particulares, estabelecendo como dever do Estado “contribuir, di-
reta e indiretamente, para o estímulo e desenvolvimento de umas e de outro, 

5 Paes, José Eduardo Sabo. Fundações e Entidades de Interesse Social. 2ª edição, Brasília: 
Brasília Jurídica, 2000 p.413
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favorecendo ou fundando instituições artísticas, científicas e de ensino”. 

 Continuando, nossa então Lei fundamental, prega que o ensino pré-
vocacional profissional, destinado às classes menos favorecidas, é em matéria 
de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 
dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa 
dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais. 

 A imunidade de impostos, prevista para as entidades de educação na 
Carta de 1934, é ampliada na Constituição Federal de 1946 para as insti-
tuições de assistência social, templos de qualquer culto e partidos políticos. 
Exigia-se, contudo, que as rendas dessas entidades fossem aplicadas integral-
mente no País para os respectivos fins a que se destinavam. 

 Em 1959, o certificado de entidade filantrópica é introduzido em nos-
so ordenamento jurídico, por meio da Lei 3577, estabelecendo a isenção 
da cota patronal das entidades filantrópicas e assistenciais. Atualmente, a 
isenção da cota patronal do INSS é prevista para as entidades beneficentes 
de assistência social, por meio do parágrafo 7º do art. 195 da Constituição 
Federal de 1988.

 Por último, convém destacar a Lei 4320, de 14 de março de 1964, 
que instituiu diversas normas gerais de direito financeiro, normatizando os re-
passes de Recursos Públicos da União para outros órgãos públicos e também 
para entidades privadas. A Lei prevê a existência de auxílios e subvenções 
para entidades privadas, considerando como subvenções sociais, as trans-
ferências destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa.

 Esse breve levantamento cronológico das principais disposições le-
gais, que regem as entidades sem fins lucrativos e suas relações com o Esta-
do, deixa claro que o conceito legal de público tem maior relação com um 
reconhecimento de campos concretos e históricos de atuação social de seg-
mentos da sociedade civil organizada brasileira (igrejas, entidades assisten-
ciais, filantrópicas, creches, asilos, abrigos, escolas, universidades, hospitais). 
Essa atuação se reflete principalmente na promoção da Educação, Saúde 
e Assistência social, do que com a natureza jurídica das entidades sem fins 
lucrativos (associação e fundação). 
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 A Constituição Federal de 1988 também segue por esse caminho, 
e, seguindo uma tradição histórica, concede a imunidade tributária para as 
entidades sem fins lucrativos de educação e assistência social. Ela também es-
tabelece a imunidade da cota patronal do INSS para as entidades beneficen-
tes de assistência social, que segundo o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, inclui a entidade beneficente de assistência à saúde e a beneficente 
de assistência educacional.

 A expressão Terceiro Setor começou a ser utilizada no Brasil em anos 
recentes. Em torno dessa expressão, trajetórias históricas concretas de vários 
segmentos da sociedade civil brasileira, que sempre atuaram a partir de dife-
rentes valores, perspectivas e alianças, são re-significadas e tendem a se diluir 
em um conceito homogeneizador. Esse fato gera conseqüências para a abor-
dagem jurídica sobre o conceito legal de público no chamado Terceiro Setor. 
Para avançarmos nessa direção, inicialmente precisamos definir: Que setor é 
esse? Ou que setores são esses? A quem nos referimos quando utilizamos a 
expressão Terceiro Setor? 

 A expressão Terceiro Setor nos traz uma idéia de indiferenciação, 
unidade, convergência, consenso. Contudo, sabemos que, na realidade, a 
sociedade civil organizada no Brasil é extremamente diversa, plural e hetero-
gênea, construída ao longo de séculos. As organizações naturalmente expres-
sam os conflitos e contradições existentes em nossa sociedade. Segundo a 
socióloga Leilah Landim6, Terceiro Setor evoca colaboração e positividade de 
interação, diluindo a idéia de conflito ou contradição e tendendo a esvaziar 
as dinâmicas politizadas que marcam, pela força das circunstâncias, a tradi-
ção associativista das últimas décadas (e talvez da história) do Brasil.

 Um outro complicador na utilização dessa expressão é o uso que 
vem sendo feito dela no Brasil nos últimos anos. O debate sobre o Terceiro 
Setor virou uma espécie de modismo no Brasil. As empresas parecem ser as 
maiores entusiastas da defesa desse conceito, ao qual são atribuídos valores 
e visões de mundo específicos que se tornam, pelos meios de comunicação, 
referência para o debate público sobre a relação entre Estado e sociedade, 
a utilização de recursos públicos, as políticas sociais etc. Uma definição sim-
plista para o Terceiro Setor, divulgada amplamente pela mídia e por alguns 

6 Abong. ONGs e Universidades: desafios para a cooperação na América Latina. São Paulo, 
Peirópolis, 2002. p. 43
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segmentos da sociedade civil brasileira, é a idéia de que: “O primeiro setor 
é o governo, que é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o 
privado, responsável pelas questões individuais. Com a falência do Estado, 
o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras 
instituições que compõem o chamado Terceiro Setor. Ou seja, o Terceiro Setor 
é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que 
têm como objetivo gerar serviços de caráter público.”7 

 Por trás dessa escolha de conceituação está a idéia de que o Estado 
é ineficiente para resolver os problemas sociais e que a solução está na efici-
ência do mercado, que aos poucos começa a atuar nas questões sociais por 
meio das instituições do Terceiro Setor. Como conseqüência, a ação social 
passa a ser associada a conceitos de mercado, como marketing e eficiência. 
Em paralelo a isso, há uma tendência a desqualificar antigos campos de atu-
ação social, como o campo das filantrópicas, que passam a ser consideradas 
“pilantrópicas”, atrasadas, ineficientes e não transparentes.

 Essa vinculação entre o business e o chamado Terceiro Setor pode ser 
percebida por meio da seguinte análise realizada pelo antropólogo Rubem 
César Fernandes8: “Não há interesse coletivo que, apreendido como uma 
demanda efetiva, não possa, em princípio, tornar-se objeto de investimentos 
lucrativos. Educação, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, 
esporte, comunicação, geração de renda e trabalho etc. são, evidentemente, 
fontes de prósperos negócios. A presença de um Terceiro Setor sinaliza, contu-
do, que o mercado não satisfaz a totalidade das necessidades e dos interesses 
efetivamente manifestos, em meio aos quais se movimenta. O mercado gera 
demandas que não consegue satisfazer, lança mão de recursos humanos, 
simbólicos e ambientais que não consegue repor. Uma parte substancial das 
condições que viabilizam o mercado precisa ser atendida por investimentos 
sem fins lucrativos.” 

 Embora a atuação de algumas empresas na área social possa ser 
considerada como positiva, a forma como esse processo vem se dando no 
Brasil, principalmente a partir da década de 90, pode ser visto como pre-
ocupante. Segundo Nathalie Beghin9, “As grandes empresas buscam, pois, 
libertar-se do que entendem por amarras (os direitos sociais) para fazer face à 
concorrência de um mundo cada vez mais globalizado e, ao mesmo tempo, 

7 Trecho extraído da página eletrônica www.filantropia.org

8 Gife. 3º Setor: Desenvolvimento Nacional Sustentado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997. p.30

9 Beghin, Nathalie. A filantropia empresarial: nem caridade, nem direito. Dissertação de mes-
trado apresentada ao Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. 2003.
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enfrentar a pobreza que é percebida como uma ameaça à ordem social. (...) 
Assim, a filantropia empresarial, da forma como vem sendo organizada no 
Brasil do fim do século XX, busca “governar” ou “regular” a pobreza, retiran-
do da arena política e pública os conflitos distributivos e a demanda coletiva 
por cidadania e igualdade. Nesse sentido, ela em pouco contribui para am-
pliar a cidadania social e, conseqüentemente, promover a inclusão social; ao 
contrário, tende a reforçar a pobreza política na medida em que os pobres e 
miseráveis são tratados como “massa de manobra”, impossibilitando que os 
mesmos se transformem em sujeitos críticos e autocríticos capazes de intervir 
nos seus destinos.”

 A apropriação e a difusão do conceito do Terceiro Setor, principal-
mente por setores empresariais, geram várias distorções. A primeira é a intro-
dução de conceitos e valores de mercado estranhos e nocivos à área social 
(ou seja, práticas comuns na área empresarial como competição, ranking e 
prêmios, agora comuns no Terceiro Setor). A segunda distorção é o estímulo 
à criação de uma nova geração de organizações sem fins lucrativos, voltadas 
para o mercado, a partir de uma lógica de prestação de serviços, sem nenhu-
ma base social e com baixa capacidade contestatória e crítica. 

 A forma como o debate sobre o Terceiro Setor vem acontecendo no 
Brasil traz em si uma crítica indireta ao papel do Estado na redução da pobre-
za e promoção do desenvolvimento, objetivos esses que seriam realizados de 
forma mais eficiente pela iniciativa privada. Outra distorção se refere à asso-
ciação do conceito de Terceiro Setor a entidades privadas sem fins lucrativos 
com finalidade pública, induzindo a uma interpretação equivocada de que as 
entidades que compõem esse setor têm uma natural vocação pública. 

 A idéia de um “setor social” , em contraposição ao Estado e ao mer-
cado, gera um discurso homogeneizado, com uma forte tendência a eliminar 
os conflitos inerentes as dinâmicas de nossa sociedade civil. O pior é quan-
do segmentos desse chamado “setor” começam a falar como representantes 
desse universo, defendendo interesses e posições, como se esse “setor” tives-
se uma suposta identidade comum. Entre movimentos sociais, organizações 
comerciais, clubes de futebol, hospitais e universidades privadas, fundações e 
institutos empresariais, clubes recreativos e esportivos, entidades ecumênicas 
e religiosas, Organizações Não-Governamentais, organizações filantrópicas, 
creches, asilos, abrigos, lojas maçônicas, centros de juventude, associações 
de interesse mútuo, etc., existem perfis, objetivos e perspectivas de atuação 
social bastante distintos e às vezes opostos. 
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 Por último, cabe destacar a reflexão da socióloga Leilah Landim10, que 
afirma que “Terceiro Setor não é um termo neutro... É de procedência norte-
americana, contexto em que o associativismo e o voluntariado fazem parte 
de uma cultura política e cívica baseada no individualismo liberal, em que o 
ideário dominante é o da precedência da sociedade com relação ao Estado. 
Certamente, portanto, é expressão que aqui chega carregada de pressupos-
tos e conotações que antes de mais nada complicam sua operação, sem 
mediações, no contexto da sociedade brasileira.
(...)Acrescente-se o fato de que o cenário atual no qual a idéia se afirma é 
propício a interpelações quanto à sua funcionalidade, quando está em jogo 
o desmonte dos direitos e a diminuição da responsabilidade do Estado com 
relação às políticas sociais. De fato, freqüentemente Terceiro Setor é utilizado, 
implícita ou explicitamente, para produzir a idéia de que o universo das orga-
nizações sem fins lucrativos é uma espécie de panacéia que substitui o Estado 
no enfrentamento de questões sociais.”

 Podemos concluir, pois, que o conceito Terceiro Setor mais atrapa-
lha do que contribui com a nossa tentativa de identificar o conceito legal 
de público entre as organizações sem fins lucrativos brasileiras. Do ponto 
de vista jurídico, é mais adequado falar do universo das entidades sem fins 
lucrativos, mais especificamente das associações e fundações, e verificar, 
por meio de benefícios públicos conferidos a essas entidades - imunidade 
de impostos, incentivos fiscais, facilidade de acesso a fundos públicos, tí-
tulos e qualificações – como o Estado incentiva aquelas que desenvolvem 
atividades de interesse público. 

 Como vimos anteriormente, o Estado sempre buscou reconhecer en-
tidades de perfil assistencialista, caracterizadas pela prestação de serviços 
nas áreas da educação, saúde e assistência social. Contudo, a dinâmica 
dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil brasileira mu-
dou muito nos últimos 30 anos. Novas pautas e demandas por igualdade, 
justiça, sustentabilidade ambiental, democracia, cidadania e participação 
política foram colocadas na arena pública nas últimas décadas. Isso fez  
com que os marcos legais regulatórios da relação entre o Estado e as orga-
nizações da sociedade civil necessitassem ser revistos e adequados a essa 
nova realidade social. 

10 Abong. ONGs e Universidades: desafios para a cooperação na América Latina. São Paulo, 
Peirópolis, 2002. p. 42 e 43
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 Em 1997, o governo federal, por meio de uma iniciativa do Conselho 
da Comunidade Solidária, ligado à presidência da república, realizou uma 
Rodada de Interlocução Política11 , cujo tema era o Marco Legal do Terceiro 
Setor. Uma das razões que impulsionaram a realização dessa rodada foi a 
constatação que a legislação brasileira, que regia as relações entre o Estado e 
as organizações representativas da sociedade civil, não havia acompanhado 
as grandes mudanças ocorridas na forma e na perspectiva de atuação dessas 
organizações. A eminência de novos atores sociais como ONGs12, fundações 
e institutos de origem empresarial, traziam para a esfera pública novas formas 
de atuação, valores, “modos de ver” a realidade social e política brasileira.
Conseqüentemente, traziam novas percepções de qual deveria ser o papel 
das organizações da sociedade civil nesse novo contexto (principalmente de 
como o Estado poderia fortalecer as organizações privadas cujas atividades 
teriam um interesse público). 

 No início, os participantes dessa Rodada identificaram e selecionaram 
as principais questões legais que necessitavam de uma regulação jurídica 
mais adequada. Foram elas: Registros e Cadastros Administrativos; Contratos 
e Convênios com a Administração Pública; Mecanismos de Auto-Regulação; 
Mecanismos Institucionais de Responsabilização; Doações e Busca de um 

11 As Rodadas de Interlocução Política consistiam em um processo organizado de diálogo 
entre atores governamentais e da sociedade civil, sobre tema previamente definido, visando 
identificar, em relação ao tema-foco, os principais problemas e suas possíveis soluções. As 
soluções consensuais são transformadas em medidas concretas, com identificação dos atores 
responsáveis por sua implementação e acompanhamento. (trecho extraído da publicação rea-
lizada pelo Comunidade Solidária: Seis anos de Interlocução Política – metodologia, resultados 
e avaliação 1996-2002. Brasília, 2002) 

12 O Documento Base da Rodada de Interlocução Política do Comunidade Solidária de 1997, 
ao tentar definir campos de organizações com finalidade pública, afirma que: “É necessário 
incluir também as chamadas ONGs (Organizações Não-Governamentais) cuja atuação não 
configura nenhum tipo de complementaridade ou de alinhamento aos objetivos de políticas go-
vernamentais, e nem, muitas vezes, de suplementariedade à presença do Estado. Ao lado das 
instituições que complementam a presença do Estado no desempenho de seus deveres sociais 
e ao lado daquelas entidades que intervêm no espaço público para suprir as deficiências ou a 
ausência da ação do Estado, devem ser também consideradas, como de fins públicos, aquelas 
organizações que promovem, desde pontos de vista situados na Sociedade Civil, a defesa de 
direitos e a construção de novos direitos - o desenvolvimento humano, social e ambientalmente 
sustentável, a expansão de idéias-valor (como a ética na política), a universalização da cidada-
nia, o ecumenismo (latu sensu), a paz, a experimentação de novos padrões de relacionamento 
econômico e de novos modelos produtivos e a inovação social etc.”

Conceito legal de público e a Lei 9790/99
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Novo Modelo de Financiamento; Regulamentação do Voluntariado; Contrato 
de Trabalho por Prazo Determinado e Informações. 

 A principal questão debatida pelos participantes da Rodada de Inter-
locução Política de 1997 foi como identificar, dentre as organizações sem fins 
lucrativos brasileiras, àquelas voltadas ao interesse público e que portanto, 
deveriam ter uma relação diferenciada e privilegiada com o Estado. 

 Esses debates deram origem à Lei 9790/99, também chamada Lei 
das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público ou simplesmente, 
Lei das OSCIPs. Essa lei buscou reconhecer o caráter público de um conjunto 
de organizações da sociedade civil, até então não reconhecidas pelo Estado, 
criando um novo sistema classificatório que também diferencia organizações 
sem fins lucrativos de interesse público daquelas de benefício mútuo (para um 
número limitado de associados) e de caráter comercial.

 Além disso, previu a existência do “termo de parceria” que pretende 
facilitar e desburocratizar o acesso das organizações da sociedade civil sem 
fins lucrativos a fundos públicos. Até então, o instrumento jurídico que regula 
repasses de recursos públicos para organizações da sociedade civil que exe-
cutem políticas públicas era o convênio, instrumento este considerado inade-
quado para regular essa relação.

