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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo analisar alternativas que facilitem a Geração de
Renda Própria - GRP e a importância do Plano Estratégico de Captação de Recursos – PEMR
na diversificação de fontes da mobilização de recursos das Organizações da Sociedade Civil
sem fins lucrativos ou econômicos - OSCs que compõem o Terceiro Setor e que têm uma
grande dificuldade de captar recursos. Para tanto a pesquisa iniciou pela conceituação,
caracterização e tamanho do Terceiro Setor no Brasil, utilizando os estudos disponíveis sobre
o tema: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPEA - Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada e FGV – Fundação Getúlio Vargas. Em seguida, foi realizada uma
conceituação sobre sustentabilidade, redes, parcerias, negócios sociais e empreendedorismo
para depois analisar e conceituar as fontes, estratégias, táticas e ferramentas existentes para a
mobilização de recursos com ênfase na GRP para estas organizações, apontando e
identificando os impostos incidentes e incentivos fiscais federais e estaduais disponíveis.
Encontra-se uma quantidade excessiva e uma diversidade de leis sobre o tema incentivo fiscal
e impostos, o que dificulta a gestão e o acesso a alguns tipos de recursos por parte das OSCs.
Foram descritas as experiências de sucesso da Derdic PUC-SP, dos Educadores sem
Fronteiras, do Cursinho da Poli e do Instituto Se Toque que, por meio de entrevistas
semiestruturadas, demonstraram como a estratégia de geração de renda própria se aplica a
estas organizações de forma a diversificar os recursos necessários para que cumpram sua
missão. Conclui-se com a comprovação da importância do PEMR - Plano Estratégico de
Mobilização de Recursos como uma alternativa viável e importante para alcançar os objetivos
das Organizações do Terceiro Setor, contendo diversas estratégias de GRP, incluindo o
potencial em crescimento da mobilização com pessoas físicas como doadores e mantenedores.

Palavras-chave: Terceiro Setor. Captação e Mobilização de Recursos. Negócios Sociais.
Geração de Renda Própria. Incentivos Fiscais. Empreendedorismo Social.

ABSTRACT

This research examine the importance of the Fundraising Strategic Plan - FSP in diversifying
sources of fundraising for Non-Profit Organizations - NPO that make up the Third Sector.
The research begins by conceptualizing, characterizing and measuring the Third Sector in
Brazil, using the available studies on the topic: IBGE - Brazilian Institute of Geography and
Statistics, IPEA - Institute of Applied Economic Research and FGV - Fundação Getúlio
Vargas. In sequence a conceptualization of sustainability, partnership and social
entrepreneurship was conducted in order to examine and conceptualize the sources, strategies,
tactics and tools for mobilizing existing resources with emphasis on Self-Income Generation
for these organizations, identifying applicable federal taxes and tax incentives available.
There is an excessive number of diverse laws on the subject of tax and incentives, which
makes complex the management and access to some types of resources by the NPO.
Successful experiences of Derdic PUC - SP, Educadores sem Fronteiras, the Cursinho da Poli
and the Instituto Se Toque that, through semi-structured interviews, demonstrated their
strategy for generating their self- income and how the strategy applied to these organizations
in order to diversify the resources needed to fulfill its mission. It concludes with showing the
importance of FSP – Fundraising Strategic Plan as a viable and important alternative to
achieve the objectives of Third Sector Organizations, containing various strategies for SelfIncome Generation, including the potential for growth of mobilization of individuals as
donors and supporters.

Keywords: Third Sector. Fundraising. Social Business. Self-Income Generation. Tax
Incentives. Social entrepreneurship.
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INTRODUÇÃO

Organizações Sociais da Sociedade Civil sem fins lucrativos ou econômicos – OSCs
têm dificuldade em mobilizar e captar recursos financeiros e humanos, uma vez que nem
sempre dispõem de uma rede de relacionamentos para facilitar o acesso às fontes de recursos
de forma adequada. Muitas delas desconhecem que podem ter resultados positivos, que
podem ter “lucro”, pois o nome “sem fins lucrativos”, que consta das leis, é uma primeira
barreira a ser ultrapassada1. Outras dependem fortemente de uma só fonte, quer seja Governo
ou empresa e, ainda mais, há o despreparo dos gestores e a ausência de coordenação de
estratégias e ações, utilizando-se muitas vezes de ferramentas defasadas e equivocadas, não
aproveitando os avanços tecnológicos e o planejamento de longo prazo a seu favor. Várias até
conseguem mobilizar recursos por meio de projetos junto aos Governos, fundações ou
empresas, porém são denominados recursos “carimbados”, pois só podem ser alocados nos
itens aprovados pelo projeto. Mobilizar recurso livre para utilizar onde é necessário, fazer
investimentos e estabelecer fundos de reserva é o grande desafio das OSCs.
Segundo o estudo “As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no
Brasil 2010 – FASFIL” (IBGE, 2012) existem no denominado Terceiro Setor – TS 290 mil
organizações sem fins lucrativos, ou seja, a busca por recursos tem grande concorrência,
mesmo com uma indicação de diminuição de 14,2% no número de organizações comparado
com estudo da FASFIL de 2005, que contava com 338 mil.
No modelo tradicional, filantrópico, são poucas as fontes entre pessoas e empresas
dispostas a fazer uma doação de valor significativo. Hoje, o mercado fala em Investimento
Social Privado - ISP2, no qual os resultados devem ser bem mensurados. Uma realidade, no
Brasil, são pessoas físicas aportando recursos por meio de redes sociais ou diretamente a
projetos sociais. Já representam um valor significativo e é ainda uma fonte em crescimento.
Neste trabalho demonstra-se a força das pessoas na mobilização de recursos, uma tendência a
ser acentuada nos próximos anos no Brasil, pois é a única fonte com potencial e tendência de
alta. As outras fontes encontram-se estagnadas ou em declínio, como abordado no capítulo 2.

1

O que está proibido pela lei é a distribuição de lucros conforme artigo 14 inciso I do Código Tributário
Nacional - CTN (lei 5.172 de 25 de outubro de 1966)
2
ISP é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos
sociais, ambientais e culturais de interesse público segundo o GIFE – Grupo de Institutos e Fundações
Empresariais. Disponível em: www.gife.org.br/ogife_investimento_social_privado.asp acesso em: 15/11/2013

2

Inicialmente a OSC deve conhecer o Código Civil Brasileiro – CC que entrou em
vigor em 2003 (CC/2002)3, em seus artigos 44 a 52, onde se define que há cinco espécies de
pessoas jurídicas e somente estas: associações, fundações, sociedades (empresas),
organizações religiosas4 e partidos políticos5. Estuda-se nesta dissertação uma parte das duas
primeiras espécies de pessoas jurídicas que somam 290 mil OSCs (Tabela 1).
Uma pergunta atormenta as OSCs: podem associações sem fins lucrativos exercer
atividade de natureza econômica? Não está escrito “sem fins lucrativos”? Será que existe a
possibilidade de vender produtos e serviços?
O que os legisladores quiseram dizer com a expressão “sem fins lucrativos”, presente
em toda a legislação e “organizações para fins não econômicos” que aparece no art. 53 do CC.
Infelizmente para confundir os gestores das OSCs, trata-se do mesmo, ou seja, a vedação da
distribuição dos lucros entre os associados descaracteriza a organização como associação pela
atividade de cunho empresarial conforme art. 14 inciso I do Código Tributário Nacional CTN.
Uma OSC pode comprar uma caneta por R$5,00 e vender por R$10,00. Este ganho
deverá ser alocado na missão e causa da organização e não ser distribuído entre diretores ou
associados. Inexiste, na legislação brasileira, a proibição da prestação de serviços ou a
comercialização de mercadorias por organizações. Este resultado não é denominado lucro e,
sim, resultado positivo. Porém, esta atividade deve estar prevista no estatuto, deve ser
atividade meio e não a finalidade da OSC.
Segundo João Martins Tude (2007), certas ONGs desenvolvem atividades geradoras
de recursos cada vez mais complexas, as quais chegam a se configurar como
empreendimentos produtivos com fins comerciais. Segundo Tude, em pesquisa bibliográfica
realizada aponta que tais empreendimentos de geração de renda (EGR)6 podem apresentar
uma ameaça à OSC, principalmente se realizados sem relação com a missão da organização,
com excesso de esforço.
Por outro lado, existem vozes contrárias à responsabilidade social empresarial como,
por exemplo, Bernstein (2011), da África do Sul, em entrevista à revista Exame, na qual
3

Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002
Incluída pela Lei º 10.825 de 2003
5
Ibidem
6
Neste trabalho denominados “Projetos de Geração de Renda” (PGR) ou “Geração de Renda Própria” (GRP)
4