 Em 2002, na nova Rodada de Interlocução realizada, cinco outras 
questões prioritárias foram levantadas, agora de uma maneira mais concreta 
e pontual: I. Equiparar as OSCIPs às entidades com Declaração de Utilidade 
Pública Federal para fins de recebimento de doações de bens móveis e de 
mercadorias apreendidas pela Secretaria da Receita Federal; II. Incentivar e 
fortalecer as doações aos Fundos da Criança e do Adolescente; III. Melhorar 
a forma e elevar o percentual do incentivo às doações das pessoas jurídicas 
às entidades do Terceiro Setor; IV. Permitir às OSCIPs que fizeram a opção por 
remunerar seus dirigentes as mesmas condições tributárias reservadas àquelas 
que não remuneram seus dirigentes; e V. Criar incentivo fiscal para doações 
de pessoas físicas às entidades do Terceiro Setor.

 A forma como a Lei procurou destacar, dentre o numeroso universo 
das pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, as de interesse 
público, foi de reconhecimento estatal: uma qualificação conferida pelo Mi-
nistério da Justiça, segundo critérios objetivos e transparentes. 
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 A Lei define, com clareza, quais associações e fundações podem e 
quais não podem ser consideradas de interesse público. Segundo seu art. 2º, 
não são passíveis de qualificação como OSCIP:

as sociedades comerciais; I. 

os sindicatos, as associações de classe ou de representação II. 
de categoria profissional; 

as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de III. 
credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; 

as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas IV. 
fundações; 

as entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar V. 
bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 

as entidades e empresas que comercializam planos de saúde VI. 
e assemelhados; 

as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas man-VII. 
tenedoras; 

as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito VIII. 
e suas mantenedoras; 

as Organizações Sociais; IX. 

as cooperativas; X. 

as fundações públicas; XI. 

as fundações, sociedades civis ou associações de direito pri-XII. 
vado criadas por órgão público ou por fundações públicas; 

as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vin-XIII. 
culação com o sistema financeiro nacional a que se refere o 
art. 192 da Constituição Federal. 

 
 Por outro lado, dispõe em seu artigo 3º, que somente será conferida a 
qualificação como OSCIP às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucra-
tivos, cujos objetivos sociais tenha pelo menos uma das seguintes finalidades:
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 I. promoção da assistência social; 

 II. promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio 
histórico e artístico; 

 III. promoção gratuita da educação, observando-se a forma 
complementar de participação das organizações de que trata 
esta Lei; 

 VI. promoção gratuita da saúde, observando-se a forma comple-
mentar de participação das organizações de que trata esta Lei; 

 V. promoção da segurança alimentar e nutricional; 

 VI. defesa, preservação e conservação do meio ambiente e pro-
moção do desenvolvimento sustentável; 

 VII. promoção do voluntariado; 

 VIII. promoção do desenvolvimento econômico e social e combate 
à pobreza; 

 XI. experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-pro-
dutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, em-
prego e crédito; 

 X. promoção de direitos estabelecidos, construção de novos di-
reitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

 XI. promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos huma-
nos, da democracia e de outros valores universais; 

 XII. estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alterna-
tivas, produção e divulgação de informações e conhecimentos 
técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencio-
nadas neste artigo. 

 A classificação realizada pela Lei 9790/99 foi um avanço na iden-
tificação da pluralidade de iniciativas sociais de interesse público promovi-
das pelas inúmeras associações e fundações existentes no País. Esse recorte 
abarca tanto os tradicionais campos de atuação das organizações sem fins 
lucrativos (educação, saúde e assistência social) quanto os novos campos de 
atuação como a promoção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentá-
vel, promoção de direitos estabelecidos, voluntariado e construção de novos 
direitos etc. 
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 Do ponto de vista jurídico, os artigos 2º e 3º da Lei das OSCIPs são 
a referência mais avançada que temos em nossa legislação para definir o 
conceito legal de público para as organizações privadas sem fins lucrativos 
brasileiras.  

 Cabe ressaltar, entretanto, que a Lei 9790/99 não interfere nos mar-
cos jurídicos anteriores, em especial no título de Utilidade Pública Federal 
e no Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social13. Uma das 
razões para isso foi o de facilitar a formação das condições políticas necessá-
rias que possibilitassem a aprovação do projeto no Congresso Nacional. Foi 
previsto um processo de transição entre o sistema anterior e o novo, por meio 
do art.18 da referida Lei, a seguir transcrito:

 Art. 18 As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-se como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, desde que atendidos 
aos requisitos para tanto exigidos, sendo-lhes assegurada a manutenção si-
multânea dessas qualificações, até dois anos contados da data de vigência 
desta Lei. 

 Esse prazo foi estendido por meio da Medida Provisória nº 2.216-
37/01 até março de 2004. Isso significa, na prática, que as entidades benefi-
centes de assistência social, portadoras do Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social, consideradas como de interesse público pela Constituição 
Federal de 1988, não poderão se qualificar como OSCIP, a partir dessa data.  

 De acordo com o relatório da reunião do Conselho da Comunidade 
Solidária14, realizada em 30 de agosto de 2002, em que foi rejeitada a propos-
ta apresentada pelos interlocutores da sociedade civil de excluir o prazo previsto 
no art. 18 da Lei 9790/99 (para que as organizações qualificadas com base em 
outros diplomas legais possam também se qualificar como OSCIP), os presen-
tes assim argumentaram: “As entidades que hoje usufruem do título de utilidade 
pública e do CEBAS dificilmente irão aderir ao regime de OSCIP, já que não 
estarão dispostas a abrir mão do benefício de isenção da quota patronal. Por-
tanto, o setor de assistência social, que é de interesse público, como afirmado 
na Lei 9790/99, continuará a depender do sistema de convênios (já que, não 
sendo OSCIPs, não irão celebrar termos de parceria).

13 Antigo Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos.

14 Comissão da Reforma do Marco Legal do Terceiro Setor – Comissão 3 – Sistemas classifi-
catórios e auto-regulação.



110

Programa Mobilizar - Aliança Interage 

 O sistema classificatório de OSCIP não pretende substituir os sistemas 
classificatórios anteriores. Trata-se de um novo regime que quer, estrategi-
camente, distinguir-se do anterior. Permitir o acúmulo de benefícios poderia 
enfraquecer esta distinção. Não se trata de esvaziar os outros títulos, mas 
alcançar outras organizações que não se identificam ou se reconhecem com 
o título de Utilidade Pública ou CEBAS.”

 Com isso, a Lei 9790/99 afasta de seu escopo um campo vasto de 
associações e fundações de interesse público, as chamadas entidades filan-
trópicas e assistenciais. Esse resultado contraria os objetivos que embasaram 
a formulação da Lei: de destacar, dentre o enorme universo das associações 
e fundações brasileiras, as de interesse público.

 As organizações filantrópicas, que também são reconhecidas como 
de utilidade pública, são regidas por uma legislação extremamente confusa e 
fragmentada e estão sofrendo, nos últimos anos, fortes críticas (fundamenta-
das em uma visão fiscalista) contra o benefício fiscal que lhes é constitucional-
mente assegurado15. Esse campo de entidades pouco participou dos debates 
promovidos pelo Comunidade Solidária e, durante todo o processo, houve 
diversas tentativas do governo federal de suspender, reduzir ou dificultar o 
gozo da imunidade da cota patronal do INSS dessas entidades.

 Não entraremos no debate sobre a justiça ou não desse benefício e 
também sobre algumas distorções atualmente existentes. O fundamental é 
que essas entidades prestam um relevante serviço de interesse público ao País 
e possuem um direito constitucionalmente assegurado que precisa ser respei-
tado. A sociedade e o Estado devem buscar formas de melhor regulamentar 
esse direito (rediscutindo o papel desse benefício; alterando a Lei Orgânica 
da Assistência Social; repensando o papel do Conselho Nacional da Assis-
tência Social – CNAS, na concessão do certificado de entidade beneficente 
de assistência social; elaborando uma proposta de Lei complementar para 
regulamentar o art. 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal de 1988 etc.) 
e não simplesmente afastar esse tradicional universo de organizações do novo 
Marco Jurídico criado pela Lei 9790/99.

 Na prática, está sendo criada uma separação entre o campo da assis-
tência social e esse novo marco jurídico e também uma grande insegurança 
entre as organizações sem fins lucrativos de interesse público que tem como 

15 Art. 195, parágrafo 7º da CF de 1988 “São isentas de contribuição para a seguridade 
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas 
em Lei.”
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objetivo a promoção da assistência social, saúde e educação. Constatamos, 
ainda, que muitas das organizações qualificadas atualmente como OSCIP 
são organizações recém constituídas16, com pequena base social e muitas 
delas voltadas para a prestação de serviços em troca de uma contraprestação 
financeira. Ademais, já se ouvem denúncias de prefeituras e governos que 
criam associações para se qualificar como OSCIP, para facilitar a destinação 
de recursos públicos para essas entidades, sem os limites impostos pelo direito 
público. Ou seja, o principal objetivo da Lei, o de reconhecer e fortalecer o 
universo das organizações da sociedade civil de interesse público não vem 
ocorrendo a contento. 

 Concluímos, portanto, que embora o conceito legal de organizações 
privadas sem fins lucrativos de interesse público, previsto na Lei 9790/99 seja 
um avanço, na prática ocorrem distorções que precisam ser analisadas e 
corrigidas, visando ao fortalecimento de uma verdadeira esfera pública não-
estatal que contribua para a construção de um país mais justo, igualitário, 
democrático e sustentável. 

 Conforme podemos verificar no decorrer desse texto, a partir do mo-
mento em que o Estado reconhece um segmento de organizações da so-
ciedade civil como de utilidade ou interesse público, conseqüentemente cria 
uma relação privilegiada com essas organizações, que se concretiza em uma 
maior facilidade de acesso a recursos públicos de forma direta ou indireta. 

 A seguir um quadro-resumo dos principais mecanismos jurídicos que per-
mitem às organizações sem fins lucrativos o acesso a recursos públicos.

16 A Lei 9790/99 não exige como critério para qualificação nenhum prazo de existência legal. 

Recursos públicos para finalidades públicas
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Tabela - Recursos Públicos Diretos 

Mecanismo legal Descrição Entidades 
beneficiadas Base Legal

Subvenções 
Sociais

São transferências correntes, destinadas a cobrir 
despesas de custeio de instituições públicas ou 
privadas de caráter assistencial ou cultural (presta-
doras de serviços essenciais de assistência social, 
médica e educacional), sem finalidade lucrativa, 
às quais não corresponda contraprestação direta 
em bens ou serviços. 

Entidades de 
caráter assistencial, 
cultural, educa-
cional e de saúde; 
órgãos públicos.

Lei 4.320/64

Lei 
10.524/02 

(LDO)

Decreto 
93872/86

Auxílios

São transferências de capital destinadas a in-
vestimento ou inversão financeira de entidades 
públicas ou privadas, independentemente de con-
traprestação direta em bens ou serviços, desde 
que decorrentes diretamente da lei orçamentária 
anual.

Entidades privadas 
sem fins lucrativos* e 
órgãos públicos

Lei 4.320/64

Lei 
10.524/02 

(LDO)
Decreto 

93872/86

Contribuições

As contribuições são dotações a título de trans-
ferências correntes, às quais não correspondam 
contraprestação direta em bens ou serviços (con-
tribuições correntes) ou dotações a título de trans-
ferência de capital para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público 
ou privado devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços (con-
tribuições de capital). A contribuição, diferente-
mente do auxílio, será concedida em virtude de 
lei especial, e se destina a atender ao ônus ou 
encargo assumido pela União.

Entidades privadas 
sem fins lucrativos e 
órgãos públicos

Lei 4.320/64

Lei 
10.524/02 

(LDO)
Decreto 

93872/86

Convênio

Convênios administrativos são acordos firmados 
por entidades públicas de qualquer espécie, ou 
entre estas e organizações particulares, para a 
realização de objetivos de interesse comum dos 
partícipes. Convênio é acordo, mas não é contra-
to. No contrato, as partes têm interesses diversos e 
opostos; no convênios os partícipes têm interesses 
comuns e coincidentes.**

Órgãos públicos e 
entidades privadas 
sem fins lucrativos.

Lei 8666/93

Instrução 
Normativa 

STN nº 01 de 
1997

Termo de 
Parceria

Instrumento passível de ser firmado entre o Poder 
Público e as entidades qualificadas como Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
destinado à formação de vínculo de cooperação 
entre as partes, para o fomento e a execução de 
atividades de interesse público.

Organizações 
sem fins lucrativos 
qualificadas como 
OSCIP

Lei 9790/99

Decreto 
3100/99
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Tabela - Recursos Públicos Indiretos 

Mecanismo 
legal Descrição Entidades 

beneficiadas Base Legal

Imunidade de 
impostos

É uma limitação constitucional ao Poder da Un-
ião, Estados e Municípios de instituírem impostos 
sobre determinadas pessoas jurídicas ou situa-
ções. Um dos casos previstos na Constituição é a 
imunidade de impostos sobre o patrimônio, renda 
ou serviços relacionados com as finalidades es-
senciais das entidades de educação e assistência 
social, sem fins lucrativos. 

Entidades de edu-
cação e assistência 
social sem fins 
lucrativos 

CF/1988 
– art. 150, 
inciso VI, 
alínea c.

CTN – art. 14.

Imunidade de 
contribuições 

sociais 

A Constituição Federal prevê que as entidades be-
neficentes de assistência social possuem o direito 
à imunidade das contribuições sociais, mediante a 
obtenção do Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social.

Entidade beneficente 
de assistência social 
(inclui entidades de 
educação e saúde)

CF/1988 
- art. 195, 

parágrafo 7º 
Lei 8742/93 

Isenção

Embora a união, os estados e municípios tenham 
o poder (conferido pela Constituição) de instituir 
impostos sobre determinados fatos geradores, po-
dem, através de lei, isentar determinadas pessoas, 
coisas ou situações, do pagamento de certos 
tributos. Como exemplo, podemos citar a isenção 
das instituições de caráter filantrópico, recreativo, 
cultural e científico e as associações civis sem fins 
lucrativos, ao pagamento do Imposto de Renda, 
previsto no art. 15 da Lei 9532/97. 

São aquelas descri-
tas pela Lei (federal, 
estadual e munici-
pal) que institui a 
isenção.

CTN – art. 
175 a 179.

Incentivos 
fiscais ao 
doador

Doações para projetos culturais promovidos por 
pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lu-
crativos

Entidades que 
tenham projetos 
culturais aprovados 
de acordo com a Lei 
Roaunet 

Lei 8313/91 
(Lei Roaunet)

Doações para entidades portadoras do título de utili-
dade pública federal ou qualificada como OSCIP

Entidades sem fins 
lucrativos, porta-
doras do título de 
utilidade pública 
federal ou OSCIP

Lei 9249/95 
(art. 13) 
e MP nº 

2158-35, de 
24/08/2001
(art. 59 e 60)

Doações para os Fundos de Direitos da Criança e 
do Adolescente

Entidades que 
trabalham com a 
temática da criança 
e do adolescente, 
cujos projetos forem 
aprovados pelos 
respectivos Con-
selhos dos Direitos 
da Criança e do 
Adolescente

Lei 8069/90, 
art 260
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 No passado, a destinação de subvenções, auxílios e contribuições 
para organizações sem fins lucrativos era uma das principais formas de re-
passe de recursos públicos para essas entidades, o que atualmente está sen-
do muito questionado. Segundo Anna Cynthia Oliveira17 “Subvenções sociais 
não são meio usual para a transferência de fundos públicos em países de 
ordenamento jurídico mais elaborado. É impossível conceber critério justo 
para a distribuição de recursos do contribuinte, pelo Estado, destinados ‘a 
cobrir despesa de custeio‘ de algumas entidades sem fins lucrativos, sem que 
lhes ‘corresponda contraprestação direta em bens ou serviços‘. Transferências 
existem por meio de contratos ou de convênios – mediante contraprestação 
de serviços de interesse do Estado”. 

 O repasse de recursos públicos para entidades sem fins lucrativos, a 
título de subvenção e auxílio, não permite um efetivo controle social desses 
recursos, pois eles são repassados de forma discricionária e por meio de 
critérios não democráticos. Cabe lembrar, que esses mecanismos jurídicos 
acabavam sendo utilizados por parlamentares, quando da votação da Lei Or-
çamentária Anual, para beneficiar determinadas entidades sem fins lucrativos 
segundo critérios políticos e clientelistas.
 