3

afirma que “as empresas nada ganham fazendo responsabilidade social e não deveriam
investir nesta área”. Acredita que as empresas devem investir no seu negócio e pagar bons
salários aos seus funcionários que, por sua vez, possam fazer doações às OSCs. No entanto,
todas as OSCs necessitam de recursos não vinculados a projetos para pagar despesas
correntes, tais como aluguel, funcionários, telefonia, água e luz, bem como para fazer
investimentos em equipamentos e consultorias. A opção de buscar doações junto a empresas
foi a mais utilizada por muitos anos no Brasil, porém, atualmente, esta estratégia encontra
várias portas fechadas e muitas negativas por parte de fontes e contatos tradicionais, apesar de
ainda ser muito comum a doação de empresas e pessoas físicas ligadas a alguma ideologia
religiosa, como aponta Novaes (2007) em seu artigo “Hábitos de doar: motivações pessoais e
as múltiplas versões do espírito da dádiva”.
Seja qual for a caracterização de uma OSC, ela necessita de recursos para cumprir sua
função social preconizada por seus fundadores, a missão definida em seu estatuto. Muitas não
conseguem sobreviver por não saberem como acessar os recursos disponíveis nas diversas
fontes.
Pode-se resumir que o problema da pesquisa é: como mobilizar recursos financeiros
livres para as OSCs para que dependam menos de doações de pessoas físicas e jurídicas e de
apoios governamentais que, normalmente são recursos carimbados para projetos específicos?
Ou seja, buscar, por meio do plano estratégico de longo prazo, meios próprios de obter
os recursos necessários para atender seus objetivos e sua sustentabilidade financeira. A venda
de produtos e serviços, negócios sociais7 e outras formas de geração de renda própria são
algumas das possibilidades aqui abordadas.
As instituições “sem fins lucrativos” são, conforme Drucker (1994, p. XIV), “agentes
de mudança humana. Seu produto é o ser humano mudado [...] Um jovem que se transforma
em um adulto com respeito próprio, é toda uma vida mudada”.
Drucker destaca as características das instituições sem fins lucrativos que as
distinguem das empresas e do Governo: sua missão apresentada como um compromisso, os
resultados de seu trabalho, as estratégias necessárias à comercialização dos seus serviços, a

7

Neste estudo, será considerado um “negócio social” quando mais de 50% das receitas são obtidas por meio da

geração de renda própria- GRP.

4

obtenção de dinheiro necessário para a execução de suas tarefas, o desafio da introdução de
inovação e mudanças em instituições que dependem de voluntários.
Luciano Junqueira (2007) afirma que “a principal característica das organizações do
Terceiro Setor é sua finalidade social” e mais, que a possibilidade de existir excedente
financeiro somente obriga estas organizações a reinvestirem integralmente estes recursos
auxiliando na sua “autossustentabilidade”. Afirma também que são poucas as organizações
que podem se orgulhar de utilizar os mecanismos de “autossustentação”, pois padecem da
falta de um planejamento estratégico.
Hoje, em um processo de profissionalização, a venda de produtos e serviços, a criação
de um quadro de mantenedores, os projetos de marketing de relação com causas e outras
iniciativas deste porte têm tornado a gestão das organizações sociais muito mais complexa.
Elaboração de planos de negócios, gerenciamento de impostos, contabilidade mais detalhada,
envolvendo estoque, passam a ser preocupações diárias dos gestores das OSCs. Comprova-se
esta falta de conhecimento analisando a FASFIL, onde 72% das organizações não têm
nenhum funcionário (Figura 2) e, consequentemente, baixo profissionalismo. A questão da
barreira cultural também existe, uma vez que muitas organizações tendem a pensar que
resultado positivo é prerrogativa de empresa. Os negócios sociais, sejam OSCs ou empresas,
estão demonstrando que não é bem assim.
Existem várias nomenclaturas que necessitam melhores definições pelos públicos
interessados (stakeholderes). Pretende-se discutir e entender o que são negócios justos,
negócios sustentáveis, negócios sociais. Qual o espaço das cooperativas? O que quer dizer
sustentabilidade?
Será que existem negócios não justos ou não sustentáveis dentro da lei e da ordem?
Uma empresa que contrata profissionais, paga salários de mercado, cumpre a lei e paga todos
os impostos seria uma empresa justa e sustentável, uma vez que ela precisa ter lucro para
sobreviver? Um negócio social seria aquele que distribui seu lucro para OSCs, ou que contrata
jovens ou idosos? Ou ainda que trabalha com matéria prima reciclável? Ou somente aquela
empresa que incorpora nas suas estratégias comerciais os consumidores na base da pirâmide
(BoP), conforme Prahalad; Hart (2002).
Uma organização que trabalha no empoderamento da população em situação de
vulnerabilidade social, ensinando um ofício e capacitando para o mercado de trabalho formal
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ou informal e vendendo seus produtos para gerar receita para os próprios beneficiários, não
deveria se organizar como cooperativa de trabalho em vez de ser uma organização do TS?
E o que falar da palavra sustentabilidade, hoje utilizada em diversas situações e
querendo dizer muita coisa, ou nada. Pereira (2001) utiliza, no primeiro capítulo de seu livro,
“característica da sustentabilidade das instituições de ensino superior no modelo americano”
para a palavra sustentabilidade somente em seu aspecto econômico.
Entendemos que sustentabilidade financeira é a capacidade da ONG de manter-se viva
e não depender muito de outras fontes de recursos com risco de parar o fluxo de entradas.
Segundo Rattner (1999, pag 15):
Um dos resultados mais perceptíveis das conferências internacionais na ultima
década, foi a incorporação da sustentabilidade nos debates sobre desenvolvimento.
Governos, universidades, agências multilaterais e empresas de consultoria técnica
introduziram, em escala e extensão crescentes, considerações e propostas que
refletem a preocupação com o "esverdeamento" de projetos de desenvolvimento e a
"democratização" dos processos de tomada de decisão. [...] Contudo, a falta de
precisão do conceito de sustentabilidade evidencia a ausência de um quadro de
referência teórico capaz de relacionar sistematicamente as diferentes contribuições
dos discursos e campos de conhecimentos específicos. Por outro lado, esta situação
reflete a indecisão prevalecente das elites em definir um plano e programa de ação
coerentes que aceitem e incorporem as crescentes críticas dirigidas ao modelo de
desenvolvimento convencional e ainda dominante.
A fórmula atualmente usada nos discursos políticos e científicos, economicamente
viável, socialmente eqüitativo e ecologicamente sustentável", não leva a formas e
meios de combinar e integrar metas e valores derivados das teorias sobre progresso
técnico e produtividade com a proteção e conservação dos recursos naturais e do
meio ambiente. Com relação à reivindicação de eqüidade intra e inter-gerações e
redução de disparidades nos níveis nacional e internacional, a fórmula é ainda
menos satisfatória.
Instituições e políticas relacionadas à sustentabilidade são construções sociais, o que
não significa serem menos reais. Entretanto, sua efetividade dependerá em alto grau
da preferência dada às proposições concorrentes avançadas e defendidas por
diferentes atores sociais. Portanto, é útil começar com uma breve revisão dos
principais argumentos que as várias correntes e atores têm desenvolvido a fim
de dar plausibilidade e substância às suas diversas reivindicações de
sustentabilidade. (grifo nosso)

Sustentabilidade,

segundo
8

a

Associação

Brasileira

dos

Profissionais

de
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Sustentabilidade – ABRAPS em sua apresentação na Rio + 20 , é “a dinâmica de interações
entre a sociedade e a ecosfera que permite a satisfação das necessidades fundamentais para a
continuidade da vida”.
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Na qual o pesquisador integra a diretoria
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Os princípios de uma sociedade sustentável são assim definidos pelo FSSD
(Framework for Strategic Sustainable Development)10:
Em uma sociedade sustentável, a natureza não está sujeita ao aumento sistemático
de concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre, concentrações de
substâncias produzidas pela sociedade, degradação por meios físicos, e, nessa
sociedade... pessoas não são sujeitas a condições que minem sistematicamente a sua
capacidade de satisfazer as suas necessidades.

Esta dissertação define Sustentabilidade como um conceito sistêmico, relacionado à
continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais para a atividade de uma
iniciativa organizada, ou mesmo de toda atividade humana.
No âmbito institucional, conforme ensina Domingos Antonio Armani (2004), “a
sustentabilidade de uma organização é a sua capacidade para tornar duradouro o valor social
de seu projeto político-institucional”.
Os aspectos fundamentais da Sustentabilidade são:


É multidimensional e não meramente financeira, embora tal aspecto seja fundamental



Não é apenas uma capacidade interna da organização ou das atividades por ela
realizadas, pois o que deve ser duradouro não é a organização em si, mas o valor
social do que ela propõe e oferece concretamente



É uma busca incessante, nunca totalmente resolvida e assegurada.



Nesse contexto, para atingir a sustentabilidade, recomenda-se que uma OSC destine
cuidado sistemático e contínuo a vários níveis de atividades, tais como:
 fidelidade à necessidade social que fundamenta sua existência e o direcionamento
e realização de suas ações
 profissionalismo e eficiência das atividades de gestão e na qualidade dos serviços
 transparência e legitimidade social
 aspectos relacionados ao meio ambiente (utilização de tecnologia e materiais
socialmente responsáveis)
 aprofundamento do conhecimento no TS (linguagem, sistemática, etc.)
 criação de meios de avaliação adequados aos projetos da organização
 auditoria nas contas da organização, elemento fundamental para a transparência
 viabilidade econômica para o dia a dia (economia de gastos, mobilização de
recursos com fontes diversificadas e aumento da GRP)
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Entende-se por necessidades desta condição aquelas necessidades humanas
fundamentais, propostas por Manfred Max Neef, quais sejam: subsistência, proteção,
participação, lazer, afeto, compreensão, criatividade, identidade e liberdade.
Objetivo geral:
Analisar alternativas de mobilização de recursos que facilitem a geração de renda
própria para organizações sem fins lucrativos ou econômicos - OSCs
Objetivos específicos:
1) caracterizar o TS no Brasil, quantificando as organizações existentes e definindo algumas
segmentações;
2) conceituar o que são fontes de recursos, estratégias, ferramentas e táticas disponíveis para
as OSCs;
3) identificar quais são os incentivos fiscais federais disponíveis e os impostos incidentes
sobre as vendas de produtos e serviços das OSCs.;
4) analisar o modelo de Plano Estratégico de Mobilização de Recursos –PEMR, verificando a
aplicabilidade dos conceitos no âmbito das OSCs.
Justificativa
Não existe no mercado nenhuma publicação que reúna toda esta informação sobre o
tema. Está dispersa em algumas das bibliografias que se utilizou. Segundo Célia Cruz e
Marcelo Estraviz (2000), a diversificação de recursos é muito importante, porém não
aprofundam, em seu livro, como fazer a Geração de Renda Própria - GRP. Idem com relação
aos impostos incidentes. Hoje, esta estratégia é tão importante para mobilizar recursos livres
que merece um estudo e uma compilação dos impostos para poder orientar as OSCs nesta
estratégia e não por tudo a perder, pagando impostos a mais ou a menos, podendo até gerar
multas por desconhecimento.
Existem alguns livros e artigos sobre as leis de incentivo, com maior ênfase para a
cultura, por ser o incentivo fiscal mais antigo, porém falta um estudo comparativo entre todos
os incentivos (esporte, cultura, saúde, idoso, criança e adolescente), bem como mostrar para
uma empresa o máximo que ela pode destinar para projetos com diversos incentivos.
Os

temas

Negócio

Social,

Empreendedorismo

Social,

Empresa

Social

e

Sustentabilidade ocupam cada vez mais um lugar de destaque na vida da sociedade
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organizada. Demonstrar que na nomenclatura não existe uma uniformidade e que este fato
atrapalha as OSCs a se organizarem e entenderem o que deve ser feito é um diferencial desta
dissertação.
No estudo realizado no Canadá por Borges, Simard e Filion (2005), visualiza-se
claramente a importância das redes na promoção de ideias empreendedoras. Nesse estudo, foi
identificado que 30,1% dos empreendedores tiveram ao menos parte de sua ideia de negócio
conversando com clientes potenciais e 25,5% conversando com familiares ou amigos. Greve e
Salaff (2003) destacam o quanto esses contatos podem ser úteis para aumentar a quantidade
de recursos a serem disponibilizados dentro das organizações, dando sustentação a
empreendimentos em fase inicial de instalação.
Esta pesquisa relatou ainda que o processo que visa mobilizar recursos através das
redes sociais é dinâmico, tendendo a variar durante o ciclo de vida do negócio. Borges (2011)
assegurou que, quanto maior a diversidade de contatos presentes na rede de um
empreendedor, maior é a sua possibilidade de acessar cinco recursos, a exemplo de
informações e conhecimentos tecnológicos.
Quanto maior o número de contatos fortes da rede do empreendedor, maior é a sua
possibilidade de acesso ao “Love Money” – recursos doados com o coração, por amor a causa.
A pesquisa sobre fontes, estratégias, táticas e ferramentas, sua definição e exemplos,
bem como a criação de um quadro e seus relacionamentos que compõem um plano estratégico
para a mobilização de recursos, será um benefício importante para as OSCs.
Entende-se que compilar estas pesquisas em um só documento deverá ser útil às OSCs
para mobilizar os recursos necessários que atendam sua missão e alcancem a sustentabilidade
financeira, demonstrando o conteúdo e a importância de ter um plano estratégico de
mobilização de recursos – PEMR, bem como a sua aplicabilidade em algumas OSCs para que
seja replicado.
Referencial teórico
Amartya Sen (2000) contribui com o pensamento de que o desenvolvimento de um
país está essencialmente ligado às oportunidades que ele oferece à população de fazer
escolhas e exercer sua cidadania. E isso inclui não apenas a garantia dos direitos sociais
básicos, como saúde e educação, como também segurança, liberdade, habitação e cultura, ou
seja, uma política de investimento que prioriza políticas públicas para os menos favorecidos.
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Junqueira (2007) discute o relacionamento social por meio das redes. Segundo seu
artigo “Gestão Social: Organização, Parceria e Redes Sociais”:
A parceria entre organizações do terceiro setor, estado e sociedade civil,
caracterizando a gestão social como a interação entre esses diversos atores, que
privilegiam o coletivo e os direitos sociais. As organizações se articulam em redes
sociais para inovar e acumular capital social, construindo um saber que possibilite
interferir na consolidação do poder local. As redes sociais, neste processo,
desempenham um papel central, tanto na articulação do poder, como no
compromisso com as mudanças sociais.

De outro lado, Ladislau Dowbor (2012) afirma que as políticas locais de
desenvolvimento devem ser fortalecidas para permitir que as pessoas possam participar de
forma organizada para o desenvolvimento.
Não é possível analisar e pesquisar o TS, negócios sociais e geração de renda sem
comentar a rede e suas características. Para tanto, utiliza-se os conceitos de Maria Ceci
Misoczky (2009), que afirma em artigo sobre redes e territórios que o uso da expressão “rede”
pelos ativistas de movimentos sociais indica que veio para ficar e que um caminho para a
libertação da noção de redes é o retorno à metáfora. Neste mesmo artigo, Misoczky comenta e
compara os conceitos de Becker (1993) e Coleman (1998) referentes ao utilitarismo racional;
Putnam (1995) e Fine (2001) a cerca do funcionalismo estrutural; Lin (2001) e Granovetter
(1992;1994) sobre sociologia econômica e Bordieu (2000) falando da perspectiva do conflito.
No artigo sobre redes de Junqueira (2007), afirma: “O conceito de rede cria uma
possibilidade de intervenção, gerando em cada um de seus membros a participação que
viabiliza a reconstrução da sociedade civil”. Comenta ainda que “as organizações se articulam
em redes sociais para inovar e criar de maneira dinâmica a realidade social que cada vez mais
se complexifica” e conclui que as redes sociais desempenham papel articulador do poder e na
busca por mudanças que favoreçam a inclusão social e a qualidade de vida de parcela da
população.
Redes sociais empreendedoras são denominadas como redes de relacionamentos
empresariais e abordam as relações com outras organizações, com grupos de empresas e com
pessoas que os ajudam a criar empreendimentos. (HANSEN, 1995) Dinâmicas, essas relações
estão em constante transformação e evolução. (MARQUES, 2007) Ducci e Teixeira (2011)
confirmam esta última caracterização ao informarem que os relacionamentos estabelecidos
durante o ciclo de vida de um empreendimento evoluem e se aprofundam com o passar dos
anos, à medida que os empreendedores podem provar sua confiabilidade.
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Essas redes de relacionamento, além de dinâmicas, são caracterizadas como um
conjunto de dois componentes: atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões
(DEGENNE; FORSÉ, 1999). Este último elemento, formado através da interação social entre
atores em rede, é denominado laço, vínculo ou nó. (RECUERO, 2009)
De acordo com estudo de Granovetter (1973), a força de um laço é uma combinação,
provavelmente linear, da quantidade de tempo, magnitude emocional, intimidade e serviços
recíprocos entre indivíduos. Os laços fortes advêm das interações realizadas há mais de um
ano com familiares e pessoas qualificadas de amigas. Essas relações se dão de forma
frequente e com proximidade emocional. Borges (2004) acrescenta que os colegas de
trabalho, os parceiros e mesmo alguns clientes e fornecedores podem ser enquadrados nessa
categoria de laços. Esses contatos frequentes, normalmente, proporcionam diálogos mais
abertos que facilitam a compreensão e o acesso às informações.
Já Cruz e Estraviz estão entre os primeiros a escrever no Brasil sobre a mobilização de
recursos de forma planejada, reafirmando a necessidade da criação de um departamento que
pense no futuro da organização com a elaboração de projetos, captação de recursos,
comunicação e marketing, bem como a prestação de contas de forma transparente.
Cruz; Estraviz (2000) frisam a importância da diversificação das fontes de recursos de
uma organização. Percebe-se que para diversificar é necessário ter um plano de mobilização
de recursos de longo prazo com várias estratégias e uma equipe interna de desenvolvimento
institucional que consiga implementá-lo, visto que existe dificuldade de mobilização de
recursos. Esta tática tem ajudado diversas OSCs.
Percebe-se também que as organizações não compreendem que para captar mais
recursos será necessário investir tempo e dinheiro. Querem soluções milagrosas que tragam
dinheiro para as suas atividades, mas não sabem por onde começar, não têm contatos, rede e
não têm planejamento.
Para a realização de um planejamento de mobilização de recursos sente-se falta hoje
de definições claras do que são fontes, estratégias, táticas e ferramentas de captação. Em
Cruz; Estraviz (2000) percebe-se que os conceitos estão misturados, levando a alguns desvios
no planejamento.
Henry Mintzberg discute profundamente o tema estratégia em vários de seu livros,
principalmente em Safari da estratégia (2010) e em Ascensão e queda do planejamento
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estratégico (2004) e a define como uma forma de pensar no futuro, integrada no processo
decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de resultados. Seu já
famoso entendimento sobre “estratégia em 5 p's” dos nomes originais em inglês plan, play,
pattern, position e perspective (plano, manobra, padrão, posição e perspectiva), auxilia na
percepção de que este conceito pode ter várias concepções e, efetivamente, nenhuma delas é
superior à outra. Basta, apenas, compreender que todas são aplicáveis, mesmo em simultâneo,
a depender, claro, do contexto e do que se pretende.
Rodrigo Mendes Pereira, em seu artigo “Conceitos, características e desacordos no
Terceiro Setor”(2011) discute e comenta vários conceitos jurídicos e nãojurídicos e suas
definições serão utilizadas ao longo desta dissertação, assim como sua definição de TS será
útil:
É o espaço ocupado pelas organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos ou
econômicos, de interesse social, e que não possuem finalidade, natureza ou
legislação específicas; assim como pelos projetos, ações e atividades de interesse
social desenvolvidos por indivíduos, empresas e Governo, normalmente por meio de
grupos, movimentos ou alianças (parcerias) intersetoriais, com o objetivo de
fomentar, apoiar ou complementar a atuação das organizações formalmente
constituídas e acima caracterizadas.