 Devido a isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 10524/2002) 
estabeleceu em seu artigo 30 vedações ao repasse de recursos a título de 
subvenções sociais, que só podem ocorrer a entidades privadas sem fins lu-
crativos, cujas atividades sejam de natureza continuada e que preencham 
uma das seguintes condições:

 

 I. sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas 
áreas de assistência social, saúde ou educação, e estejam re-
gistradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

 II. sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filan-
trópica, institucional ou assistencial;

 III. atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do 
ADCT, bem como na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 

 

17 Oliveira, Anna Cynthia. Terceiro Setor – Uma agenda para Reforma do Marco Legal. Co-
munidade Solidária, 1997 p 60

Subvenções, auxílios e contribuições
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 IV. sejam vinculadas a missão diplomática ou repartição consu-
lar brasileira no exterior e tenham por objetivo a divulgação 
da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil.

 Além das restrições para o repasse de recursos a título de subvenção 
ou auxílio, descritas acima, a LDO prevê que a alocação de recursos em enti-
dades privadas sem fins lucrativos dependerá ainda de:
       

 I. publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem obser-
vadas na concessão de subvenções sociais, auxílios e contri-
buições, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio 
de finalidade;

 II. destinação dos recursos de capital exclusivamente para a am-
pliação, aquisição de equipamentos e sua instalação e de 
material permanente, exceto no caso do inciso IV do art. 31;

 III. identificação do beneficiário e do valor transferido no respec-
tivo convênio ou congênere;

 IV. declaração de funcionamento regular da entidade beneficiá-
ria nos últimos 5 (cinco) anos, emitida no exercício de 2003 
por 3 (três) autoridades locais e comprovante de regularidade 
do mandato de sua diretoria.

 Em geral, grandes entidades sem fins lucrativos prestadoras de ser-
viços públicos essenciais nas áreas da assistência social, saúde e educação, 
como por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, recebem recursos a 
título de subvenções, auxílios ou contribuições, sem a exigência expressa de 
uma contraprestação de serviços, uma vez que o objetivo dessas entidades 
é a prestação de serviços públicos à coletividade. Contudo, devido a não 
existir um mecanismo efetivo de controle social e critérios transparentes para 
o repasse de recursos sob essas formas, vários desvios podem ocorrer, que 
demonstram a fragilidade desses instrumentos, como formas de repasse de 
recursos públicos para as organizações sem fins lucrativos. 
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 Duas outras formas de repasse de recursos públicos diretos para orga-
nizações sem fins lucrativos são o convênio e o termo de parceria. Segundo o 
jurista Hely Lopes Meirelles “A ampliação18 das funções estatais, a complexida-
de e o custo das obras públicas vêm abalando, dia a dia, os fundamentos da 
administração clássica, exigindo novas formas e meios de prestação de serviços 
afetos ao Estado.
 
 Evoluímos, cronologicamente, dos serviços públicos centralizados para 
os serviços delegados a particulares, destes, passamos aos serviços outorgados 
a autarquias; daqui, defletimos para os serviços transpassados a fundações e 
entidades paraestatais, e finalmente chegamos aos serviços de interesse recí-
proco de entidades públicas e organizações particulares realizados em mútua 
cooperação, sob as formas de convênios e consórcios administrativos.”

 A trajetória descrita pelo saudoso jurista, com relação às novas for-
mas e meios de prestação de serviços públicos, nos últimos anos, tem desti-
nado um papel especial às organizações privadas sem fins lucrativos. 

 Na década de 90 o governo brasileiro iniciou um amplo processo 
de Reforma administrativa, que tinha como fundamento uma intensa privati-
zação do Estado e dos espaços públicos. Esse processo se refletiu na forma 
de execução das políticas sociais pelo poder público, que cada vez mais 
procura integrar as organizações sem fins lucrativos. Isso sempre ocorreu 
e, como exemplo, podemos citar o papel da Igreja Católica e de suas en-
tidades, mantidas na prestação de serviços públicos no país desde a época 
do descobrimento. Contudo, esse processo se aprofundou nos últimos anos, 
tendo sido criados novos mecanismos jurídicos que buscam, por um lado, a 
flexibilização dos limites de direito público impostos aos gestores de políticas 
e de outro, facilitar o repasse de recursos para a execução de atividades de 
interesse público a organizações privadas sem fins lucrativos. Dois exemplos 
desses novos mecanismos são o Contrato de Gestão, previsto na Lei das Or-
ganizações Sociais (Lei 9637/98), e o Termo de Parceria, previsto na Lei das 
OSCIPs (Lei 9790/99). 

 Segundo o diretor-geral da Associação Brasileira de Organizações 
Não Governamentais, Jorge Eduardo S. Durão19, há atualmente uma “visão 

18 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16ªed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1991 p. 350

19 Durão, Jorge Eduardo Saavedra. Plano de Relançamento do debate com a sociedade bra-

Convênios e Termos de Parceria
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neoliberal instrumental do papel das organizações da sociedade civil e, em 
particular, das ONGs, às quais propõem que sejam atribuídas tarefas públicas 
não executadas pelo Estado, que foge assim às suas responsabilidades e ao 
papel insubstituível que lhe cabe na promoção de políticas públicas de caráter 
universal. Subordinado à lógica da exploração financeira a que submeteu a 
sociedade brasileira, o Estado, nos anos 90, tem acionado sistematicamente 
o discurso das parcerias com a sociedade civil como disfarce ideológico do 
abandono de responsabilidades irrenunciáveis do Estado (...)” .

 Cabe perguntar: por que o poder público, nos últimos anos, vem de-
senvolvendo uma política explícita de incentivar a parceria com organizações 
da sociedade civil, para a execução de políticas públicas, ao invés de prestar 
os serviços públicos diretamente? O que está por trás da perspectiva de par-
ceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil? 

 O que está ocorrendo em algumas áreas é uma verdadeira terceiri-
zação da execução das políticas públicas para as organizações da sociedade 
civil, uma prática cada vez mais corrente para os gestores públicos, pois per-
mite uma redução de “custos” e maior agilidade na execução das políticas 
sociais. As organizações privadas não seguem os limites impostos pelo direito 
público: não precisam realizar concurso público para a contratação de pes-
soal; não realizam processos de licitação formais para a aquisição de bens e 
serviços e possuem uma maior agilidade operacional. 

 Por outro lado, qualquer organização sem fins lucrativos que recebe 
recursos públicos, mediante convênio ou termo de parceria, é obrigada a 
realizar uma prestação de contas detalhada da aplicação dos recursos rece-
bidos, mediante apresentação de relatórios da execução do projeto, que são 
obrigatoriamente analisados pelo Tribunal de Contas, devido ao previsto no 
art. 70, parágrafo único e artigo 71 da Constituição Federal.

 Segundo a renomada jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro20, “na 
prestação de contas, não basta demonstrar o resultado final obtido com o 
convênio; é necessário demonstrar que todo o valor repassado foi utilizado 
na consecução daquele resultado. Vale dizer que o dinheiro assim repassado 
não muda sua natureza por força do convênio; ele é transferido e utilizado 
pelo executor do convênio, mantida sua natureza de dinheiro público (no 
sentido de que está destinado a fim público).

sileira sobre o papel das Ongs e o marco legal do Terceiro Setor. Texto debatido no Conselho 
Diretor da Abong, São Paulo, 2001. mimeo.

20 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 3ª Ed., São Paulo: Atlas, 
1999 p. 182.
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 Por essa razão, o executor do convênio é visto como alguém que ad-
ministra dinheiro público; como tal, está obrigado a prestar contas não só ao 
ente repassador da verba, como também ao Tribunal de Contas.”

 Em alguns casos, como na questão da AIDS, essa “parceria” é benéfica 
para o interesse público, em razão da característica do tema e também porque 
a política pública relacionada a prevenção, controle e assistência aos portado-
res de DSTs e AIDS, foi construída com a participação de diversas ONGs, que 
continuam exercendo o controle social e a avaliação da política. 

 Aliás, esse é o ponto fundamental: como equilibrar o papel essencial 
das organizações da sociedade civil na co-gestão das políticas (elaboração, 
monitoramento e avaliação) com a sua participação na execução das políti-
cas públicas, mediante convênios ou termos de parceria.

 Em muitos casos como, por exemplo, a política desenvolvida pela 
Funasa de atendimento à saúde indígena, essa terceirização é extremamente 
prejudicial, provocando distorções e confusões no papel dos diversos atores 
sociais, principalmente quando os convênios são feitos com organizações in-
dígenas, que passam do papel de representantes dos usuários para o de exe-
cutores das ações, mitigando o seu papel fundamental de exercer o controle 
social e exigir o aprimoramento dessas mesmas políticas.

 

 Esse debate procura fazer uma análise do conceito legal de público 
no chamado Terceiro Setor. Para isso, verificou-se como o Estado, por meio 
de um conjunto de normas, reconhece o caráter público de determinados 
segmentos, dentre o imenso universo das entidades privadas sem fins lucrati-
vos no Brasil, e como o poder público incentiva essas organizações com uma 
maior facilidade de acesso a recursos públicos de forma direta e indireta.

 Verificou-se também a complexidade de utilização do conceito de Ter-
ceiro Setor no contexto brasileiro e como essa expressão está sendo associada 
a perspectivas e valores de segmentos específicos da sociedade civil.

 Verificou-se que o Estado sempre reconheceu e apoiou organizações 
sem fins lucrativos de perfil mais assistencialista, voltadas à prestação de ser-
viços públicos nas áreas da assistência social, saúde e educação.

Considerações finais
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 Com o advento da Lei 9790/99, o conceito legal de público foi am-
pliado, o que na prática não significou uma mudança de padrão das rela-
ções do Estado com as organizações da sociedade civil. Muito embora tenha 
ocorrido alguns avanços, não existe no país uma política de Estado de finan-
ciamento das organizações sem fins lucrativos de interesse público, pautada 
por critérios transparentes, que objetive o fortalecimento das organizações da 
sociedade civil em uma perspectiva de ampliação e radicalização da cidada-
nia, da democracia e da participação popular na gestão pública. O que há e 
sempre houve é uma política utilitarista, que considera as organizações sem 
fins lucrativos como meras prestadoras de serviços e não como atores sociais 
indispensáveis na construção de um Brasil mais justo e sustentável. 

Publicado originalmente em:
O conceito legal de Público no chamado Terceiro Setor, in Terceiro Setor: Temas Polêmicos, 
Eduardo Szazi (org). São Paulo: Editora Peirópolis, 2004.

Notas de referência das tabelas:

*Segundo o art. 31 da Lei 10.524/02 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), é vedada a destinação 
de recursos a título de “auxílios”, para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e 
desde que sejam:
 I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou repre-
sentativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fun-
damental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade 
- CNEC;
II - cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos 
de programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais 
estrangeiras;
III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, prestadas 
pelas Santas Casas de Misericórdia e por outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam 
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
VI - qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de acordo com 
a Lei 9790/99; 
(...)

**Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16ªed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1991 p. 350
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Janaína Jatobá1

 El concepto de sostenibilidad es bastante amplio, engloba no sola-
mente la dimensión económica, pero también la dimensión política, la pro-
gramática, la gestión y otras. La propia causa está entre los elementos funda-
mentales que garantizan la sostenibilidad de una organización. Entonces, en 
lugar de sostenibilidad enfocaremos el tema “movilización de recursos”, que 
incorpora parte de las dimensiones económica y política de la sostenibilidad. 
Y, a pesar de reconocer la comunicación como un derecho humano, aquí la 
observaremos como un elemento potencializador de las acciones de las ONGs.

 Movilización de Recursos, concepto adoptado por el Programa de 
Movilización de Recursos de la Oxfam es más amplio que el concepto de 
captación de recursos o recaudación de fondos. Dentro del tema “recursos” 
están incluidos, además de los recursos financieros, los recursos materiales, 
los recursos técnicos y los recursos políticos que pueden provenir de personas 
y organizaciones. En este sentido, los recursos movilizados por las ONGs 
pueden ser tangibles, como bienes materiales y recursos financieros, e intan-
gibles, como por ejemplo, horas de trabajo voluntario y apoyo político de 
colaboradores.

1 Janaína Jatobá fue la Coordinadora del Programa de Movilización de Recursos de la Oxfam 
entre 2001 y 2008. Hoy está como Gerente del Programa Desarrollo Institucional y Comuni-
tario del Instituto C&A en Brasil

1. Los desafíos de la sostenibilidad 
y de la comunicación
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 Para movilizar recursos localmente, un primer paso es despertar a las 
personas y organizaciones para las causas y consecuencias de los problemas 
sociales, de tal forma que se produzcan cambios en sus percepciones acerca 
del mundo a su alrededor. El proceso de despertar es normalmente seguido 
por una sensación de incómodo e insatisfacción que, así, genera el deseo de 
hacer algo para transformar la realidad desnuda. En este momento es posible 
agregar personas y organizaciones en iniciativas de cambio.

 Si una ONG o un conjunto de ONGs presentan a la sociedad pro-
puestas de transformación de la realidad y formas de participación en este 
proceso de cambio, es muy probable que personas y organizaciones respon-
dan positivamente, participando política y/o financieramente con la causa, 
misión y trabajo de esta(s) ONG(s). Entendemos que aquí se da el inicio de la 
construcción de una base social de apoyo local. De forma simple, podemos 
decir que necesitamos sensibilizar a las personas para movilizarlas.

 El Programa de Movilización de Recursos fue inicialmente inspirado 
en la propia experiencia de la Oxfam. En 2006-2007, por ejemplo, la re-
caudación total de Oxfam fue de 290,7 millones de libras esterlinas2. Dona-
ciones y herencias representaron 41%; ventas de productos, 26%; recursos 
provenientes del Gobierno y de las Agencias Gubernamentales, 25%; Agen-
cias No-Gubernamentales de Cooperación, 6%; fuentes diversas, 2%. Oxfam 
también posee fondos de reserva que le garantizan agilidad en el caso de 
respuesta a las situaciones de emergencia y que aseguran que sus campañas 
y programas de desarrollo no sean interrumpidos o perjudicados en caso de 
retrasos de repase de apoyos o en posibles situaciones de disminución  en la 
recaudación de fondos. Retirándose 20% de costos operacionales de las tien-
das y 8% invertidos en acciones de comunicación y movilización de recursos, 
la recaudación neta de Oxfam en 2006-2007 en Gran Bretaña fue de 72%, 
o sea, de £ 206,7 millones. 

 Oxfam posee una base social de colaboradores compuesta por más 
de 500.000 donantes  mensuales, 20.000 voluntarios - que se dedican 
10.000 horas de trabajo por semana en sus 750 tiendas - y 245.000 cam-
paigners (lo que podemos llamar de militantes o activistas). Estas últimas son 
personas que se disponen voluntariamente a participar de las acciones de 
campañas como caminatas o colecta de firmas para peticiones.

2  Oxfam Annual Review 2006/2007  (www.oxfam.org.uk)
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 Cerca de 55% de los recursos recaudados (£163,4m) son de libre 
disponibilidad, lo que le permite a Oxfam autonomía para definir su propia 
agenda política, o sea, capacidad de decidir en que prioridades temáticas y 
territoriales estos recursos serán utilizados. Apoyados en este ejemplo pode-
mos afirmar que, cuanto mayor es la autonomía financiera, mayor podrá ser 
la autonomía política de una organización. Otra conclusión es que las accio-
nes de comunicación y movilización de recursos son continuas. 

 Los millares de personas y las 1.500 organizaciones socias que com-
ponen la base social de apoyo de Oxfam refuerzan su influencia política, sus 
campañas de incidencia y programas de desarrollo presentes en más de 80 
países donde actúa. Ellas le confieren a Oxfam mayor poder de presión y, 
consecuentemente, mayor poder de  transformación social.

 El ejemplo de Oxfam facilita el entendimiento de los desafíos que se-
rán presentados ahora. No es fácil disociar la comunicación y la movilización 
de recursos ya que son procesos que, tanto en la teoría como en la práctica, 
están intrínsecamente vinculados.

 El primer y gran desafío es el desconocimiento del público más am-
plio sobre las ONGs y su papel social. No apoyamos lo que no conocemos y 
mucho menos lo que no comprendemos. Tenemos un gran desafío: hacer con 
que la sociedad sepa qué es una ONG y comprenda de forma simple, pero 
correcta, cual es su papel en la sociedad. 

 En el campo gubernamental tres desafíos son enfrentados. Existe una 
fuerte tendencia por parte del gobierno en comprender el papel de las ONGs 
de forma instrumental, o sea, como organizaciones implementadoras  de pro-
gramas gubernamentales, lo que en síntesis representa  un enfoque de “ter-
cerización” de las políticas públicas. Existe también un movimiento creciente 
para la recaudación de impuestos junto a las ONGs. Estudios sobre el volu-
men de recursos administrados por las ONGs incentivaron propuestas como 
la de COFINS – Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social 
– que propone cobrar tasas de 7% sobre las donaciones recibidas por las 
ONGs nacionales e internacionales en el Brasil. Y por último, un movimiento 
creciente para el control de las actividades de las ONGs, que surgió a partir de 
la CPI (Comisión Parlamentar de Investigación) de las ONGs de Amazonía. En 
agosto de 2006 existían más de 25 proyectos de ley en el Congreso Nacional3 
que tenían que ver con esta y otras cuestiones relacionadas con las ONGs.