Os conceitos do histórico e marco regulatório (ou sua ausência) do TS contidos na
dissertação de mestrado de Alberto Tozzi (2010), na PUC-SP, também compõem o pano de
fundo e serão utilizados ao longo desta dissertação.
Já autores como Prahalad; Hart (2002) foram pioneiros no destaque do papel que as
multinacionais deveriam ter na mitigação de problemas socioambientais. Os autores apontam
que as ações de responsabilidade social corporativa seriam limitadas e, em alguns casos,
ineficazes para contribuir com a melhoria das condições de vida das pessoas marginalizadas.
Deveriam focar e criar alguns dos seus produtos para a base da pirâmide (BoP). A principal
contribuição das empresas multinacionais seria oferecer serviços e produtos inovadores, que
atendessem uma demanda bem diferente daquela que tradicionalmente as grandes corporações
focavam.
Os conceitos de Marketing Relacionado a Causas – MRC são estudados a partir do
caso da Estátua da Liberdade de 1984, que cunhou o nome desta estratégia e de Jocelyne Daw
(2006), que assim a define:
MRC é uma colaboração entre empresas e causas sem fins lucrativo, que envolve as
partes interessadas da empresa desde seus funcionários até os fornecedores,
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passando pelos varejistas e consumidores. Ele reúne negócios e os ativos das causas
sem fins lucrativos em uma troca de valor: a de mercado e posição de produtos,
marcas e empresas, o que cria valor para os acionistas; para alcançar a missão de
uma organização sem fins lucrativos, que cria valor social; e para comunicar os
valores para todos os envolvidos.

Yunus, Muhammad com o Grameen Bank foi o precursor do pensamento moderno a
respeito de negócio social com seus micro-créditos especialmente para mulheres. O termo
“Negócio Social” segundo Yunus, também difere na questão estratégica para o combate à
pobreza e geração de renda com as propostas da base da pirâmide, desde que estas últimas
façam parte de estratégias de companhias multinacionais nas quais se busca somente o lucro
financeiro, pois o lucro social é conseguido só através do lucro econômico do produto
(YUNUS e al., 2010, p. 323).
Carolina Bohóequez-Herrera (2013) faz uma comparação dos modelos de negócios
sociais ao redor do mundo e compara os modelos indiano, asiático, americano, europeu e seus
vários modelos de acordo com cada país e o sul-americano, focando em um estudo de caso
com uma empresa social no nordeste brasileiro, segundo Bohóequez-Herrera:
O modelo proposto em relação aos negócios sociais pretende dar continuidade ao
debate acadêmico sobre estes empreendimentos que buscam a erradicação de
problemas de ordem social, em especial o que concerne na diminuição da pobreza,
através da geração de renda e emprego formal. Os conceitos não são novos, mas
organizados sobre a base conceitual dos negócios sociais trabalhada pelo professor
Yunus. A sua relação com o estudo de caso evidencia a existência destes
empreendimentos mimetizados sobre formas jurídicas que lhes permitam se
legalizar e ganhar legitimidade na economia tradicional. As iniciativas inovadoras
destes empreendimentos são variadas, assim se comprova com o caso de ITEVA,
instituto criador de oportunidades diversas, todas com foco no seio social em busca
do desenvolvimento e melhora das condições de vida dos menos favorecidos.

Já Graziella Maria Comini, em seu artigo “Negócios sociais e inclusivos: um
panorama da diversidade cultural” (2011) também compara os modelos ao redor do mundo e
esclarece:
Na literatura brasileira, a terminologia mais usual na comunidade acadêmica e entre
practioners é negócio social. Comini, Teodósio, Furtado e Barros (2011) procuram
fazer um recorte e diferenciar os dois termos (negócio social e negócio inclusivo).
Negócios Inclusivos tendem a ser uma subcategoria de iniciativas denominadas
Negócios Sociais. É uma expressão pouco usual no cotidiano das empresas
brasileiras e mesmo no discurso das ONGs, com exceção talvez daquelas voltadas à
inclusão da pessoa com deficiência (PCD) no trabalho.
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Metodologia de pesquisa
Com base em Quivy e Campenhoudt (1998), esta investigação se realizou em três atos
principais: a ruptura, a construção e a verificação.
Quadro 01: Etapas do procedimento de pesquisa

Fonte: Quivy, Campenhoudt (1998)

A “ruptura” comporta três etapas: a formulação da pergunta de partida, a exploração e
a problemática. A formulação da pergunta de partida se dá a partir das reflexões do autor
baseada em sua experiência profissional. Pode a GRP ser uma alternativa viável para a
sustentabilidade financeira da OSCs? Contudo, ciente que tais reflexões poderiam estar
imbuídas de preconceitos e falsas evidências, foram realizadas leituras e entrevistas
exploratórias, que contribuíram para a reconstrução do problema e permitiram o início da
construção da problemática; parte que foi levada a cabo no ato seguinte.
Assim, no ato da “construção” elaborou-se a problemática do trabalho a partir de uma
ampla e rigorosa pesquisa e revisão literária. Tal parte corresponde à formulação dos
principais pontos de referência teórica que alicerçam o problema de partida, ou seja, o
contexto no qual o problema a ser explorado se insere.
Compreendendo melhor o contexto em que ocorre o problema, e de posse do quadro
analítico elaborado, passou-se, então, para o último ato da pesquisa: a verificação. Por meio
de entrevistas para testar a pergunta do tema. Esse ato é composto por três partes: a
observação, a análise das informações e a elaboração das conclusões.

14

Para analisar o cenário e entender o TS no Brasil pretende-se basear nos dados do
estudo FASFIL 2010 (IBGE, 2012), e no censo anual do GIFE11, na pesquisa da FGV em
conjunto com a Articulação D3 (MENDONÇA, 2013) e também nos dados numéricos e
estatísticos disponíveis em várias fontes do Governo federal, principalmente dos Ministérios
da Fazenda, Cultura e Esporte, bem como nos estudos, artigos, dissertações, teses e livros
elencados na bibliografia.
Para atender ao terceiro objetivo específico sobre incentivos fiscais e impostos,
analisa-se as leis, a jurisprudência sobre os impostos incidentes na venda de produtos e
serviços por organizações sem fins lucrativos, bem como consulta a livros especializados. A
entrevista com Dr. Danilo Brandani Tiisel foi fundamental para esse capítulo.
É uma pesquisa qualitativa e documental realizada mediante entrevistas em
profundidade junto a profissionais especializados, gestores de OSCs e fruto da experiência
própria acumulada e sistematizada como consultor para OSCs nos últimos dez anos.
Comenta-se o modelo do PEMR que, na Derdic-PUC/SP, buscou a partir de 2008
diversificar fontes de recursos, pois recebia até então apenas recursos do SUS e da Fundação
São Paulo. A partir da contratação de consultoria especializada e da elaboração de plano de
mobilização de recursos, a organização conseguiu diminuir a dependência da Fundação por
meio da venda de serviços e outras estratégias como participação de editais, bem como
buscando apoio de empresas que fazem investimento social privado – ISP. Experiências em
outras organizações, como nos Educadores sem Fronteiras (ESF), Cursinho da POLI e
Instituto Se Toque, também foram descritas com dados obtidos em entrevistas a partir de
questionário estruturado, constante no apêndice.
Este modelo de Plano Estratégico para a Mobilização de Recursos – PEMR consiste
em, primeiramente, compilar os dados do direcionamento da organização, reescrevendo com
os envolvidos, quando necessário, a missão, a visão, os valores institucionais. Também incluise uma análise de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças da organização como
um todo e com um foco em captação de recursos. Em seguida, são detalhados os objetivos e
metas com valores financeiros necessários para cada uma, consolidando os valores a serem
mobilizados para um determinado prazo. Identifica-se as justificativas que serão utilizadas
como argumentos de convencimentos dos futuros parceiros.
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As melhores cinco a oito estratégias são identificadas, dentre as quarenta possíveis,
para que as metas sejam alcançadas e são descritas em detalhes, criando um plano de ação
com prazo e responsáveis claros. Inclui-se, ainda, uma parte sobre comunicação de suporte à
captação, que comenta as ferramentas impressas e virtuais como website, Facebook, etc. Em
alguns casos, estuda-se a criação de um departamento que se denomina DI –
Desenvolvimento Institucional, detalhado no capítulo 4.
Estrutura do trabalho
Esta dissertação está estruturada com o seguinte conteúdo por capítulo:
O primeiro corresponde a esta introdução – Um panorama sobre as dificuldades das
organizações do TS em mobilizar recursos diversificados e não vinculados a projetos.
Capitulo 1 – Conceituação – Neste capítulo, o objetivo é discutir e apresentar as
conceituações teóricas do TS e quem o compõe no Brasil.
Capitulo 2 – Fontes, estratégias, táticas e ferramentas de mobilização de recursos – o que e
quais são, onde e quando podem ser utilizadas na mobilização de recursos para o TS.
Capítulo 3 – Impostos e incentivos fiscais – Quais são os incentivos fiscais federais
disponíveis para o TS e como podem ser somados. Impostos incidentes sobre a venda de
produtos e serviços, bem como as possibilidades de isenções e imunidades.
Capitulo 4 – O Plano Estratégico de Mobilização de Recursos – PEMR desde o seu
planejamento, implementação e revisão. Contando experiências realizadas por diferentes
organizações por meio de entrevistas.
Quadro 02: Pessoas entrevistadas
Nome
Danilo Brandani Tiisel
Gilberto Alvares Giusepone Jr
Fabio Sato
Paulo Rocha
Antonio Tozzi
Beatriz Novaes
Instituto Se Toque
Fonte: Elaboração própria