3  Fuente: ABONG – Asociación Brasileña de ONGs  (www.abong.org.br)
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 En relación a los medios de comunicación. Lo que las propias organi-
zaciones brasileñas observan es que las grandes empresas de comunicación 
utilizan el nombre “proyectos sociales” cuando estos son mencionados en 
sus reportajes de forma positiva. En especial, cuando son promovidos por 
celebridades y tienen cuño esportivo o cultural. Pero cuando el asunto es des-
caso o desvío de recursos, los medios se refieren como “Organizaciones No-
Gubernamentales”, lo que genera descrédito y devalúa política y socialmente 
el papel de esas organizaciones frente a la población brasileña que, como ya 
vimos, poco se ha enterado de este universo. Lo mismo ocurre con los movi-
mientos sociales. A pesar de eso, observamos que programas y espacios “ciu-
dadanos” en las pausas comerciales de emisoras de radio y televisión están 
ampliándose en estos últimos dos años, dando a las ONGs mayor posibilidad 
de diálogo con la sociedad.

 El sector privado se ha destacado junto a los formadores de opinión 
y al gran público a través de conceptos como responsabilidad social em-
presarial y de inversión social privada. Estas organizaciones poseen recursos 
disponibles y más acceso a los medios. Sus comunicaciones son eficientes y 
alcanzan a gran parte de la sociedad, lo que hace con que “partan” en la de-
lantera de las ONGs, difundiendo sus ideas y ocupando espacios políticos de 
destaque en la sociedad. Sabemos que existen divergencias entre las ONGs 
y fundaciones empresariales por ejemplo acerca de los conceptos de “Tercer 
Sector” y “Sociedad Civil Organizada”. Lo que podemos afirmar aquí es que 
tanto estos, como otros conceptos, están en disputa.

 Un tópico delicado es la tendencia de “nacionalización” de las Organiza-
ciones No-Gubernamentales Internacionales (ONGIs) en países de renta media, 
que es motivada por la gran competición por recursos en los países del Norte, y 
por la existencia de recursos disponibles en países de renta media del Sur, aunque 
los mismos se encuentren concentrados - como es el caso del Brasil. 

 Las ONGIs tienen credibilidad internacional, una fuerte red de re-
laciones, recursos disponibles para invertir en acciones de comunicación y 
movilización de recursos y know-how. O sea, saben como comunicarse con 
la sociedad y como obtener el apoyo para sus causas e iniciativas. Eso nos 
trae algunas cuestiones para reflexión. La primera es que empiezan a com-
petir, y con gran ventaja, con las organizaciones locales. La segunda está 
relacionada a la continuación de la relación de dependencia financiera entre 
las ONGIs y las locales, pues las primeras difícilmente apoyan – de manera 
efectiva e sistemática – el proceso de desarrollo institucional de las últimas. 
Y la tercera, es consecuencia de la segunda, pues al mantenerse la relación 
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de dependencia financiera, ONGIs continúan influenciando fuertemente las 
prioridades de la agenda social de las ONGs locales.

 Cuanto al nivel organizacional, el primer desafío es el “ongués” 
(como un idioma de las ONGs). ¡Es la lengua que solamente los integrantes 
de las ONGs comprenden! ¿Cómo se puede establecer un diálogo con los 
diferentes sectores, con otros individuos? ¿Cómo construir una base social de 
apoyadores locales si el lenguaje utilizado por las ONGs no es accesible? Es 
importante adecuar nuestro lenguaje al público con el cual queremos estable-
cer diálogo y relaciones de cooperación. Esto no es ninguna novedad, pero 
todavía se configura como un gran desafío para las ONGs.

 Tanto la comunicación como la movilización de recursos son procesos 
continuos y no proyectos. Por este motivo, empezar un proceso de comuni-
cación y/o de movilización de recursos locales es antes de todo una decisión 
institucional. Los dos son considerados procesos de intervención pues causan 
cambios en la cultura organizacional, o sea, en sus ideas, creencias, prácticas 
y políticas. 

 Otra cuestión, es que tanto los procesos de comunicación como los 
de movilización de recursos son institucionales y no personales o sectoriales. 
Por eso deben ser procesados internamente e institucionalizados a través de 
políticas, procedimientos y prácticas. Si no es así, hay un alto riesgo de que la 
organización se torne “rehén” de profesionales o departamentos del tema.

 Movilizar todos los niveles de la organización para estos procesos 
genera cambios, y los cambios traen con ellos resistencias. Vamos al ejemplo 
de la comunicación. Datos son la base de la información, y la información 
es la base de la comunicación. También sabemos que información es poder. 
Entonces, al empezar un proceso de comunicación las informaciones deben 
estar disponibles para que la comunicación ocurra. Este proceso de democra-
tización de las informaciones provoca cambios no solamente en las formas de 
trabajo de las organizaciones, pero también genera cambios en las relaciones 
internas de poder.

 Sin embargo, es necesario tener perseverancia. No es un proceso 
simple, pues las organizaciones empiezan a hacer algo nuevo que todavía 
no dominan. Encontrar las estrategias exitosas lleva tiempo. No existe fórmu-
la, y la adopción de estrategias de comunicación y movilización de recursos 
locales depende del perfil de la organización, de lo que desea alcanzar y del 
público con quién desea establecer relaciones.
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 Es interesante observar que los resultados concretos del proceso de co-
municación surgen más rápidamente que los de movilización de recursos. En la 
comunicación los resultados pueden ser observados interna y externamente en 
los dos primeros años; pero los relacionados a la movilización de recursos son 
consolidados entre el tercer y el quinto año. Existen organizaciones que logran 
resultados más rápidamente, especialmente las más nuevas, donde la cultura 
organizacional está aún en formación. En ese sentido, no hay reglas, pero lo 
que se ha observado en la experiencia del Programa de Movilización de Recur-
sos de Oxfam es que las organizaciones de base demoran más para desarrollar 
las capacidades necesarias para comunicar y movilizar recursos pero, cuando 
las desarrollan, integran esos procesos más rápidamente. Con las ONGs más 
estructuradas, ocurre lo inverso, o sea, desarrollan las capacidades más rápi-
damente, pero demoran más para institucionalizar nuevos procesos. 

 Inversiones iniciales son necesarias para comunicar y movilizar recur-
sos. No solo inversiones financieras, como también inversiones en energía, 
de atención institucional, de trabajo interno. No es fácil empezar un proceso 
de comunicación y movilización de recursos sin inversiones financieras inicia-
les y son poquísimas las agencias de cooperación, fundaciones o institutos 
que apoyan ese eje. Una posibilidad de iniciar el trabajo, aun con escasos 
recursos - es la de buscar alianzas  técnicas que puedan ayudar a construir 
estos procesos, especialmente cuando la organización no tiene conocimiento 
suficiente de como empezarlos. Un ejemplo son las alianzas con agencias de 
comunicación.

 Construir nuevas relaciones y obtener credibilidad junto a nuevos pú-
blicos es otro gran desafío. Esto trae nuevamente la cuestión del lenguaje, que 
pauta la necesidad de aprender a hablar con otros y también de aprender a 
oírlos. Intentar entender y hacer que nos entiendan. Un ejemplo práctico es 
como las ONGs escriben su misión. Difícilmente es una frase corta, simple y 
objetiva. Normalmente se trata de un párrafo extenso, lleno de jergas, que no 
ayuda a que las personas comprendan la misión y tampoco la apoyen. Si la 
comunicación es positiva, clara y objetiva, es mayor la probabilidad de recibir 
respuestas con las mismas características. 

 La transparencia institucional es un desafío crucial para construir cre-
dibilidad. Es fundamental presentar balances y las cuentas no solo en lo rela-
tivo a lo financiero, más principalmente sobre el impacto social del trabajo. 
En inglés hay un término para eso llamado accountability. Es un concepto 
bastante amplio que considera aspectos como legitimidad, responsabilidad 
y transparencia. Si en este momento cualquiera de nosotros entra en el sitio 
electrónico de la Oxfam podrá encontrar todos los datos que constan en este 
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artículo y también informes anuales de impacto, evaluaciones, informes finan-
cieros, investigaciones, documentos sobre la posición política y una gama de 
informaciones relativas a la actuación de Oxfam en el mundo.

 Esta cuestión posiciona otro tema en pauta, que es comunicar el im-
pacto del trabajo generado a partir de los programas y proyectos desarrolla-
dos por las ONGs. No basta tener la intuición de que el trabajo está gene-
rando cambios, es necesario saber qué cambios están siendo generados para 
poder comunicarlos. Existen metodologías e instrumentos de evaluación de 
impacto que ayudan a las ONGs a colectar datos confiables, para a partir de 
eso, generar informaciones claves que, por su vez, van a ser la base de una 
comunicación fidedigna.

 Normalmente las ONGs empiezan a construir una imagen pública sin 
haber definido previamente que imagen desean construir. Obviamente esta 
construcción debe reflejar el trabajo, el comprometimiento político, creencias, 
valores y principios de la organización. El problema es que si no hay clareza 
sobre la imagen que se quiere para sí, la organización puede construir una 
imagen que no es la real, una imagen indeseada. No es imposible reconstruir 
una imagen pública, pero sí es un proceso que exige mucho trabajo, tiempo 
y recursos. Así, realizar un buen trabajo interno de comunicación minimiza los 
riesgos traídos por la comunicación externa.

 La comunicación externa genera reconocimiento, que por su vez, ge-
nera demandas internas y también oportunidades. Estar preparado para tra-
bajar con estas dos es esencial. Entonces el desafío es prever las demandas y 
prepararse internamente para recibirlas y encaminarlas bien. 
 
 El surgimiento de oportunidades es un indicador de que una buena co-
municación externa está en curso - oportunidades de alianzas, de financiación, 
de participación en eventos, etc. La tentación es la de aprovecharlas todas. 
Aquí el desafío es saber elegir bien las oportunidades. ¿Ellas están alineadas 
institucionalmente? ¿Están de acuerdo con nuestros principios, valores, creen-
cias, trabajo? ¿Estamos preparados?  ¿Tenemos personal calificado? ¿Estamos 
desviándonos o hay, realmente, una oportunidad de desarrollo aquí? Intentar 
distanciarse de la “tentación” y analizar la oportunidad de forma pragmática es 
un buen ejercicio, especialmente con las oportunidades de financiación.

 Algunas organizaciones poseen definiciones institucionales claras 
acerca de iniciativas de comunicación y estrategias de movilización de recur-
sos, tienen voluntad política de hacerlas, creen en el trabajo, poseen fuerza, 
equipo formado, estructura física, pero no consiguen “alzar vuelo”. Ellas se 
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quedan en el ¿cómo hacer que las cosas ocurran?. Aquí surge una tensión en 
las ONGs pues es difícil encontrar un profesional de comunicación o de mo-
vilización de recursos que tenga los dos lados deseados: excelencia técnica 
y militancia política. Normalmente se encuentra un buen técnico o un buen 
militante. Y así, la ONG tendrá que invertir políticamente o técnicamente para 
que él/ella se transformen en un/a profesional “completo”.

 Otro desafío es la creatividad. As ONGs pueden ejercer más la crea-
tividad e innovación en sus acciones de comunicación y movilización de re-
cursos. ¿No la ejercen tan bien en sus acciones de campo, en sus proyectos 
y programas? Traer esa creatividad para “dentro” de la organización puede 
rendir frutos excelentes. Como las ONGs normalmente no poseen recursos 
suficientes, lo que puede surgir como alternativa para llamar la atención de 
las personas y organizaciones es cambiar la forma de comunicarse y de movi-
lizar recursos. Diferenciarse por la forma, pero no sin calidad. Una sugerencia 
es reservar tiempo para crear, tener momentos de creación para las acciones 
de movilización y de comunicación. Estos ejercicios muestran las capacidades 
internas de las que la ONG dispone y que ni siquiera tiene conocimiento. 
¡Vale el intento! 

 Para finalizar una frase dicha por Nelson Mandela en 1997, refirién-
dose a las organizaciones de la sociedad civil africana, pero que también 
sirve para nuestra reflexión: “Muchas organizaciones de la sociedad civil, no 
pueden ser consideradas de hecho organizaciones de la sociedad civil. Prime-
ro porque la sociedad civil no las conoce y segundo porque ellas dependen 
más de los gobiernos nacionales e internacionales que del propio pueblo 
para su sostenibilidad4”

Este artículo es resultado de una presentación realizada en el seminario “Comuni-
casida: Políticas Públicas y Estrategias para el Control Social”. Publicado en libro 
del mismo nombre sobre la organización de Alessandra Nilo y realización de Gestos, 
Gapabr-sp, Gapa-rs y Forum de ong/sida de São Paulo, Brasil, 2005. Artículo revisa-
do y actualizado en Julio 2008. Traducción agosto de 2008.
Disponible en el sitio: www.forumaidssp.org.br/publicacoes/publicacoes.htm

4  “We must also draw attention to the fact that many of our non-governmental organisations 
are not in fact NGO's, both because they have no popular base and the actuality that they rely 
on the domestic and  foreign governments, rather than the people, for their material sustenan-
ce”. Report by the President of the ANC - Nelson Mandela - to the 50th National Conference of 
the African National Congress, August 1997.
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Domingos Armani1

 Las organizaciones no gubernamentales están acostumbradas a plani-
ficar su acción social, pero todavía, en su gran mayoría no lo hacen cuando se 
trata de la planificación de la movilización de recursos. Años de dependencia 
de la cooperación internacional forjaron entre nosotros un relativo acomodo 
en ese sentido. Y lo que es peor, en ese decorrer se  fue irguiendo una separa-
ción entre las estrategias políticas de acción y las formas de movilizar recursos.  
 
 Esto es así porque, mientras que los recursos procedían en su ma-
yor parte, de Europa y los Estados Unidos, la intervención política ocurría 
exclusivamente en el territorio nacional. Con esto, terminamos por construir 
una lógica en la cual la visión y la acción política de una organización dia-
logaban muy poco con su estrategia de movilización de recursos. No sor-
prende que esta estrategia siempre fue dejada de lado, como una tarea "bu-
rocrática" a cargo de los responsables por la gestión de la organización.   
                                                                       
 Es a partir de la crítica a esa separación que el concepto de “mo-
vilización de recursos” que utilizamos aquí gana relevancia. Aunque la ex-
pansión de las necesidades y de los desafíos de la pura "captación de re-
cursos” (financieros) locales en los últimos años ya tenga contribuido para 
una aproximación entre estrategias de acción y estrategias de generación 

1  Sociólogo y Master en Ciencias Políticas (UFRGS), consultor en desarrollo institucional, 
consultor del Portal Mobilizar (http://portalmobilizar.cesar.org.br) - Portal sobre Movilización 
de Recursos de la Alianza Interage.

2. El sentido de la planificación 
en la movilización de recursos
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de recursos, sólo el concepto de movilización de recursos guarda una real 
y efectiva integración entre ambas dimensiones en la vida institucional.  
 
 El concepto de movilización de recursos puede definirse como "el 
conjunto de estrategias institucionales dirigidas a la movilización de todos los 
tipos de recursos necesarios para la sostenibilidad de una organización”. Mo-
vilización de recursos, por lo tanto, expresa una visión en la cual los recursos 
necesarios no son apenas financieros mas también políticos, materiales, téc-
nicos y humanos. Por ese motivo, la opción es por el término "movilización", 
en lugar del más común "captación". La movilización de recursos preconiza 
que toda estrategia de aproximación y acceso a fuentes de recursos también 
deba ser una estrategia de movilización política. Esto significa, desde este 
punto de vista, que no se captan recursos financieros de una determinada 
fuente, sino que se desarrolla una estrategia de construcción de una relación 
política con potenciales aliados / o fuentes de apoyo. De este modo, la Mo-
vilización de Recursos (MR) se plantea como intermediación coherente entre 
identidad política y sostenibilidad institucional. Esto cambia completamente el 
sentido de la planificación de acciones de MR.
 
 Los asociados pasan a ser movilizados activamente como apoyadores 
políticos de la organización y de sus causas, comprometiéndose  directamen-
te con las acciones y tareas de interés institucional. Se crean figuras estatu-
tarias como "simpatizantes", “apoyadores”, "amigos" y/o "miembros mante-
nedores" de la organización, formando una amplia gama de colaboradores 
y apoyadores. Además, esos sujetos también se tornan agentes de difusión 
de la información y la visión institucional. Ellos se constituyen en una verda-
dera base social de apoyo de la entidad, fuente de legitimidad y autonomía.  
 