Organizaçao
Social Profit / OAB - SP
Cursinho da Poli
Cursinho da Poli
Educadores sem Fronteira
Tozzi Associados
DERDIC-SP
Alexandre

Cargo
Sócio / coordenador
Diretor
Diretor
Fundador e presidente
Sócio gerente
Superintendente
Ex - Gerente

Data
dez/13
jan/14
jan/14
nov/13
jan/14
jan/14
jan/14

Conclusão – Demonstra-se a importância de um plano estratégico de mobilização de recursos
elaborado como ferramenta para aumentar e diversificar os recursos chamados livres de uma
organização do TS.
Referências, anexos e apêndices.
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1 - CONCEITUAÇÕES DO TERCEIRO SETOR E DE NEGÓCIOS
SOCIAIS
O objetivo deste capítulo é discutir o que são fontes, estratégias, ferramentas e táticas
adequadas à captação e mobilização de recursos para as OSCs, que conseguirão, assim
alcançar seus objetivos.
Inicialmente, estão apresentadas as conceituações teóricas do TS, quem o compõe no
Brasil e sua dimensão. Seguem as fontes de captação e as formas de como acessá-las,
comparando a participação percentual de cada uma nos Estados Unidos da América (EUA) e
no Brasil. Na sequência, é feita uma análise das estratégias, ferramentas e táticas. Os negócios
sociais de todas as formas são descritos e conceituados, pois fazem parte da estratégia de
geração de renda que permite às OSCs diversificar as fontes de recursos e aumentar os valores
mobilizados.
As organizações sem fins lucrativos segundo Landim (1993, p.5):
Acionam agentes com trajetórias e valores os mais diversificados. São mercado de
trabalho e também terreno de ação voluntária. Mobilizam grande quantidade de
recursos materiais de origens tão diversas quanto: Governos, indivíduos, famílias,
empresas, igrejas, fundações e associações. De natureza privada, não são empresas,
atuando em benefício público, não são órgãos de Governo.

Para entender esse universo tão complexo, Landim (1993) realizou uma pesquisa
publicada pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER). Esse estudo completou 20 anos e o
cenário político-econômico no qual as OSCs estão inseridas mudou consideravelmente. Para
além das acentuadas transformações socioeconômicas, a serem levadas necessariamente em
conta, permanece a carência de investigações mais amplas sobre o TS que possam apontar,
senão para uma compreensão abrangente da totalidade do contexto social em que estão
inseridas, ao menos para o universo específico e atual das organizações do setor.
1.1 Análise da FASFIL
O mais significativo e consistente levantamento desenvolvido a esse respeito no
Brasil, pelos atores envolvidos e baseados em dados oficiais do IBGE, surgiu em 2004 através
de uma parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, o Grupo de Instituições e Fundações Empresariais GIFE e a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais - ABONG, com base
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nos dados do cadastro central de empresas – CEMPRE do IBGE. Contou com a participação
da Secretaria Geral da Presidência da República em sua última edição, 2010.
Os critérios adotados pelo estudo “As Fundações Privadas e Associações Sem Fins
Lucrativos no Brasil 2010 – FASFIL” (IBGE, 2012, pag.12) para classificação das OSCs,
estão de acordo com a metodologia do Handbook on non-profit intitutions in the system of
national accounts, elaborado pela Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas –
ONU em conjunto com a Universidade John Hopkins, em 2002. Nesse trabalho, foram
consideradas as organizações existentes no CEMPRE como entidades sem fins lucrativos
(código de natureza jurídico iniciado pelo número “3”) as que se enquadram simultaneamente
nos cinco seguintes critérios:
(a) privadas, não integrantes, portanto, do aparelho do Estado
(b) sem fins lucrativos, isto é, organizações que não distribuem eventuais excedentes
entre seus proprietários ou diretores e que não possuem como razão primeira de
sua existência a geração de lucro – podendo até gera-los, desde que aplicados nas
atividades fins
(c) institucionalizadas, isto é, legalmente constituídas
(d) autoadministradas ou capazes de gerenciar suas próprias atividades
(e) voluntárias, na medida em que podem ser constituídas livremente por qualquer
grupo de pessoas, isto é, a atividade da associação ou da fundação da entidade é
livremente decidida pelos sócios ou fundadores.
No caso brasileiro, esses critérios correspondem a três figuras jurídicas dentro do
novo Código Civil: associações, fundações e organizações religiosas. As
associações, de acordo com o art. 53 do novo Código Civil regido pela Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, constituem-se pela união de pessoas que se
organizam para fins não-econômicos. As fundações são criadas por um instituidor,
mediante escritura pública ou testamento, a partir de uma dotação especial de bens
livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de
administrá-la. E, também, as organizações religiosas que foram recentemente
consideradas como uma terceira categoria. Com efeito, a Lei 10.825, de 22 de
dezembro de 2003, estabeleceu como pessoa jurídica de direito privado as
organizações religiosas, que anteriormente se enquadravam na figura de associações
(op. cit., p. 12)

As cooperativas foram previamente excluídas, pois não são do grupo que inicia pelo
número 3. Têm finalidade lucrativa, ou seja, este grupo inicia com o número “2” na
codificação do CEMPRE.
Foram excluídas também do universo das organizações “sem fins lucrativos” que
integram o TS, em síntese, as seguintes organizações pelos motivos abaixo sintetizados:
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• entidades de mediação e arbitragem, que são essencialmente de cunho mercantil.
Foram excluídas pelo item (b)
• caixas escolares e similares, cemitérios, cartórios, conselhos, consórcios e fundos
municipais, regulados pelo Governo. Excluídos pelo item (a)
• partidos políticos, sindicatos, entidades do sistema “S”, gerenciados e financiados a
partir de um arcabouço jurídico específico, não sendo, portanto, facultada livremente a
qualquer organização o desempenho dessas atividades. Excluídas pelo item (e)
A classificação adotada no estudo da FASFIL foi a Classification of the Purposes of
Non-Profit Institutions Serving Households – COPNI (classificação dos objetivos das
instituições sem fins lucrativos a serviço das famílias), reconhecida pela Divisão de
Estatísticas da ONU e adequada às necessidades do estudo, ou seja, uma COPNI12 ampliada
para possibilitar uma comparabilidade internacional e com os estudos anteriores de 2002 e
2005. Com estas informações o estudo apurou os seguintes dados:
Tabela 01 - Quantidade de Organizações sem fins lucrativos e as OSCs – TS no Brasil
por área de atuação
COPNI
ampliada
TOTAL

FASFIL
(Terceiro
Setor)

556.846

290.692

292

292

6.029

6.029

Cultura e recreação

36.921

36.921

Educação e pesquisa

87.948

17.664

Assistência social

30.414

30.414

Religião

82.853

82.853

Partidos, sindicatos, associações
patronais e profissionais

76.642

44.939

Meio ambiente e proteção animal

2.242

2.242

Desenvolvimento e defesa de direitos

42.463

42.463

Outras instituições privadas sem fins
lucrativos

191.042

26.875

Habitação
Saúde

Fonte: elaboração própria com dados da FASFIL 2010 (IBGE, 2012)
12

A classificação adotada é mais ampla que a COPNI original por incluir, além das instituições privadas sem
fins lucrativos a serviço das famílias, o conjunto de todas as “sem fins lucrativos” conforme tabela de natureza
jurídica do CEMPRE.
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Com as exclusões mais significativas numericamente dos condomínios (153.441),
caixas escolares (70.284), partidos políticos e sindicatos (31.703) consolidam-se as OSCs em
290.692, sendo as organizações religiosas as mais significativas percentualmente (29%),
seguidas das associações profissionais, de desenvolvimento e defesa de direitos, cultura e
recreação na faixa de 15% para cada setor, conforme gráfico 01. Vale ressaltar que a
participação de organizações religiosas não se restringe a esse grupo de instituições, visto que
muitas organizações assistenciais, educacionais e de saúde são de origem religiosa, embora
não estejam cadastradas como tal.
A distribuição das FASFIL por região do Brasil tende a acompanhar a distribuição da
população. Na região sudeste, concentram-se 44,2% das OSCs e 42,1% da população. Em
segundo lugar, a região nordeste concentra 22,9% dessas organizações, uma proporção um
pouco menor do que sua população de 27,8%. Em seguida está a região sul com 21,5% e
14,4% respectivamente, região centro-oeste e norte com 6,5% e 4,9% das organizações.
Figura 01 - Percentual de OSCs no Brasil por tipo de atividade
FASFIL TOTAL de 290.692 organizações sem fins lucrativos que compõem o TS