 Del mismo modo, no es el caso de apenas preparar buenos proyectos 
para acceder a fondos públicos, independientemente del tema, territorio y ca-
pacidad institucional. Por el contrario, se trata de ser un actor en el escenario 
político, un interlocutor legítimo junto al poder público, construyendo relacio-
nes de diálogo y colaboración, y movilizando recursos desde que exista cohe-
rencia y complementariedad entre la política pública y la visión institucional.  
 
 En relación al sector empresarial, esa visión indica evitar la mera 
captación de recursos, insistiendo en un análisis minucioso del potencial de 
la relación y de los posibles riesgos, y en una perspectiva de acercamiento 
y diálogo focalizados en la causa social en cuestión, identificar las posibles 
formas de colaboración, de intercambio de experiencias, de aprendizajes y 
de aumento de capacidades. Buscar apoyo y colaboración con el sector pri-
vado también debe ser visto como una oportunidad de acción política para 
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incidir sobre las formas de cómo las instituciones y fundaciones empresariales 
desarrollan su responsabilidad social. 
 
 Por todo eso, el sentido de la planificación de la MR va mu-
cho más allá de un "plan de captación de recursos financieros". Se trata 
de,  a partir de la misión y de los principios institucionales y de la plani-
ficación estratégica, identificar desafíos, objetivos y acciones clave re-
lacionados a: las estrategias de movilización de recursos; y al fortaleci-
miento de las capacidades necesarias para realización de las mismas.   
 
 Por lo tanto, una planificación más estratégica de la MR requiere 
una definición institucional sobre su importancia y su lugar en la vida de la 
organización. Esta planificación también exigirá una reflexión sobre cómo 
la entidad concibe la legitimidad y la función social de posibles fuentes de 
apoyo y colaboración. Al establecer, por ejemplo, que la organización debe 
crear una "red de apoyadores" como una estrategia de movilización de re-
cursos, ella deberá identificar las implicaciones organizativas, gerenciales y 
comunicativas de la opción escogida. Más allá de todo, la organización de-
berá estimular esta red simultáneamente como un espacio de movilización 
de apoyo político, como un espacio de educación ciudadana y de difusión 
de sus visiones y opciones, así como un espacio de generación de recur-
sos humanos (de voluntarios, de colaboradores), materiales y financieros.  
 
 Se espera que un proceso de planificación de la MR genere un círculo 
virtuoso creciente entre la movilización interna de todos/as en la organización, 
la movilización política de los/las asociados/as, el fortalecimiento de la comu-
nicación y la visibilidad, la movilización de asociados/ aliados de diversos orí-
genes, la efectiva integración del sistema de gestión, la capacidad de demos-
trar el alcance del trabajo, la proyección de la organización como un actor en 
el espacio público y la movilización de un volumen más expresivo de recursos.  
 
 La falta de conciencia sobre la dimensión estratégica de la RM es uno 
de los factores de fracaso en este ámbito. Esto se debe a que muchas organi-
zaciones aun no parecen anuentes a buscar más coherencia entre la acción 
política y las estrategias de MR y tienen dificultades para promover la inte-
gración necesaria entre el trabajo realizado, la demostración de su alcance 
social (resultados), la prestación de cuentas (accountability) y el fortalecimien-
to de su visibilidad y credibilidad. El reto propuesto implica en una creciente 
integración sistémica entre la estrategia de acción, el sistema de Planificación, 
Monitorización y Evaluación (PM&E), las estrategias de comunicación y la 
gestión del sistema. Esto tiene como consecuencia el surgimiento de personas 
preparadas para la MR y procedimientos, instrumentos y recursos específicos.  
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 Esto representa un otro mundo en relación al período de oro de la depen-
dencia de la cooperación internacional, cuando este enfoque integrador no era 
necesario. Hoy, la lucha por la sostenibilidad se ha convertido en un imperativo 
en la vida cotidiana de las organizaciones y requiere una gestión estratégica.  
 
 En la experiencia práctica de la lucha por la sostenibilidad de mu-
chas organizaciones no gubernamentales, el mejor escenario aún parece 
ser el de la coexistencia entre la perspectiva de la MR (buscando la inte-
gración entre la acción política y las estrategias para MR) y la captación de 
recursos financieros. El desafío es hacer más profunda la reflexión político-
estratégica sobre la característica diferencial de la MR y buscar ampliar su 
espacio en el ámbito del fortalecimiento de la sostenibilidad institucional.  
 
 Finalmente, debemos observar que esa característica diferencial es pre-
cisamente esta: al favorecer una mayor coherencia entre la acción política y las 
estrategias de sostenibilidad, la Movilización de Recursos (MR) promueve el for-
talecimiento de la capacidad de ser actor político autónomo en la sociedad. 
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Alessandra Nilo1

 Los desafíos que las organizaciones no gubernamentales (ONG) en-
frentan al tratar con la comunicación es resultado de una limitada compren-
sión sobre este campo que, al contrario de lo que se piensa, no es apenas 
instrumental, mas sobre todo político. La comunicación no apenas  permite 
el acceso a las informaciones y compartir conocimientos, mas también pro-
porciona oportunidades sólidas para construir una visión crítica del mundo y 
estrategias colectivas para enfrentar los macro-temas estructurantes en torno 
de los cuales se articulan las causas sociales y las misiones de las ONGs.  
 
 La construcción de una política institucional de comunicación, por 
lo tanto, es más que una simple opción para las instituciones que quieren 
transformar la sociedad y buscan mejores políticas públicas - es también una 
oportunidad para reflexionar sobre los modelos de intervención y gestión y 
contribuir, continuamente , con análisis de las coyunturas internas y externas.   
 
 En el escenario externo, se ha discutido ampliamente sobre los cam-
bios en las relaciones con la cooperación internacional. Este sector desde los 
años 80 viene redefiniendo la distribución de sus recursos, al mismo tiempo 

1  Alessandra Nilo es periodista, fundadora de la ONG Gestos – Soropositividade,Comunicação 
e Gênero (www.getos.org). Especialista en comunicación estratégica e desarrollo institucional.     

3. Comunicación estratégica para las organizaciones 
no gubernamentales: Reflexiones para el debate
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que torna más complejos los requisitos de control sobre el "desempeño" de 
las organizaciones no gubernamentales. Recientemente esta situación tam-
bién se ha observado en los modelos de financiación del gobierno brasileño.  
 
 Además de una tendencia de estímulo de prácticas de colaboraciones 
no financieras (con una reducción de las partidas para recursos humanos) 
y el trabajo en redes, se exige cada vez más criterios al seleccionar nuevos 
aliados: la eficiencia organizativa, el desarrollo de políticas institucionales que 
incluyan sistemas de planificación, monitorización, evaluación, sistematiza-
ción, comunicación y un sólido conjunto de acciones internas que orienten la 
gestión de personal. El concepto de “accountability” - que incorpora las cues-
tiones relacionadas a la visibilidad, la legitimidad y la responsabilidad pública 
de las organizaciones no gubernamentales - se ha convertido en idea maestra 
en el siglo XXI. Y eso no es malo. 
 
 Este escenario desafió a las organizaciones en todos los países, de 
manera que, en la medida que fueron incorporando estos paradigmas, ellas 
fueron también desarrollo nuevas habilidades y posibilidades de actuar a fa-
vor de un mundo más justo, ecuánime y democrático. Los instrumentos de 
registro, herramientas de trabajo y los indicadores creados desde entonces, 
han sido muy importantes para mejorar y difundir la labor de las ONGs. Por 
lo tanto, ellas fortalecieron aun más su imagen entre las comunidades y en las 
áreas en que actúan, lo cual es valioso, si consideramos que los movimientos 
sociales enfrentan en su cotidiano un contexto socio-económico-cultural en el 
cual se prioriza el mercado sobre el bienestar social y en el que se vivencia un 
proceso de desarrollo excluyente - en el cual, inclusive, el mismo concepto de 
desarrollo está en disputa. 

 Las causas sociales son las que necesitan ser fuertes. Marcas fuertes 
son consecuencia de un buen trabajo, no el propósito de la comunicación.  
 
 El reajuste estructural, los desafíos del desarrollo y la manera como 
la globalización se ha instalado, redimensionaron las estrategias de defensa 
de las causas sociales, exigiendo más apoyo, instrumentos y más visibilidad 
institucional con el sentido de ampliar y consolidar una base de sostenibi-
lidad para organizaciones no gubernamentales. Esta sostenibilidad incluye, 
más allá del aspecto financiero, la calificación de los recursos humanos, las 
articulaciones políticas, una mayor actuación en redes y el intercambio per-
manente con el público beneficiado y los colaboradores/aliados. Esto torna la  
comunicación una dimensión primordial para la eliminación de las diferencias 
entre los varios “Brasiles” en que vivimos y buscamos influenciar. 
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 Es necesario evitar, sin embargo, una visión maniqueísta de las or-
ganizaciones sociales, debido a que su naturaleza jurídica, por sí sola, no 
garantiza un compromiso real con los cambios estructurantes que la transfor-
mación de la sociedad brasileña demanda. Hay una proliferación de orga-
nizaciones que se sitúan hoy en lo que se denominó como "Tercer Sector" y 
eso, en términos de comunicación, ha generado un aumento de la "oferta" de 
causas sociales. Incluso el propio concepto de Tercer Sector ha sido discutido 
debido a que trata de las causas sociales a partir de una lógica del mercado, 
o sea, busca transformar las misiones institucionales en “productos” justifi-
cando para eso las experiencias de “marketing social” que se han usado por 
empresas comerciales, de servicios y por los gobiernos. No es casual que, a 
pesar de tantos nuevos "especialistas del Tercer Sector" - en marketing, cursos 
de gestión, captación de recursos - son todavía limitados los/as profesionales 
que saben cómo hacer frente a la dinámica de la intervención política de las 
organizaciones no gubernamentales. El gran riesgo de importar - directa-
mente y sin filtros - la lógica de las empresas y del mercado de la publicidad 
es hacer que las organizaciones no gubernamentales acaben perdiendo su 
carácter institucional y a veces pueden hasta perder lo que ellas tienen de más 
valioso: su identidad política, su función social.
 
 Este es el paradigma que nos obliga más que nunca, a asimilar la 
comunicación como estratégica: las organizaciones no gubernamentales 
realmente comprometidas con la transformación de la sociedad tienen la res-
ponsabilidad de diferenciarse de la idea de mercado, agregando valores al 
proyecto de sociedad que proponen. 
 
 De forma simplista se puede decir que la disponibilidad de recursos 
financieros y un buen plan de marketing tornan fácil la construcción de una 
buena imagen. Pero el desafío es ir más allá de esa superficialidad y dar el 
salto cualitativo que es, justamente, no sólo centrarse apenas en la cons-
trucción de la imagen, de la marca institucional. Lo que es fundamental es 
construir /fortalecer / consolidar la identidad de la organización haciendo 
hincapié en el mérito de su trabajo de utilidad pública. Conquistar espacios 
en el seno de la opinión pública - y, a menudo, en el corazón de la gente - 
sólo es sostenible si hay consistencia de las acciones y una actuación política 
que haga de la ONG un lugar simbólico fundamental para la población, 
para todos los aliados/colaboradores y para la causa en la cual actúa.   
 
 Este camino, sin duda, es un buen camino y conduce a la legitimidad 
y la credibilidad. Legitimidad para que las reflexiones y propuestas sean es-
cuchadas, comprendidas y pactadas por el público aliado/colaborador, que 
orienta las acciones de la institución; credibilidad para garantizar que en tales 
propuestas se puede confiar.
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 Por lo tanto, teniendo bien clara la diferencia entre las causas sociales, 
una marca de refresco o una campaña contra el sarampión y que las misiones 
de las organizaciones no gubernamentales nunca podrán ser tratadas como 
"productos", comienza la etapa siguiente: desmitificar el uso de herramientas 
de comunicación. Marketing y los asesores de prensa pueden y deben ser 
aliados en ese proceso, si son entendidos como una parte de los instrumentos 
disponibles, y no la totalidad de la comunicación, pues esta contiene y utiliza 
diferentes instrumentos y estrategias, pero no se limita a ninguno de ellos. 

 De ahí la necesidad de abordar la comunicación como una política 
institucional, que requiere la planificación estratégica, acciones de orienta-
ción y atención en el mismo nivel que el resto de las políticas institucionales, 
con la finalidad de integrar el personal técnico y todos los niveles de gestión, 
las acciones y el público aliado/colaborador. 
 
 El resultado de una política de comunicación efectiva y eficaz es, por 
supuesto, el fortalecimiento de la imagen, de la credibilidad institucional, 
una mayor transparencia y calidad del trabajo. La comunicación, además de 
organizar el flujo y sistematizar las informaciones, produce datos relevantes 
para la sociedad y para el trabajo interno, al mismo tiempo en que también 
socializa experiencias, contribuyendo con la construcción colectiva y el inter-
cambio de argumentos sólidos para el debate sobre las causas sociales - que, 
después de todo, constituyen la esencia y la razón para la existencia de las 
organizaciones no gubernamentales
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4. Gobernabilidad1 y movilización de recursos

Antônio Luiz de Paula e Silva2

 El propósito de este texto es abordar la relación entre gobernabilidad 
y la movilización de recursos en organizaciones de la sociedad civil. Primero, 
debe ser construida una idea de lo que es gobernabilidad. Existen muchos 
mecanismos de participación en la sociedad, tales como consejos condomi-
nios, asociaciones, marchas, elecciones, formularios de evaluación, cajas de 
sugerencias, Defensor del Pueblo, peticiones públicas, servicios de atención 
al cliente, departamentos de derechos de los usuarios, votaciones públicas 
por vía telefónica, las encuestas electrónicas, etc. 

1 N. del T. según la investigación realizada en la literatura del tema, no existe una consoli-
dación de expresión común en el idioma castellano para referirse al término governança (del 
inglés governance) – expresión usada en el artículo original en portugués – se ha optado aquí 
por traducirla según el uso en este documento como gobernabilidad, haciendo alusión a la 
eficacia de las capacidades gerenciales de la gestión de una organización  y también en refe-
rencia a las especificidades propias de los diseños institucionales del proceso decisorio de la 
misma. En ese sentido, veremos aquí el término gobernabilidad a partir de la observación de 
algunos de los principales elementos que definen sus características: de estructuración de los 
procesos de elegir y de toma de decisiones de una organización, la forma como se sustenta y 
ejerce la autoridad, considerando las posiciones de los  miembros de una organización, de sus 
apoyadores y beneficiarios y, además, la responsabilidad y la transparencia en la rendición de 
cuentas por su actuación.  (Anderson, 1999). 

  
2  Consultor y facilitador de procesos, Magíster en Administración de Empresas de la FEA /USP 
(2001), ingeniero agrónomo de ESALQ /USP y desde 1989 trabaja en proyectos de desarrollo 
con iniciativas sociales. Fellow de Ashoka Emprendedores Sociales (1988), profesor en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de ITE Bauru. Autor del libro “Utilizando o Planejamento como 
Ferramenta de Aprendizagem” (Editora Global, en 2001).
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 Hoy, es evidente que hay diversas maneras de influir en un gobierno, 
en una empresa y en una organización de la sociedad civil. Quizás nun-
ca hubo tantas oportunidades y canales para que un ciudadano obtenga 
información, dé su opinión y busque interferir en el progreso de cualquier 
proyecto, programa o institución. Muchas personas, incluso si no hay canales 
preexistentes para ello, hacen cualquier cosa para abrirlos. La gente es crítica 
y exigente.
  
 Con esto, la relación de las personas con las instituciones que ellas 
aprueban (o desaprueban) ya no es la misma. Es un fenómeno que gana 
relevancia conforme las personas van tornándose más y más concientes del 
ambiente que las rodea, de sus derechos, sus necesidades e ideas – y las de 
los otros – y percibiendo nuevas oportunidades y caminos para actuar. Crece 
el número de personas que no están satisfechas apenas con los favores de un 
patrón eminente, ni con el hecho de tener sus destinos decididos por aquellos 
a quien delegaron el poder – ellas buscan, de diferentes maneras, interferir, 
intervenir e influir directamente en los asuntos que tiene para ellas mayor in-
terés. La gente también ejerce su influencia a través de las organizaciones. 
 