Fonte: elaboração própria com dados da FASFIL 2010 (IBGE,2012)
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Em 2010, as 290,7 mil FASFIL representavam 5,2% do total de organizações públicas
e privadas existentes em todo o País (5,5 milhões de CNPJs). Elas empregavam 4,9% dos
trabalhadores brasileiros, ou seja, 2,1 milhões de pessoas que ganhavam, em média, R$
1.667,05 mensais. Este valor equivalia a 3,3 salários mínimos daquele ano, similar à média
das remunerações de todas as organizações cadastradas no CEMPRE (3,2 salários mínimos).
O total da remuneração dos profissionais que trabalham formalmente nessas organizações foi
de R$ 46,2 bilhões em 2012.
Mais da metade do pessoal ocupado assalariado das FASFIL (58,1%), o que equivale a
1,2 milhão de pessoas, está em instituições localizadas na região Sudeste, em especial no
Estado de São Paulo, que reúne, sozinho, 748,7 mil desses trabalhadores (35,2%). Tal
distribuição, entretanto, não acompanha a estrutura da ocupação no mercado de trabalho no
Brasil. Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), 44,1% dos trabalhadores estão
no Sudeste, ou seja, concentra-se nesse território proporção inferior às das FASFIL (58,1%).
São notórias as diferenças de atuação das OSCs em cada Grande Região. O porte
médio das FASFIL é de 7,3 trabalhadores por instituição. Destaca-se da análise que 72,2%
delas não possuem sequer um empregado formalizado e, em 1,2% das organizações que
possuem mais de 100 funcionários, estão concentrados 63,3% do pessoal assalariado. A forte
presença do trabalho voluntário e da prestação de serviços autônomos13 pode explicar,
parcialmente, tal fenômeno.
A atividade desenvolvida influi no porte das organizações: de um lado, 62,7% das
organizações sem empregados registrados são dos grupos de religião, associações patronais e
profissionais e desenvolvimento e defesa de direitos.
No Sudeste, a média de ocupados assalariados é de 9,6 pessoas por organização, ao
passo que no Nordeste é de 4,5. Enquanto os hospitais empregam uma média de 224,8
pessoas, no grupo de desenvolvimento e defesa de direitos, por exemplo, a média é de uma
pessoa nas associações de moradores e 1,8 no grupo religião.
No outro extremo, entre as 3,6 mil instituições com 100 ou mais empregados, 26,9%
desenvolvem atividades de saúde e 33,3%, de educação e pesquisa, que requerem um maior

13

Como o financiamento das organizações está, muitas vezes, vinculado à execução de projetos, as atividades
desenvolvidas são realizadas com a contratação de terceiros, sob diferentes formas: prestadores de serviços
autônomos, microempreendedores individuais e empresas de diferentes portes.
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número de profissionais. Estas organizações são geralmente as mais antigas. Metade delas
(49,8%) foi criada antes da década de 1980. Em posição oposta, encontram-se as organizações
mais recentes, criadas na última década: 93,3% têm até quatro pessoas ocupadas.
Figura 02 – Percentual de OSCs conforme a quantidade de funcionários registrados

Fonte: elaboração própria com dados da FASFIL 2010 (IBGE, 2012)

A distribuição do pessoal ocupado e assalariado entre os diversos campos de atuação
das FASFIL tende a refletir as diferenças na abrangência do atendimento e na complexidade
dos serviços prestados. Assim é que o grupo de organizações de educação e pesquisa,
representando apenas 6,1% total das FASFIL, concentra 26,4% do universo de trabalhadores.
Neste grupo, a concentração é bem mais expressiva no subgrupo de educação superior, pois
1,4 mil universidades ou faculdades (0,5% das FASFIL) empregam 165,6 mil trabalhadores
(7,8% do total de trabalhadores), Na área da saúde, também se observa o mesmo fenômeno.
Em cerca de 6,0 mil organizações, trabalham 574,5 mil pessoas (27,0% do total desses
trabalhadores).

22

No Território Nacional, a distribuição do pessoal ocupado assalariado das FASFIL
acompanha, em grande medida, o perfil das organizações presentes em cada grande região.
Assim é que a concentração de trabalhadores no Sudeste se deve, em grande parte, à
participação dos grupos de saúde e educação e pesquisa, que abrigam (31,7%) do total de
trabalhadores das FASFIL. As menores taxas de ocupação nas regiões Norte e Nordeste
podem ser explicadas pela presença proporcionalmente mais forte das organizações de defesa
de direitos e interesses dos cidadãos, que estão entre aquelas que menos empregam.
Entre as inovações do estudo das FASFIL 2010, destacam-se as informações sobre
gênero e nível de escolaridade do pessoal ocupado nessas organizações. A primeira evidência
é a predominância de mulheres no setor sem fins lucrativos: elas representam 62,9% do
pessoal ocupado assalariado.
Nas áreas de saúde e assistência social, a presença feminina é mais forte e se distancia
da média nacional, representando 73,7% e 71,7% do pessoal ocupado assalariado das
respectivas áreas. A presença de ocupados com nível de escolaridade superior é também mais
elevada nas FASFIL: 33,0% dos assalariados dessas organizações, ou seja, quase o dobro do
observado no conjunto dos ocupados no total das organizações do Cempre (16,6%).
No período de 2006 a 2010, foram criados 292,6 mil novos empregos nas FASFIL.
Esse crescimento de 15,9% de empregos foi maior do que o registrado no número de
organizações (8,8%). Como consequência, se observa uma elevação no número médio de
empregados por organização, o que representa uma tendência contrária àquela observada no
período imediatamente anterior. Em 2006, a média de ocupados por organização era de 6,9
pessoas, elevando-se para 7,3 pessoas em 2010.
De 2006 a 2010, observou-se um crescimento da ordem de 8,8% das FASFIL no
Brasil, que passaram de 267,3 mil para 290,7 mil organizações no período. Esta expansão é
significativamente menor do que a observada no período de 2002 a 2005 (22,6%) e a
tendência de queda já havia sido prevista em estudo anterior.
Resumindo, a análise da evolução das FASFIL, de 2006 a 2010, indica que essas
instituições continuam crescendo no Brasil, ainda que em um ritmo bem menos acelerado do
que em períodos anteriores, especialmente entre o final dos anos 1990 e os primeiros dois
anos deste milênio, quando se observou uma grande expansão do setor. Resultado oposto foi
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observado em relação ao número de trabalhadores, que reverteu uma tendência de queda e deu
início à recuperação de postos de trabalho formal nas organizações.
Várias indagações surgem da análise dessas informações. Os resultados desse novo
estudo induzem a diversas questões sobre o universo das Fundações Privadas e Associações
sem Fins Lucrativos no País. Que fatores determinaram mudanças tão significativas na
dinâmica de crescimento dessas organizações? Qual o impacto do crescimento dos quadros
funcionais sobre a abrangência e a qualidade das ações realizadas? Estão conseguindo
mobilizar mais recursos? Como? Como a elevação nas remunerações refletiu no
fortalecimento das organizações? A área do desenvolvimento institucional (que inclui a
mobilização de recursos) está mais profissionalizada? Sem dúvida, estudos mais detalhados
são necessários para que seja possível entender os processos internos e externos a esse
universo de organizações.
Uma das contribuições do estudo FASFIL foi dimensionar, além do tamanho e da
quantidade de organizações e profissionais envolvidos, a representação financeira da área. A
partir dos salários pagos pode-se tentar definir a dimensão econômica do TS, conforme
demonstrado a seguir nas tabelas 02, 03 e 04.
1.2 As doações para o TS - quadro norte-americano comparativo ao brasileiro
Empresas (corporate) e fundações (foundations) não são as maiores fontes de recursos
para a concessão de subvenções e doações no mercado norte-americano. Na realidade, quatro
de cada cinco dólares ou 79% são contribuições ou doações vindas através de indivíduos e
legados (heranças). Este percentual muda para 87% com a inclusão das fundações familiares.
Nas empresas e fundações, apesar da facilidade de obter o contato direto ou por meio dos
websites, o valor doado é relativamente baixo. Sua contribuição é de apenas 6% e 15%,
respectivamente, conforme o figura 03. A mobilização de recursos com indivíduos é o grande
desafio que as organizações do TS norte-americanas têm para obter os recursos financeiros e,
assim, atingir seus objetivos como a principal fonte de recurso filantrópico.
A figura 03 revela os percentuais doados pelos norte-americanos para suas causas
favoritas. Somaram mais de US$ 316 bilhões em 2012, apesar das condições econômicas
enfrentadas pelo país. O valor total aumentou de US$ 286 bilhões em 2010 para US$ 298
bilhões e US$ 316 bilhões nos dois anos seguintes. Este aumento reflete a confiança do
cidadão norte-americano na recuperação da economia do país.
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No Brasil, por outro lado, ainda não existe uma pesquisa que informa com precisão os
dados das doações conforme sua fonte. Apenas este tipo de pesquisa poderá dar uma noção
mais clara do estado da mobilização de recursos no País. Sabe-se, entretanto, que a distância
dos países ditos do primeiro mundo em relação ao Brasil é grande e estima-se que na área da
Mobilização de Recursos seja de cerca de 20 anos. Mesmo sendo o Brasil a sétima economia
mundial, com um PIB de US$ 2,395 bilhões em 2012.
Figura 03 - Doações por fonte de recursos nos EUA em 2012
Percentuais referentes ao total doado de US$ 316,22 bilhões

Fonte: Giving USA, da The American Association of Fundraising Counsel14

Com a compilação de algumas pesquisas, que constam do estudo coordenado por
Patrícia Mendonça (2012), acrescidas de outros dados do Governo, IPEA e de estimativas
próprias, chega-se a alguns dados relevantes (Tabela 02) sobre as doações, incentivos fiscais,
repasses e convênios no Brasil:

14

Disponível em: www.givingusa.org acesso em: 15 de setembro de 2013
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Tabela 02 - Recursos por fonte no Brasil em 2012 (doações, convênios, etc.)
(em bilhões de reais)

Fontes de Recursos

Pesquisa
FGV (1)

Outras
estimativas

Total

Pessoas físicas
Governo Federal
Governos estaduais e municipais
Empresas Gife (sem incentivos)
Incentivos fiscais empresas
Outras empresas
Internacional
TOTAL

5,2
4,2
1,9
1
12,3

4,8 (2)
5,8 (2)
2,5 (3)
4,5 (4)
17,7

10
4,2
5,8
1,9
2,5
4,5
1
30

Fontes:
(1) Pesquisa FGV e Articulação D3 (MENDONÇA, 2012)
(2) Estimativa do autor – inclui 0,1 de incentivo fiscal das pessoas físicas
(3) Receita Federal (tabela 06)15
(4) Pesquisa PASE do IPEA 200616 excluindo os valores referente as empresas do GIFE e incentivos

Os dados da tabela 02 permitem concluir que o mercado brasileiro do TS, excluída a
venda de produtos e serviços e o trabalho voluntário, gira em torno de 30 bilhões de reais em
2012, assim distribuídos: 1/3 do Governo (Somando Governos federal com municipais e
estaduais), 1/3 de indivíduos e um pouco menos, perto de 30%, de empresas (somando
empresas do GIFE, outras empresas e incentivos fiscais federais), como se depreende do
gráfico 4.
Deve-se observar que tanto os dados norte-americanos como os brasileiros excluem a
receita dos serviços realizados pelas organizações e o valor econômico do trabalho voluntário.
Provavelmente, sua incorporação possa alterar a distribuição percentual de cada fonte.
A seguir, nas tabelas 03 e 04, uma estimativa do valor econômico das horas de
voluntariado e da receita dos serviços e produtos.

15

Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br/publico/estudotributario/BensTributarios/2010/DGTE
fetivoAC2010Serie2008a2012.pdf acesso em:: 02/01/2014
16
Disponível em:
www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1004&catid=10&Itemid=9
Acesso em: 15 de setembro de 2013
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Figura 04 - Distribuição percentual dos recursos para o TS no Brasil por fonte

Fonte: elaboração própria a partir da tabela 02

Tabela 03 – Estimativa do valor das horas de voluntários em OSC no Brasil

Voluntários no Brasil em
milhões (1)

19

Horas /ano por voluntário (2)

54

Salário hora médio do TS em
R$ (3)
Valor econômico do
voluntariado em R$ bilhões (4)
Fontes:
(1)
(2)
(3)
(4)
17

7,58
7,77

World Giving Index 201317
Estimativa própria de uma hora por semana em média
Salário médio no TS de acordo com FASFIL 2010 (IBGE, 2012 p.53)
(1) * (2) * (3)

Disponível em: www.idis.org.br/biblioteca/pesquisas/worldgivingindex2013_report.pdf/view?searchterm
=giving%20index acesso em: 12/01/2014
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Este valor do trabalho voluntário pode ser mais alto se apurado em pesquisa na qual a
dedicação média for maior que 54 horas por ano e que a qualificação destes voluntários seja
melhor e respectivamente com salários maiores que a média utilizada nesta previsão.
No Brasil, os hospitais e universidades, em geral filantrópicos, têm obtido receita por
meio da venda de serviços. Dados evidenciados na análise da FASFIL, do início deste
capítulo, levam a concluir que das 3.500 OSCs com mais de 100 funcionários (1,2% do total)
e que totalizam 1,2 milhões de funcionários (63,3% do total), concentradas no sudeste nas
áreas de saúde e educação devem pagar mais de 70% do valor dos salários de 46,2 bilhões
(IBGE 2010 p.53). A partir destes dados pode-se inferir qual é o valor dos serviços prestados.
Um dos dados que recebeu pouca atenção dos pesquisadores foi o valor apurado da folha de
pagamentos das OSCs que compõem o FASFIL. O valor pago em salários auxilia a
dimensionar o valor movimentado pelas organizações. Sabe-se, pela experiência, que a
despesa com salários e encargos nas organizações que prestam serviços e em OSCs
representam de 60 a 80% de seus orçamentos. Outro dado a utilizar, e detalhado no capítulo 3,
é a quantidade de OSCs que possuem o CEBAS, cerca de 6.000. Com certeza estas maiores
Organizações, que mais empregam, possuem este certificado e pagam um percentual de
encargos sociais menor que as outras. Assim sendo, na Tabela 04 observa-se uma estimativa
bastante próxima do tamanho econômico deste setor.
Considerando que o valor que as OSCs movimentaram em 2012 seja de R$ 101,13
bilhões (Tabela4), corresponde a 2,3% do PIB do Brasil de R$ 4,4 trilhões (IBGE)18, similar a
outros países que têm pesquisas mais apuradas sobre o tema e coerente com o percentual de
profissionais atuando neste setor. Podemos considerar que este setor corresponde a perto de
2,5% da economia brasileira em função de nossas estimativas conservadoras.

18

Disponível em: www.saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2329
acesso em: 15/11/2013
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Tabela 04 – O tamanho do mercado das OSCs
Em bilhões de reais

Salários totais

46,20

Encargos sociais (1)

13,86

Folha total

60,06

Receita das OSCs que têm
funcionários (2)

85,80

Receitas de outras OSCs (3)

7,56

Receita teórica do trabalho
voluntário (4)

7,77

Total das receitas previstas no
TS

101,13

Valor das doações, convênios,
etc. (5)

30,00

Valor da venda dos serviços
pelas OSCs (6)

63,36

Fonte: IBGE - FASFIL 2010 (2012) e cálculos do autor
(1) Calculado em 30%, pois os maiores empregadores das OSCs possuem o CEBAS conforme apêndice 2.
(2) Calculado considerando o valor da folha com encargos sendo 70% das receitas totais.
(3) Calculo conservador, sendo um valor médio hipotético de R$ 3.000,00 por mês, as receitas das
organizações que não têm nenhum funcionário correspondendo menos de 10% das receitas das OSCs que
tem pelo menos um funcionário.
(4) Conforme Tabela 03
(5) Conforme Tabela 02
(6) Deduzido do valor total o valor do trabalho voluntário (7,77) além das doações e convênios (30)

1.3 Negócios Sociais
Tema atual que suscita várias interpretações e conceitos diversos ao redor do mundo.
Os estudos de Comini (2011) e Bohóquez-Herrera (2013) são a base desse tópico. Inicia-se
com o Quadro 05, da European Venture Philantrophy Association – EVPA, que demonstra a
grande variedade possível de olhares distintos sobre o tema.

Resultados
positivos
reinvestidos

Distribuição de
lucros
socialmente
orientada

Empresa
socialmente
orientada

Investimento de impacto (4,5 a 8,5)

Disponível em: evpa.eu.com/knowledge-centre/what-is-vp/ acesso em: 10 / 10/ 2013

Fonte: EVPA – European Venture Philantrophy Association19 tradução do autor

Filantropia de risco (1 a 6)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Empresas que
alocam um
percentual para
caridade

Empresas de
mercado

Primeiro as finanças

Empresas com
política de RSC Responsabilidade
Social
Corporativa

Negócio tradicional

9

Condutor principal é
criar valor financeiro (8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Investimento social

Equilíbrio entre
despesa e receita
com vendas

Doações

Potencialmente
sustentável >
75% provêm das
receitas de
vendas

Primeiro o impacto

Receitas com
vendas e
doações

Somente impacto

Só recebem
doações e não
vendem

Geração de renda das empresas /
negócios sociais

Organização com finalidade social (1 a 6)

Instituições de caridade

1

Valor social e financeiro atuando juntos (3 a 7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
3
4
5
6
7
8

Condutor principal é
criar valor social (1 a 2)

Quadro 03 – Expectro do investimento do ponto de vista europeu
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Segundo a EVPA:
Filantropia de risco trabalha para construir organizações mais fortes com finalidade
social, proporcionando-lhes apoio financeiro e não-financeiro, a fim de aumentar o
seu impacto social. A EVPA propositadamente usa a palavra social, pois o impacto
pode ser social, ambiental, médico ou cultural. A abordagem Venture Philantrophy VP (ou Filantropia de Risco - FR em português) inclui a utilização de investimento
social e de subvenções. Como VP se espalha no mundo, práticas específicas podem
ser adaptadas às condições locais, no entanto, mantém um conjunto de
características-chave amplamente aceitos. Estes são: alto envolvimento,
financiamento sob medida, apoio por vários anos, apoio não financeiro,
envolvimento de redes, capacidade de organização e de medir resultados.