 Con eso, se puede designar a un determinado grupo (a un consejo o 
a una junta, por ejemplo) la responsabilidad de gobernar una organización de 
la sociedad civil, pero no podemos decir que la gobernabilidad de esta misma 
organización se restringe a apenas este grupo - que no ejerce ese papel por sí 
solo. Cada grupo dirigente de una organización de la sociedad civil está cons-
tantemente informado, presionado, demandado, criticado, ignorado, exigi-
do, responsabilizado, alentado, influenciado por muchas personas y grupos.  

 La gobernabilidad es un proceso. Cualquier grupo dirigente necesita de 
apoyo para gobernar, no puede gobernar solo. Es fácil percibir que entre una 
decisión tomada y una decisión concretizada existe una distancia. El resultado 
de una decisión tomada no sólo depende de la calidad de la idea discutida, 
sino también del proceso de toma de decisiones y de las relaciones entre las 
personas que tomaron parte de ese proceso. En los días de hoy, "Quién" decide 
y "como" decide son aspectos igualmente o más importantes cuanto "lo qué" se 
decide. La decisión puede tener un mayor o menor grado de legitimidad delante 
de personas críticas e informadas con diferentes consecuencias en cada caso.  

 En el proceso de gobernabilidad, una serie de intereses de los más 
diversos grupos, internos y externos a la organización, esta en juego y esos 
intereses de los diversos actores interesados cambian con el tiempo y con sus 
diversas interacciones, lo que hace este proceso extremamente complejo. 
 El término grupos interesados se refiere, tanto a los grupos que son 
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“cargadores” de una iniciativa social, como aquellos que son partidarios o 
adversarios de la misma. En el proceso de gobernabilidad de una organi-
zación de la sociedad civil existe una tensión permanente entre “centro” y 
“periferia”, por ejemplo, que será más fuerte o más débil dependiendo de las 
convergencias o divergencias de los intereses, de la capacidad de diálogo 
entre los actores, del momento histórico en que viven, etc. 

 La participación en el proceso de gobernabilidad se da de forma 
directa e indirecta y la distribución del poder tiende a ser desigual. Los dis-
tintos grupos ocupan posiciones diferentes en la organización y entre ellos. 
Estas posiciones les confieren grados de responsabilidad, autoridad e influen-
cia. Un grupo que ocupa una junta directiva en una entidad educativa, por 
ejemplo, tiene la autoridad, poder e influencia, diferente de un grupo de los 
padres o familiares de los estudiantes. También las responsabilidades son 
distintas, por supuesto: una junta directiva tiene diferentes responsabilidades 
de las que tiene una coordinación técnica y una junta de padres. El ejercicio 
práctico de esas responsabilidades es parte de la dinámica de la gobernabi-
lidad y evoluciona con ella. 

 Este proceso continuo de acción y de interacción determina, en úl-
tima instancia, lo que hace una organización, su papel en el mundo y sus 
propósitos. Una institución donante, por ejemplo, al divulgar una línea pro-
gramática influye en el diseño de un proyecto de varias organizaciones. Al 
mismo tiempo, posiblemente la puesta en marcha de esta línea programática 
es el resultado de la experiencia previa de una serie de otras entidades y sus 
proyectos. En el proceso de gobernabilidad los intereses de las partes intere-
sadas son incorporados en la organización. Esta incorporación se manifiesta 
en los objetivos, prioridades, actividades e, incluso, en la composición de los 
equipos y los presupuestos. La composición del consejo de administración de 
una organización, por ejemplo, refleja ciertos intereses. 
 
Y ENTONCES QUE PASA? 

 Los responsables por la movilización de recursos de una organización 
de la sociedad civil (OSC) deben estar atentos, constantemente, al proceso 
de gobernabilidad por las consecuencias que trae: ¿de dónde provienen los 
recursos que utiliza una OSC para hacer lo que se propone? De aquellos 
interesados en su existencia. 

 La Movilización de Recursos es el movimiento de los recursos en torno 
a una OSC, determinado por la convergencia de intereses y por las relacio-
nes existentes entre la organización y las partes interesadas. Dependiendo de 
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la forma en que esa articulación se da, este movimiento de recursos puede 
ser más o menos intenso. 

 La movilización de recursos está estrechamente vinculada con el pro-
ceso de gobernabilidad, y es por eso que hay una preocupación creciente de 
los profesionales de esa área con las relaciones. La calidad y la naturaleza de 
las relaciones determinan cómo las influencias se incorporan, los intereses se 
articulan y, por último, qué recursos se pondrán o no a disposición. 

 Una organización, por lo tanto, no es una caja cerrada en sí misma, 
sino un sistema abierto que contiene diversos grupos interesados que la apo-
yan. Movilizar recursos es construir y nutrir las interacciones dentro de ese 
sistema que favorece el mejor uso de los recursos en favor de la transforma-
ción de este sistema en sí y donde finalmente los procesos confluyen para la 
transformación de la sociedad en su totalidad.  
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Maria das Dôres Barros1

 Muchos cambios han ocurrido en el contexto político, económico y 
social del Brasil en las últimas dos décadas. Conceptos como transparen-
cia, participación y control social están siendo priorizados, aunque todavía 
reflejen enormes desafíos. La noción de sostenibilidad ha cobrado fuerza 
en el debate de los diversos segmentos sociales. La búsqueda de solucio-
nes a esos desafíos depende cada vez más del fortalecimiento institucional 
y, consecuentemente, del aumento de la capacidad de articular diversos in-
tereses y puntos de vista relacionados con la sostenibilidad organizacional.  
 
Se entiende que muchos de los problemas experimentados por las organi-
zaciones de la sociedad civil brasileña sólo pueden resolverse mediante la 
negociación y por el avance en las estrategias y los instrumentos de control in-
terno. Es razonable afirmar que el Estado por sí solo no tiene las condiciones 
y prerrogativas políticas para encontrar soluciones socialmente compatibles a 
problemas tan complejos. Por lo tanto, la participación popular y el aumento 
de la capacidad y las habilidades de los actores sociales representan un pa-
pel-clave en la búsqueda de esas soluciones. Y sólo por la acción colectiva y 

1  Socióloga, Secretaria ejecutiva del Instituto Sumaúma, Consultora, Reeditora del Programa 
Mobilizar de la Alianza Interage.

5. Gestión y instrumentos de control - Estrategias 
metodológicas para el fortalecimiento institucional
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la consolidación de los espacios públicos podemos encontrar soluciones que 
respondan a las cuestiones democráticas de la equidad y la sostenibilidad.  
 
 En este sentido, las organizaciones no gubernamentales han tratado 
de enfrentar los desafíos teniendo como fundamento la democracia partici-
pativa y el respeto a la diversidad política, económica y cultural, que marca 
la sociedad brasileña. Para hacer frente a estos desafíos, las organizaciones 
no gubernamentales han invertido en el proceso de Desarrollo Institucional y 
Organizacional, lo que significa un proceso innovador en esencia, tratando 
de romper la tradicional forma de promover el fortalecimiento institucional 
de las organizaciones, movimientos sociales y entidades públicas. Su objetivo 
es apoyar el fortalecimiento de las alianzas y articulaciones intersectoriales 
orientadas para enfrentar los problemas sociales en el espacio comunitario.
 
 Cabe señalar que la estrategia de fortalecimiento institucional tras-
ciende los diferentes actores y grupos sociales que interactúan en el espacio 
público, lugar donde el enfrentamiento de los problemas sociales demanda la 
construcción de acuerdos intersectoriales. Más allá de esto, el proceso tiene 
un carácter flexible y una adaptabilidad a las diferentes demandas de apoyo 
suscitadas por diferentes actores sociales. 
 
 Esta apertura y la adaptabilidad surgen de la necesidad de definir 
estrategias para el fortalecimiento institucional de acuerdo con las demandas 
específicas de cada proceso. Su desarrollo no tiene un método o estrategia 
de intervención ya definida, pero trata de hacer eso con una diversidad de 
enfoques, criterios y métodos que también deben adaptarse según las carac-
terísticas específicas de cada organización. 
 
 Uno de los resultados más importantes de estas estrategias y métodos 
es la riqueza que contienen las lecciones y aprendizajes. Los mismos que pue-
den utilizarse para mejorar los procesos locales. Esos procesos tratan de cen-
trarse en las acciones de asesoramiento, facilitación, capacitación, eventos 
de movilización, articulaciones o enlaces entre los distintos actores, siempre 
en el ámbito de acuerdos intersectoriales establecidos en los espacios públi-
cos, como foros, consejos directivos, comités, redes de organizaciones, etc. 

 Las estrategias de planificación y diagnósticos participativos son dis-
cutidas como un medio para promover la reflexión colectiva sobre la realidad 
vivida y sobre la construcción de nuevas visiones y acuerdos sociales orienta-
dos para la transformación de esa realidad. De esa forma, el fortalecimiento 
de las organizaciones asume un valor estratégico en la construcción del de-
sarrollo sostenible. Por lo tanto, teniendo en cuenta la diversidad de visiones 
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e intereses que caracterizan a la sociedad moderna, este direccionamiento 
representa un gran reto, tanto para el Estado, para el sector privado o para la 
sociedad civil. 
 
 Para las organizaciones de la sociedad civil, los desafíos están en la 
construcción de proyectos innovadores, control social y la gestión de políticas 
públicas. Para tanto, ellas han tratado de establecer alianzas entre sí y con los 
sectores público y privado. Entre otros aspectos, las organizaciones perciben la 
necesidad de mejorar su capacidad y habilidades político-operacionales y de 
gestión, así como de los complejos problemas derivados de su propia misión y 
como resultante de los cambios en la cooperación nacional e internacional. 
  
 Conocidas como "agentes de cambio", esas organizaciones están 
frente a otro desafío: convertirse en sujeto de su propio proceso de cambio 
y ajustarse al nuevo contexto, sin perder sus características básicas como la 
legitimidad, la motivación, el compromiso y el sentido público, flexibilidad, 
autonomía y eficacia en su realización. Este proceso de cambio se denomina 
desarrollo institucional y organizacional. 

 Con los requisitos de transparencia, eficiencia y eficacia, las organi-
zaciones no gubernamentales se motivan cada vez más para superar desafíos 
como: la organización y la articulación institucional y el desarrollo de nuevas 
capacidades políticas de comunicación, de negociación y actuación frente a 
la comunidad, objetivando promover el compromiso de todos en la formu-
lación, ejecución y evaluación de proyectos e iniciativas de interés público, 
económico y social.  

 Los términos Desarrollo Institucional (DI) y Desarrollo Organizacional 
(DO) han sido frecuentemente utilizados como sinónimos. Sin embargo, es 
importante que identifiquemos sus diferencias. El proceso de DI se orienta 
para mejorar las acciones exteriores, a fin de que los diversos grupos de 
la sociedad puedan expresarse y ampliar el debate intersectorial, buscando 
soluciones de interés público. Esto exige tanto la construcción de una cultura 
y de una institucionalidad democrática, como también la existencia de orga-
nizaciones representativas, dotadas de una capacidad de lanzar propuestas y 
ser analítica, negociadora y operativa. 
 
 El Desarrollo Organizacional - DO, a su vez, se ocupa de aspectos  
internos, considerando la organización como órgano dinámico que pasa por 
transformaciones a lo largo de su historia. La Teoría del Desarrollo Organi-
zacional (DO) surgió en 1962, a partir de las ideas de varios autores sobre 
el ser humano, de la organización y del medio ambiente en que estos crecen 
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y se desarrollan. Por lo tanto, el concepto de Desarrollo Organizacional está 
estrechamente vinculado a los conceptos de cambio y la capacidad de adap-
tación a los cambios. 

 El desarrollo organizacional se caracteriza por focalizar en toda la 
organización para que el cambio pueda producirse efectivamente; por la vi-
sión sistémica dirigida para las interacciones entre las diferentes partes de la 
organización que, entre sí, generan influencias recíprocas; para las relaciones 
de trabajo entre las personas, así como para las estructuras y los procesos or-
ganizacionales; envuelve un o más agentes de cambio, que son las personas 
que desempeñan la función de estimular y coordinar el proceso de cambio 
dentro de un grupo o de una organización; y, por último, busca proporcionar 
información que regresa a los participantes para que ellos tengan datos con-
cretos que fundamenten sus decisiones. 
 
 A través de una metodología participativa, buscase trabajar los distin-
tos elementos que caracterizan la intervención organizacional, como el expli-
citar de la misión de la organización; la definición de organigramas horizon-
talizados; la énfasis en el trabajo en equipo; la profesionalización de los direc-
tivos; la gestión colegiada en todos los niveles; la adopción de instrumentos 
de control interno; la adopción de la planificación estratégica y de planes 
operacionales; y un énfasis en la utilización de la información, organizada en 
indicadores, para el monitoreo continuo del desempeño de la organización. 
 
 Otro aspecto importante en este proceso es la relación de poder en 
las organizaciones, siempre presente por medio de fuertes tensiones entre 
control y autonomía en el proceso de gestión. El modelo de gestión demo-
crática y participativo, generalmente, viene siendo observado por los profe-
sionales como “controlador”, lo que significa una aparente paradoja con el 
discurso de la creación de autonomía. Los asuntos relacionados con el poder 
y el control están inevitablemente presentes en la vida de las organizaciones 
y su éxito depende, en gran parte, de su capacidad para mantener el control 
interno y externo de la organización. 
 
 En ese sentido, hacemos hincapié en dos aspectos importantes: la 
existencia de conflictos entre el proyecto del equipo y de la institución, com-
binado con una evidente tensión entre la concepción de autonomía entre los 
equipos y los directivos, y los mecanismos de evaluación establecidos por la 
dirección, considerados como “controladores”, a pesar de que la dirección se 
sienta orgullosa de estar trabajando con un modelo de gestión democrático, 
con énfasis en la autonomía. 
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 Por lo tanto, interferir en el modelo de gestión es intervenir en esque-
mas de poder. Por supuesto, siempre supimos esto, pero tal vez este hecho 
fue subestimado en la formulación y aplicación de modelos alternativos de 
gestión. Es bueno aclarar que estos son vectores múltiples de poder, no siguen 
una única norma e incorporan de forma muy diversa los diferentes trabaja-
dores. Los mecanismos de control y los grados de autonomía con el cual el 
personal administrativo realiza su labor también obedece a otros moldes de 
relación y a otros esquemas de interacción, tanto los relativos a la administra-
ción como en la relación con los otros grupos profesionales. 

 De esta forma, cualquier cambio en la forma actual de gestión deberá 
tomar como tema la cuestión del poder en la vida organizacional, con miras 
a entender, de la mejor manera posible, la configuración que asumen las 
relaciones de poder en cada situación particular. Las partes, en una relación 
de poder, están unidas entre sí por la dependencia mutua. En virtud de esa 
dependencia mutua es más o menos imperativo para cada una de las partes, 
que ella sea capaz de controlar o influir en la conducta de la otra. 
 
 A pesar de reconocer que las relaciones de poder están cada vez 
más arraigadas en el conjunto de la red social, se observa en la organización 
dos principios básicos de autoridad para la permanente disputa de poder y 
surgimiento de conflictos. Una de las conclusiones que podemos extraer de 
estos argumentos es que cualquier modelo de gestión basado en la idea de la 
creación de sujetos colectivos debe ocuparse del desmantelamiento no sólo 
de las líneas verticales de mando, mas de esa verdadera red de relaciones de 
poder que se tejen en todas las direcciones, sin correspondencia necesaria 
en la jerarquía formal. Los modelos de gestión que prevén la sustitución de 
la dirección jerárquica y verticalizada por formas más colegiadas de gestión 
pueden estar subestimando el poder y el control que existen en ese nivel local, 
y que no se modifican sólo con al romper las líneas verticales de mando. 

 De este modo, el modelo de gestión participativa - democrática y 
constructores de autonomía, paradójicamente, son vistos como “controlado-
res” por el equipo, y podría estar ahí una de las explicaciones para las dificul-
tades de su implementación. El cambio siempre es visto como amenaza. 

 Así, al pensar en la implementación de nuevos modelos de gestión, 
antes, deben responderse algunas preguntas básicas: ¿Qué cambio se de-
sea? ¿Quien quiere el cambio? ¿Quién está proponiendo el cambio? ¿A 
quien le interesa el cambio? ¿Quien aporta para el cambio? ¿Como el cam-
bio del modelo de gestión contribuye para el cambio? Se trata, por tanto, del 
reconocimiento que hay diferentes actores, con intereses múltiples, con inser-
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ciones diferenciadas y con control de los recursos de poder diferenciados. En 
general, se suman a estrategias hegemónicas, a veces aliándose a un grupo, 
a veces aliándose a otro, o en una coalición con los más poderosos. 
 
 Por todo lo que se dijo acerca de la singularidad de la organización, 
un proyecto democrático deberá considerar, necesariamente, el tema de la 
negociación/movilización, con todo lo radical que este término pueda impli-
car. Estas son preguntas que se refieren a la esfera de la ética, de los propósi-
tos, de la misión, de los compromisos, en fin, de todo lo que da singularidad 
a una organización. 

 Las organizaciones están frente al desafío de convertirse en sujetos de 
su propio proceso de cambio y adaptación al nuevo entorno, sin perder sus 
características esenciales: identidad, legitimidad, la motivación, valores, com-
promiso, flexibilidad, autonomía y eficacia en el cumplimiento de su objetivo. 
De ahí la necesidad de combinarse las acciones de DI y DO, o sea, aumen-
tar las capacidades y habilidades internas de las organizaciones y, al mismo 
tiempo, mejorar la colaboración y el diálogo intersectorial para hacer frente a 
determinados problemas.  

 Por último, para el desarrollo institucional y organizacional es impor-
tante estimular la reflexión sobre los valores de la democracia participativa, 
justicia, equidad y responsabilidad, a fin de que los actores sociales puedan 
participar activamente en el proceso de construcción de espacios de articu-
lación colectiva, y para que asuman cada vez más su papel en el escenario 
político brasileño.
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MISSÃO
Lutar contra a pobreza urbana e rural, desenvolvendo produtos e serviços 
financeiros alternativos, sob controle das comunidades, que assegure a 
dignidade e a inclusão social de território de baixa renda.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Economia solidária 
Desenvolvimento Local
Juventude

PÚBLICO-ALVO
Jovens, mulheres, empreendedores de pequenos negócios.

CONTATO
Endereço: Av. Val Paraíso, 698 - Conjunto Palmeira – Fortaleza/Ceará 
CEP 60870-440
Fone: (85) 3250-8279 / 8724-2385
E-mail: bancopalmas@uol.com.br
Site: www.bancopalmas.org.br

Mobilizar 1

INSTITUTO PALMAS DE DESENVOLVIMENTO  
E SOCIOECONOMIA SOLIDÁRIA
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MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento humano e social de mulheres, jovens e 
crianças, oferecendo atendimento educacional para as crianças e desenvol-
vendo a liderança e o poder coletivo das mulheres e jovens para que todos 
exerçam seu papel cidadão em nossa sociedade.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação Infantil, Profissionalização de Jovens, Formação de lideranças e 
Desenvolvimento do poder coletivo das mulheres. 

PÚBLICO-ALVO
Crianças de 0 a 6 anos, jovens e mulheres.

CONTATO
Endereço: Rua Vermelha, 68- Torre - Recife-PE - CEP 50710210
Fone: (81) 3222-6504 / (81) 3227-3036
E-mail: acfrecife@acfdobrasil.org.br / acf.recife@bol.com.br
Site: www.acfdobrasil.org.br
Link: http://www.acfdobrasil.org.br/afiliadas/afiliada.asp?id=15

MISSÃO
Fortalecer as pessoas e grupos sociais defendendo políticas que visem asse-
gurar e garantir o exercício dos direitos humanos e sociais, a igualdade de 
gênero e a justiça social. 

ÁREA DE ATUAÇÃO
Gênero, feminismo, educação sexual, educação ambiental, cidadania, gera-
ção de renda e cultura mobilizando a sociedade pela inclusão social das mu-
lheres e seus familiares, na sociedade e nos espaços de discussão e decisão 
de políticas públicas. 

PÚBLICO-ALVO 
Crianças, adolescentes e seus familiares que vivem em situação de risco pes-
soal e/ou vulnerabilidade socioeconômica. 

CONTATO
Endereço: Rua Cel. Manoel Inácio, 129 – Centro -Nazaré da Mata/PE 

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA DO RECIFE - ACF

ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE NAZARÉ DA MATA - AMUNAM
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CEP: 55800-000
Fone/Fax: (81) 36331008
Site: www.amunam.org.br
E- mail: amunam@piernet.com.br

MISSÃO
A missão do CENDHEC é defender e promover os Direitos Humanos, em es-
pecial de crianças, adolescentes, moradoras e moradores de assentamentos 
populares e grupos socialmente excluídos, contribuindo para a transformação 
social, rumo a uma sociedade democrática, eqüitativa e sem violência. 

ÁREA DE ATUAÇÃO
A estratégia de atuação do CENDHEC consiste em articular a defesa de direi-
tos mediante o atendimento à população e sua educação para o exercício da 
cidadania, com a inserção nos espaços públicos institucionais, onde procura 
com um trabalho junto a outras entidades intervir na elaboração, controle e 
avaliação das políticas públicas, fortalecendo os princípios da democracia e 
a concretização do exercício do direito e da cidadania.

PÚBLICO-ALVO 
Crianças, adolescentes, familiares e comunitários de ZEIS – Zonas Especiais 
de Interesse Social.

CONTATO
Endereço: Rua Galvão Raposo, 295, Madalena, Recife/PE, CEP: 50.610-330
Fone/Fax: (81) 3227.7122/ 3226.0452/ 3227.7662
E-mail: cendhec@cendhec.org.br

 MISSÃO
Promover qualidade de vida para pessoas que vivem ou convivem com HIV/
AIDS dentro do estado de Pernambuco
 
ÁREA DE ATUAÇÃO
Promove assistência através do abrigamento de pessoas que convivem ou vi-
vem com o HIV/Aids; bem como incentiva representação desse grupo em coor-
denadorias municipais e estaduais de DST/Aids; além de atuar para a inclusão 
de crianças na educação, que moram na Casa de Apoio Sempre Viva. 

CENTRO DOM HELDER CÂMARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL – CENDHEC

GRUPO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMPRE VIVA
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PÚBLICO-ALVO
Soropositivos de baixa renda ou nenhuma, incluindo moradores de rua.
 
CONTATO
Endereço: Rua Compositor Raul Valença, 1309 - Dois Unidos - Recife/PE
CEP: 52160-570
E-mail:gorettimoura@yahoo.com.br

MISSÃO
Promover a melhoraria da qualidade de vida da população, com ênfase no 
direito humano à saúde. 

ÁREA DE ATUAÇÃO
Trabalhar o direito Humano a Saúde, nesse sentido trabalhamos as áreas 
temáticas de: Saúde e controle social direcionado a trabalhar o Direito Hu-
mano a Saúde  e os mecanismos do controle social; Gênero e Saúde Sexual 
e Reprodutiva; Desenvolvimento Sustentável e Plantas Medicinais; Segurança 
Alimentar e Nutricional

PÚBLICO-ALVO
Pessoas/grupos comunitários  de baixa renda  nos estados de PE,PB e RN, de 
comunidades urbanas e rurais

CONTATO
Endereço: Rua Cleto Campelo N° 255 Bairro Novo, Olinda – PE, 
CEP: 53030-150
Fone: (81) 3439-5215; TELEFAX: (81) 3429-3517 
E-mail: cnmp@cnmp.org.br
site: www.cnmp.org.br

MISSÃO
Educar crianças e adolescentes em situação de rua e risco social da região metro-
politana tendo a arte e a cultura como elemento da construção da cidadania.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Realizamos atividades lúdicas e culturais com crianças e adolescentes em 

CENTRO NORDESTINO DE MEDICINA POPULAR

GRUPO RUAS E PRAÇAS
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situação de rua e em vulnerabilidade de direitos, na perspectiva de construir 
sonhos e desejos para um novo projeto de vida e o exercício da cidadania.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes de 08 a 18 anos de ambos os sexos em situação de 
rua e em vulnerabilidade de direitos e suas famílias

CONTATO
Endereço: Rua Capitão Lima, nº 20, Santo Amaro, RECIFE/PE, CEP: 50040-080
Fone: (81) 3221-6476
E-mail:gruporuasepracas@hotmail.com

MISSÃO 
Contribuir para o desenvolvimento local integrado e sustentável do município 
de Japoatã, priorizando ações que promovam a superação de empobreci-
mento das comunidades envolvidas na área de atuação.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento comunitário, saúde

PÚBLICO-ALVO
Crianças, adolescentes, agricultores e educadores.

CONTATO
Endereço: Praça Albano Franco, S/N – Projeto Ladeirinhas A – , 
CEP: 49950 – 000, Japoatã - SE
Fone: (79) 3348-6021
E-mail: ampla.se@terra.com.br

MISSÃO
Mobilizar e apoiar o empresariado para investir em práticas socialmente res-
ponsáveis que contribuam para eqüidade social e o desenvolvimento susten-
tável de Pernambuco.

PÚBLICO-ALVO
Empresariado

AMPLA – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO POVOADO LADEIRINHAS

INSTITUTO AÇÃO EMPRESARIAL PELA CIDADANIA
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ÁREA DE ATUAÇÃO
Cidadania Empresarial

CONTATO
Endereço: Rua Dona Maria César, 170, Sala 201-C, Edf. Luciano Costa - 
Bairro do Recife - PE - CEP 50030-140
Fones/Fax: (81) 3424-9282 / 3424-9613
Site: www.acaoempresarial.org.br 
E-mail: cidadania@acaoempresarial.org.br

MISSÃO
Promover a experiência da Alegria como fator potencializador de relações 
saudáveis, por meio da atuação profissional de palhaços junto a crianças 
hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde. E compartilhar a qualidade 
desse encontro com a sociedade através da produção de conhecimento, for-
mação e criação artística.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Visitas aos hospitais, que além da área artística (espetáculos, palestras e ou-
tros) estamos também na área de formação, com a abertura da Escola dos 
Doutores da Alegria.

PÚBLICO-ALVO
Crianças hospitalizadas que são atendidas na rede pública da região me-
tropolitana do Recife, em hospitais com capacidade de atendimento de no 
mínimo 50 leitos pediátricos ativos.

CONTATO
Endereço: Av. Eng. Domingos Ferreira 2215 sala 102, (Galeria Santa Sicília) 
Boa Viagem, 51020-031 - Recife - PE 
Fone: (81) 3466-2373 / 3463-0866
E-mail: doutoresrecife@doutoresdaalegria.org.br
Site: www.doutoresdaalegria.org.br

DOUTORES DA ALEGRIA - RECIFE 
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MISSÃO
Contribuir para o exercício da cidadania de crianças e adolescentes em situ-
ação de exclusão social, através de ações sócio-educativas, motivadas pelos 
princípios cristãos.
 
ÁREA DE ATUAÇÃO
Educação para crianças e adolescentes e capacitação técnica para jovens e adultos

PÚBLICO-ALVO
Crianças e Adolescentes
 
CONTATO
Endereço: Rua Santa Helena nº 366, Novo Horizonte, Quintas, Natal - RN, 
CEP: 59.000-000
Fone: (84) 3653-6801
E-mail: produrn@gmail.com

MISSÃO
Promover o desenvolvimento de Conceição das Crioulas, fortalecendo a organi-
zação política, a identidade étnica e Cultural e a luta pela causa quilombola.
 
ÁREA DE ATUAÇÃO
Desenvolvimento local sustentável considerando as questões de gênero, meio 
ambiente, comunicação, auto-afirmação, regularização dos territórios qui-
lombolas, educação, projetos geração de renda a partir das potencialidades 
locais e juventude.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes, mulheres, adultos
 
CONTATO
Vila de Conceição das Crioulas, s/n – II Distrito de Salgueiro – PE  
CEP 56115-000
Fone/Fax  (87) 3946-1011
E-mail: aqccrioula@yahoo.com.br
Site: www.conceicaodascrioulas.org

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE NATAL - PRODURN

ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS - AQCC



MISSÃO
Construir a equidade de gênero e afirmar os direitos de cidadania das mulheres. 

ÁREA DE ATUAÇÃO
Direitos, feminismo e política.

PÚBLICO-ALVO
Mulheres, jovens, crianças e adolescentes.
 
CONTATO
Rua Padre Antônio Alves, n° 20, Centro, Cabo de Santo Agostinho, Pernam-
buco, CEP: 54500-000
Fone: (81)3524.9171, 3524.9170
E-mail: cmc@mulheresdocabo.org.br
Site: www.mulheresdocabo.org.br

CENTRO DE MULHERES DO CABO
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Mobilizar 2

MISSÃO
Promover conhecimento, tecnologias e valores que gerem condições para o 
desenvolvimento da agricultura familiar com base em diferenciais tecnológi-
cos dinamizando a economia e promovendo o bem estar social.

ÁREA DE ATUAÇÃO 
Formação de professores: Educação do Campo e Arte Educação; Formação 
de produtores: Agricultura Familiar Orgânica; Formação de jovens: Protago-
nismo Juvenil, Política Pública, Empreendedorismo e Informática. Atua em 56 
municípios no estado de Pernambuco, 5 no estado de Alagoas e 3 no estado 
da Paraíba. 

PÚBLICO-ALVO
Adolescentes, produtores rurais, jovens em conflito com a lei, lideranças co-
munitárias, mulheres, comunidades locais e associações, professores educa-
dores, conselhos.

CONTATO
Endereço: Campo da Sementeira s/n – zona rural – Glória do Goitá – PE 
CEP: 55620-000
Fone: (81) 3658-1278 / 1265-1226
E-mail: serta@serta.org.br 
Site: www.serta.org.br 

SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - SERTA
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MISSÃO
Promover ações que visem à garantia dos direitos da infância e da juventude 
no estado de Pernambuco, fortalecendo política e pedagogicamente uma 
grande rede de entidades.

ÁREA DE ATUAÇÃO
A instituição possui quatro linhas de atuação: Articulação e apoio aos grupos 
que atendem crianças e adolescentes em situação de risco em Pernambuco; 
Geração de trabalho e renda visando atender às famílias dessas crianças e 
adolescentes; Apoio à execução das medidas sócio-educativas aplicadas aos 
jovens em conflito com a lei - Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 
Comunidade; Formação profissional de adolescentes e jovens em situação 
de risco na Região Metropolitana de Recife.

PÚBLICO-ALVO
Crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade

CONTATO
Endereço: Rua dos Coelhos, 317/ 2º andar – Boa Vista – Recife  - PE
CEP: 50070-550
Fone/Fax : (81) 3221-4529
E-mail: retome@retome.org.br
Site: www.retome.org.br 

MISSÃO
Produzir e socializar conhecimentos através das linguagens artísticas e meios 
digitais, contribuindo para a diversidade cultural e transformação social.

ÁREA DE ATUAÇÃO 

Sediada em Alagoas, a instituição atua pela democratização dos bens cultu-
rais; pelo compartilhamento de informações, e fortalecimento das expressões 
culturais locais. Desenvolve projetos de cinema itinerante, incentivo a leitura, 
produção de livros e filmes e desenvolve ações de formação cultural para 
jovens de baixa renda. 

PÚBLICO-ALVO
Jovens de baixa renda

CENTRO DE ARTICULAÇÃO RETOME SUA VIDA

IDEÁRIO
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CONTATO
Endereço: Rua Padre Luiz Américo Galvão, 632, Cruz das Almas, Maceió/AL
Fone: (82) 3355-8002 
E-mail: ideariocultura@gmail.com
Site: www.ideario.org.br

MISSÃO
Contribuir pela democratização do Estado e da Sociedade, na perspectiva de 
gênero, por meio da difusão de estudos e pesquisas, formação feminista e 
ações políticas pelo fim da desigualdade entre homens e mulheres.  

ÁREA DE ATUAÇÃO
O Coletivo Leila Diniz atua em três áreas principais: na Organização e forta-
lecimento do movimento de Mulheres, no Enfrentamento à violência contra 
as mulheres e no Desenvolvimento e Direito das Mulheres no estado do Rio 
Grande do Norte

PÚBLICO-ALVO
Mulheres do campo democrático popular.

CONTATO
Endereço: Rua Apodí, 423, Tirol CEP: 59020-130 Natal- RN 
Fone: (84) 3201-9587
Email: contato@coletivoleiladiniz.org.br
Site: www.coletivoleiladiniz.org.br 

MISSÃO
Prevenir, enfrentar e desconstruir a violência doméstica, sexual e sexista, atra-
vés do estímulo ao afeto, à auto-estima, à cidadania e ao protagonismo de 
crianças, adolescentes, jovens, mulheres e famílias, priorizando populações 
socialmente excluídas, na efetivação dos direitos humanos e na construção 
de uma cultura de paz.

ÁREA DE ATUAÇÃO
O CMV atua na Prevenção e Enfrentamento à violência doméstica, sexual e 
sexista praticada contra crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Desen-

COLETIVO LEILA DINIZ – AÇÕES DE CIDADANIA E ESTUDOS FEMINISTAS

COLETIVO MULHER VIDA - CMV
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volve suas ações por meio do atendimento direto (grupos e atendimento), 
formações de multiplicadores, capacitações e Controle Social. Atua com foco 
no afeto, na vivência, no lúdico e na mobilização pela cidadania.

PÚBLICO-ALVO
Crianças, adolescentes, jovens, mulheres e famílias; Educadores, técnicos e 
estudantes de diferentes áreas; Lideranças comunitárias, conselheiros e gesto-
res públicos, Rede de Proteção para Crianças e Adolescentes, Rede de Aten-
dimento Psicossocial a vitimas da violência doméstica e sexual.

CONTATO
Endereço: A. Ministro Marcos Freire,4263 – Casa Caiada Olinda - PE, 
CEP.: 53040-010
Fone: (81) 3431-1196/ (81) 3432-3265
Email: cmv@coletivomulhervida.org.br
Site: www.coletivomulhervida.org.br
 

MISSÃO
Defender os direitos humanos de crianças e adolescentes na perspectiva de 
fortalecer a democracia superando as desigualdades e as injustiças sociais.

ÁREA DE ATUAÇÃO

Políticas Públicas, geração de renda, relações familiares e comunitárias, cul-
tura, defesa jurídico-social, desenvolvimento institucional e sustentabilidade, 
mobilização política e controle social.

PÚBLICO-ALVO
Crianças e adolescentes que estejam em situação de violência.

CONTATO
Endereço: Rua Ana Néri, 345 – Petrópolis – Natal/RN-Brasil – CEP 59020-040 
Fone/Fax: (84) 3211-1555 / (84) 3611-3207
E-mail: casarenascer@digizap.com.br
Site: http://www.casarenascer.org.br 

CEDECA - CASA RENASCER/ CEBRAIOS
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MISSÃO
Contribuir para a participação de adolescentes e jovens do Rio Grande do 
Norte através do desenvolvimento de uma cultura de direitos.

ÁREA DE ATUAÇÃO
A instituição atua nas áreas de Saúde Sexual e Reprodutiva; Juventudes, Par-
ticipação e Democracia; Arte, Cultura e Educação. Desenvolve atividades de 
Intervenção e mobilização social (Oficinas, cursos, seminários); Articulação e 
Incidência Política (Representação em redes, fóruns e conselhos; produção de 
estudos e pesquisas); e Produção de materiais educativos e de comunicação 
(cartilhas, vídeos, livros etc.).

PÚBLICO-ALVO
Adolescentes e jovens entre 14 a 24 anos e Profissionais de saúde, educação 
e ação social.

CONTATO
Endereço: Avenida Deodoro da Fonseca, 362. Petrópolis. CEP: 59020-600. 
Natal - RN
Fone: (84) 3201-0772/ 3221-3144
E-mail: cantojovem@cantojovem.org.br
Site: www.cantojovem.org.br 
(site em manutenção sem previsão de retorno ao ar)

MISSÃO
Atuar junto a grupos em situação de exclusão social e vulnerabilidade para 
que seus direitos sejam garantidos, ocorra participação política e promoção 
da cidadania.

PÚBLICO-ALVO
Jovens e Mulheres

ÁREA DE ATUAÇÃO
Saúde, Cidadania, Educação, Grande Recife.

CANTO JOVEM

ASSOCIAÇÃO ACORDHE PARA OS DIREITOS HUMANOS
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CONTATO
Endereço: Rua Comendador Sá Barreto, Candeias, Jaboatão dos Guarara-
pes - PE - CEP: 4637-201
Fone: (81) 3082-8527/ (81) 9709-6187
E-mail: acordhe@gmail.com 
Site: www.acordhe.org

MISSÃO
Contribuir para o desenvolvimento humano, promovendo a saúde como um 
dos direito fundamentais, através da prevenção às DST/Aids, numa perspecti-
va de justiça social, fortalecimento da cidadania, relações de gênero e auto-
organização, junto às comunidades de baixa renda.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Intervenção Comportamental na Prevenção das DST/HIV/Aids, Fortalecimen-
to das Organizações Sociais Populares (OSP), Comunicação na Prevenção 
das DST/HIV/Aids e Intervenção nas Políticas Públicas, focadas as linhas de 
Direitos Humanos, Gênero, Educação, Sexualidade, Direitos Sexuais e Repro-
dutivos, Protagonismo Juvenil e Geração de Trabalho, Emprego e Renda.

PÚBLICO-ALVO
Adolescentes, jovens, lideranças comunitárias e Profissionais do Sexo.

CONTATO
Endereço: Rua João Amorim, Nº 342 , Centro, João Pessoa - PB 
CEP.: 58013-310
Fone/Fax: (83) 3241-6020
E-mail: az@amazona.org.br
Site: www.amazona.org.br 

 
MISSÃO
Representar, difundir e defender os interesses das pessoas surdas por meio 
de ações políticas, institucionais e técnicas, fomentando e disseminando seus 
direitos, deveres, anseios e necessidades.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Prestação de serviços e promoção de eventos na área da educação, saúde, 

ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO À AIDS - AMAZONA

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PAIS DE PESSOAS ESPECIAIS - AAPPE 
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capacitação e inserção profissional; Proteção e Defesa de direitos da comu-
nidade surda e/ou com múltiplas deficiências, seus familiares e a comunida-
de. Atua em Maceió e nos municípios de Arapiraca, Santana do Ipanema e 
Penedo, pertencentes ao estado de Alagoas.

PÚBLICO-ALVO
Pessoas surdas e/ou com múltiplas deficiências, familiares e a comunidade.

CONTATO
Endereço: Rua Dr. Antonio Gomes de Barros, nº 66, Jatiúca. Maceió - Alagoas
Fone/fax: (82) 3377-1510
Site: www.aappe.org.br
E-mail: aappe@aappe.org.br

MISSÃO
Gerar processos de aprendizagem e autonomia dos trabalhadores e traba-
lhadoras visando uma sociedade sustentável.

ÁREA DE ATUAÇÃO
A atuação sistemática da instituição acontece em comunidades rurais e pro-
jetos de assentamentos nos municípios de São Miguel do Gostoso, Baraúna 
e Mossoró. Em municípios da região do Mato Grande a entidade contribui 
com a execução do P1MC – Programa 1 Milhão de Cisternas.

PÚBLICO-ALVO
Comunidades rurais nos municípios de São Miguel do Gostoso, Baraúna e Mossoró

CONTATO
Endereço: Rua Doutor Múcio Galvão, n. 449, Lagoa Seca Natal - RN 
CEP: 59022-530
Fone: (84) 3211-6131
Email: aaccrn@aaccrn.org.br
Site: www.aaccrn.org.br

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS COMUNIDADES DO CAMPO 
DO RIO GRANDE DO NORTE - AACC 



166

Programa Mobilizar - Aliança Interage 

MISSÃO
Contribuir para o reconhecimento e a efetivação do Direito Humano à Co-
municação, entendendo este como um direito universal, interdependente e 
indivisível dos demais Direitos Humanos, imprescindíveis para a radicalização 
democrática da sociedade. 

ÁREA DE ATUAÇÃO
A instituição trabalha para o desenvolvimento da Comunicação Social, atu-
ando diretamente no Estado de Pernambuco, sobretudo no Recife. No entan-
to, o resultado de suas ações e articulações políticas têm repercutido regio-
nalmente e nacionalmente.

PÚBLICO-ALVO
Público interno e externo das Organizações Não-Governamentais; a mili-
tância dos movimentos sociais; empresas com responsabilidade social; po-
der público; estudantes e profissionais de comunicação social e áreas afins 
(sociologia, educação, serviço social, ciência política, direito, entre outras), 
população em geral.

CONTATO
Endereço: Rua: Dom Vital, nº 106 A, Santo Amaro, Recife - PE 
CEP: 50 100-100
Fone / Fax: (81) 9975-5287 / (81) 3231-0482
E-mail: aline.lucena@gmail.com (a sinos está sem e-mail institucional)
Site: www.sinos.org.br (fora do ar até final de agosto de 2008)

ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SINOS
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 A Interage é uma aliança entre fundações e institutos privados e orga-
nizações da cooperação internacional que investem e estão comprometidos 
com o desenvolvimento sustentável do Nordeste, além de promoverem articu-
lação intersetorial e cuidarem de relacionamentos estratégicos. Fazem parte 
da Aliança: Fundação Avina, Instituto C&A, Instituto Arcor Brasil, Plan, Save 
The Children Reino Unido e Serviço Internacional.
 A missão da Aliança é criar condições para o fortalecimento institu-
cional do tecido social do Nordeste, visando ao desenvolvimento de políticas 
e ações sociais sustentáveis na região.
 A atuação da Interage parte dos seguintes princípios: compromisso 
com a causa social; inovação em sua área de atuação; co-responsabilidade 
social e valorização da relação de parceria tanto quanto da ação de parceria.
 Para tanto, constrói relacionamentos entre agências de cooperação 
internacional, institutos e fundações empresariais, bem como Organizações 
Não-Governamentais e organizações comunitárias de base. Essas parcerias 
valorizam ações simples como o cuidado na relação, cuidado com a escuta, 
diálogo e ações que consideram diversas realidades e tipos de organizações 
e o uso de uma metodologia processual. Atua de forma coletiva, mas com 
atenção individual para cada organização, de modo a estimular a autonomia 
e o fortalecimento daqueles com os quais atua.

Rua José de Alencar, 916, Empresarial Ilha do Leite, sala 901, Ilha do Leite, 
Recife, Pernambuco, CEP: 50070-030 
Fone: (81) 3221-1546
Site: www.interage.org.br

Aliança Interage
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 A Plan é uma organização não-governamental de desenvolvimento 
centrado na criança e no adolescente. Sem qualquer vinculação política ou 
religiosa, foi fundada em 1937 e hoje está presente em mais de 60 países. 
No Brasil atua desde 1997, principalmente nos estados de Pernambuco e 
Maranhão. Cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes participam dos 
programas da Plan em todo o mundo, sendo mais de 75 mil somente no Bra-
sil. Atualmente, a organização desenvolve no país cerca de 50 projetos nas 
áreas de educação, saúde, promoção de direitos, participação comunitária e 
segurança alimentar e nutricional. 
 
Estrada da Batalha, 1200/38, Módulo 1 
Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP 54315-570 
Fone: (81) 2119-7575 / Fax: (81) 2119-7581
E-mail: plan@plan.org.br
Site: www.plan.org.br

 O Instituto C&A é uma organização sem fins lucrativos criada pela 
C&A em 1991, com a finalidade de promover e qualificar o processo de 
educação de crianças e adolescentes no Brasil. Sua atuação compreende o 
apoio técnico e financeiro a programas e projetos sociais desenvolvidos por
outras instituições sem fins lucrativos e pelo poder público. O Instituto C&A já 
investiu mais de US$ 55 milhões em ações sociais no país, beneficiando mais 
de 1 milhão de pessoas.

Rua da Imperatriz Teresa Cristina
Nº  57, Boa Vista, Recife -  PE 
CEP 50060120 
Fone/Fax: (81) 3421-8826 
E-mail: instituto.res@cea.com.br
Site: www.institutocea.org.br

 Fundada em 1994 pelo empresário suíço Stephan Schmidheiny, a 
Fundação AVINA tem como missão contribuir para o desenvolvimento susten-
tável da América Latina, incentivando a construção de laços de confiança e 
parcerias frutíferas entre líderes sociais e empresariais, e articulando agendas 
de ação compartilhadas. 

PLAN INTERNATIONAL

INSTITUTO C&A

FUNDAÇÃO AVINA
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Rua Frederico Simões, 153 - Edifício Empresarial Orlando Gomes, Sala 1312 
Caminho das Árvores  
CEP 41820-774 - Salvador - BA - Brasil  
Fone: (71) 3341-1665 
E-mail: info.brasilnordeste@avina.net
Site: www.avina.net

 O Serviço Internacional (IS) é uma agência de desenvolvimento do 
Reino Unido que trabalha na América do Sul, no Oeste da África e no Oriente 
Médio. IS Brasil é uma organização sem fins lucrativos que está no Brasil há
mais de 20 anos e tem entre 16 e 20 cooperantes alocados em entidades
parceiras pelo Norte e Nordeste do país. IS trabalha em parceria com as 
organizações da sociedade civil e com os programas do governo, respon-
dendo aos pedidos para cooperantes internacionais (pessoas profissionais e 
experientes que trabalham por um mínimo de dois anos). O foco do trabalho 
está centrado no aprendizado mútuo e na construção de novos conhecimen-
tos, para fortalecer o trabalho dos parceiros e aumentar o conhecimento
sobre desenvolvimento. IS Brasil apóia iniciativas que focam nos direitos de 
crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência e também na promo-
ção de saúde sexual e reprodutiva e de meios de vida sustentáveis.

Serviço Internacional - IS (Unais) 
Rua Caio Pereira, n°100, Rosarinho  
Fone: (81) 3244-6391 
Fone/Fax: (81) 3243-2381
E-mail: info@isbrasil.org.br
Site: www.isbrasil.org.br

 Save the Children Reino Unido é membro da Aliança Save the Chil-
dren Internacional que trabalha para transformar a vida das crianças, em 
mais de 100 países. Fundada em Londres, em 1919, é a maior organização 
independente trabalhando pelos Direitos das Crianças. Num mundo em que 
os direitos básicos das crianças são negados - alimentação, proteção, edu-
cação e serviços adequados de saúde; Save the Children esta determinada a 
mudar isto. Colocamos a realidade das crianças no centro de nossas ações 
e, junto com elas, ajudamos na construção de um mundo melhor para as 
gerações atuais e futuras. Save the Children proporciona o fortalecimento das 
capacidades e a participação real das crianças e adolescentes, principalmen-
te daqueles que vivem em situações de pobreza e discriminação, em ações 

SERVIÇO INTERNACIONAL BRASIL - IS

SAVE THE CHILDREN REINO UNIDO
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direcionadas a influenciar mudanças para a melhoria de políticas e práticas 
que influenciam diretamente suas vidas.    

Rua José de Alencar, 976, sala 903, Empresarial Ilha do Leite, Recife/ PE, 
CEP: 50070-030
Fone/Fax: (81) 3231-1263 
E-mail: scfbrz@savethechildrenuk.org.br
Site: www.savethechildren.org.uk

 Criar, valorizar e fortalecer oportunidades para melhorar o acesso e a 
qualidade da educação nas comunidades onde a Arcor do Brasil atua. Esse 
é o propósito básico do Instituto Arcor Brasil, criado em maio de 2004, que 
desenvolve programas próprios e em parceria para cumprir seus objetivos.

 Uma das ações é o Programa Minha Escola Cresce que, em cinco 
edições, deu respaldo a 99 projetos de escolas públicas de 14 municípios, 
sendo 13 paulistas, além de Contagem, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Com a mesma intenção de possibilitar melhores oportunidades 
educativas, o Instituto desenvolveu o Projeto Vida, Luz e Som, que em seu 
primeiro ciclo, encerrado em 2007, beneficiou mais de 2 mil alunos de esco-
las públicas de Rio das Pedras e Bragança Paulista, no interior de São Paulo, 
onde estão as primeiras fábricas da Arcor no Brasil.

Rua Olimpíadas, 205 - 16º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP 
CEP - 04551-000
Telefone - (11) 3046-6000 
Fax: (11) 3046-6899 
E-mail: institutoarcorbrasil@arcor.com.br
Site: www. institutoarcorbrasil.org.br
 

 

INSTITUTO ARCOR 
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Outras fontes de informação:
Onde descobrir mais?

Desenvolvimento de Iniciativas Sociais – da visão inspiradora 
à ação transformadora
Christopher Schaefer e Tÿno Voors
Editora: Antroposófica, em parceria com Instituto Fonte

Coleção Gestão e Sustentabilidade 
(composta por sete títulos escritos por diversos autores)
Global Editora

Artistas do Invisível – o Processo e o Profissional de Desenvolvimento
Allan Kaplan 
Editora: Fundação Peirópolis em parceria com Instituto Fonte.

Hábitos de Doar e Captar Recursos no Brasil
Maria Emília Melo e Márcia Valéria Marins de Brito
Editora: Fundação Peirópolis

Conselhos de Organizações da Sociedade Civil 
(Coleção composta por 13 títulos)
Editora: Instituto Fonte, em parceria com o BoardSource
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Mobilizar para Transformar - A mobilização de recursos nas 
organizações da sociedade civil
Domingos Armani
Editora: Fundação Peirópolis

Desenvolvendo Sua Organização: Um guia de sustentabilidade 
para ONGs
Editora: SENAC

Indicadores de Sustentabilidade – Uma análise comparativa
Hans Michael van Bellen
Editora: Fundação Getúlio Vargas

Empreendimentos Sociais Sustentáveis – Como elaborar planos 
de negócios para organizações sociais
Editora: Fundação Peirópolis

Negócios Sociais Sustentáveis
Editora: Peirópolis
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