Importante comentar os conceitos de responsabilidade social e filantropia, suas
diferenças e semelhanças. O filantropo doa, normalmente, valores significativos em dinheiro,
sem esperar nada em troca. No passado, as pessoas doavam porque queriam doar, queriam
ajudar pessoas mais necessitadas ou doentes. Entre as empresas ainda se encontra aquelas que
fazem filantropia, uma ação social externa, tendo como beneficiários as próprias comunidades
no entorno de suas sedes. Já Responsabilidade Social Corporativa – RSC ou somente RS,
segundo o GIFE, é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada. Na
filantropia se faz uma doação espontânea, na RS não. A doação deve ser de forma planejada,
monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. O
investimento em negócios sociais tem o mesmo raciocínio.
Conforme Comini (2011):
Em países em desenvolvimento tem sido frequente o surgimento de alternativas para
combater o alto déficit social. Observa-se, desde a década de 1990, um grande
crescimento de ações filantrópicas por parte de empresas privadas, bem como a
intensificação da atuação de organizações da sociedade civil. Há 20 anos,
observavam-se dois “mundos” – empresarial e da sociedade civil – muito distantes,
com alta resistência para trabalhar de forma colaborativa.
Passados dez anos do século 21, essa realidade alterou-se de uma forma brutal.
Independente dos motivos que levaram à aproximação entre empresas privadas e
organizações do terceiro setor, o fato é que, hoje, o diálogo não apenas é possível,
como também é visto como necessário para a obtenção de uma relação ganha-ganha.

Surgem várias denominações e modelos de empresas sociais (social enterprise),
negócios inclusivos (inclusive business), negócios sociais (social business) e negócios
socioambientais, para enfatizar a necessidade de também incorporar a dimensão ambiental.
Alguns países têm leis específicas, porém, no Brasil ainda não existe uma legislação própria,
forçando muitas organizações a terem dois CNPJs, um de associação e outro de empresa ou
no caso de ter um só, limitando suas estratégias, atividades e ações. Como aponta Young
(2008), apesar da ambiguidade e diversidade dos termos, pode-se afirmar que este tipo de
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empreendimento é visto como algo importante e distinto da forma clássica e tradicional de
fazer negócios.
Inovação é o que move estes empreendedores sociais e gestores de organizações que
querem romper o círculo vicioso de não ter recursos e as necessidades sociais batendo (duro)
na porta. Envolvem as partes interessadas e as aproximam tais como cooperativas, empresas
de qualquer tamanho, incubadoras, aceleradoras, Governo e outras OSCs no debate sobre suas
contribuições na diminuição da pobreza, da desigualdade e da exclusão social.
Não é possível deixar de citar Yunus, que se tornou referência neste tema com o
modelo de seu banco. É o impulsionador do modelo indiano de negócios sociais. Em palavras
de Yunus et al., (2010, p.309):
No meio da corrente financeira e econômica atual, apareceram companhias que se
deram a oportunidade de se perguntar sobre o seu rol fundamental na sociedade, e
viram a importância de olhar para os aspectos sociais. Dando inicio a empresas
pioneiras na implementação de políticas pro ativas de responsabilidade social
corporativa em procura de se antecipar por alguns problemas sociais que por se
mesmos levaram a um incremento de empresas com objetivos louváveis
convertendo-as em negócios sociais.

O termo “negócio social”, segundo Yunus, também difere na questão estratégica do
combate à pobreza e geração de renda com as propostas da base da pirâmide (BoP) de
Prahalad. Pode ser que estas últimas façam parte de estratégias de companhias multinacionais
que buscam somente o lucro financeiro, pois o lucro social é conseguido só através do lucro
econômico do produto. (YUNUS e al., 2010, p. 323). Yunus está mais preocupado com o
envolvimento de atores locais no negócio do “lucro justo” e no reinvestimento dos resultados
obtidos na melhoria da condição dos habitantes. Para ele, existem dois tipos de negócios
sociais:
a) buscam benefícios sociais como redução da pobreza, tratamento de saúde para pobres,
justiça social, sustentabilidade global, ao invés da maximização do lucro do
proprietário;
b) são propriedade dos pobres ou marginalizados. Nesse caso, o benefício social deriva
do fato de que os dividendos e o crescimento financeiro produzidos beneficiarão os
necessitados (poor, em inglês) e reduzirão sua pobreza.
Já o modelo asiático, que envolve o Japão, Coréia do Sul, China, Hong Kong e
Taiwan, traz cinco tipos:
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a)
b)
c)
d)
e)

organização comercial sem fins lucrativos, onde o Estado toma as decisões;
empresa social de integração laboral;
empresa cooperativa sem fins lucrativos, com amplo fim social;
empresa social com e sem fins lucrativos, equivale a RSC das grandes empresas;
empresa para o desenvolvimento local.
Por outra parte, a perspectiva europeia é analisada por Bohóquez-Herrera (2013) desde

as concepções da comissão europeia, da rede de pesquisa europeia EMES (Emergence of
Social Enterprise in Europe), que assim define as empresas sociais: “Organizações com o
objetivo explícito de beneficiar a comunidade, iniciadas por um grupo de cidadãos, nas quais
o interesse material dos investidores capitalistas é sujeito a limites”. A Aliança das Empresas
Sociais do Reino Unido (Social Enterprise Coalition) é um exemplo. Por sua vez BohóquezHerrera, explica a dificuldade de chegar a um consenso entre a academia e os gestores,
especialmente pela tradição associativa e cooperativa aparentemente similar dos países da
União Europeia como um todo, ao mesmo tempo em que existe uma diferença e autonomia
legal em cada país, sendo inclusive reconhecido como um formato jurídico na maioria dos
países. O processo de formação das empresas sociais na Europa teve como motivação inicial a
oferta, a menor custo, de serviços que estão no escopo de atuação do setor público, bem como
a geração de oportunidades de trabalho para populações marginalizadas desempregadas
(BORZAGA; DEFOURNY, 2001 apud YOUNG, 2009, p. 33). De uma maneira geral, podese dizer que há muita similaridade com as organizações sociais brasileiras, previstas na
Reforma de Estado adotada no Brasil a partir da década de 1990.
Segundo Travaglini et al (2008), na Europa é possível agrupar três categorias de
atuação das empresas sociais:
a) empresas de integração ao trabalho, as Work Integration Social Enterprise (WISE);
b) empresas nas quais o objetivo social primordial é produzir produtos e serviços com
alvo social ou conduzido por interesse coletivo;
c) empresas que favorecem o desenvolvimento social e econômico local pela promoção
da participação de cidadãos e Governo locais nas atividades.
Uma definição criada pelo Departamento de Comércio e Indústria do Governo do
Reino Unido (2001) afirma que “as empresas sociais são negócios com objetivos sociais
primordiais, nos quais a receita gerada é reinvestida principalmente para os propósitos do
negócio ou na comunidade, ao invés de serem destinados à necessidade de maximização do
lucro dos acionistas e proprietários”.
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O modelo de governança é também um dos pontos de maior relevância na definição
das empresas sociais europeias. Este aspecto decorre das tradições de associativismo daquele
continente. Segundo Graziano (1993), “O pluralismo moderno é o pluralismo da associação
voluntária baseada na livre participação de seus membros e a existência de tais grupos é uma
consequência da Europa pós-revolucionária (Revolução Francesa)”.
Diferentemente da Europa, nos Estados Unidos o termo predominante é “negócio
social”. Muitas vezes, é utilizado para definir uma empresa que tenha objetivo social, como na
Europa, ou de uma unidade de negócio inserida em uma empresa tradicional. Além disso, o
termo foi apropriado por organizações sem fins lucrativos, que decidiram atuar no mercado
por meio da venda de bens e serviços. Existem muitos negócios inclusivos que focam os
consumidores da BoP, os negócios sociais que podem ser empresas tradicionais ou híbridas.
Leis específicas como a Benefit Corporation e a L3C (Low Profit, Limited Liability Company)
formam um bom arcabouço jurídico para estes tipos de empresas.
Segundo Young (2009, p.35), o negócio social poderia ser analisado por várias lentes
disciplinares diferentes. Neste sentido, o autor apresenta uma multiplicidade de possibilidades
de formatos, desde iniciativas de grandes corporações ligadas à responsabilidade social
empresarial ou marketing, até instituições criadas exclusivamente para perseguir a geração de
valor social:
a) filantropia corporativa: organização com fins lucrativos que dedica parcela de seus
recursos para programas sociais, como parte da sua estratégia competitiva;
b) empresa com fim social: organização com uma missão social, que opera no mercado
de maneira a realizar sua missão de forma mais eficaz;
c) híbrido: organização com duplo objetivo, de ganhar dinheiro para seus stakeholders e
endereçar objetivos sociais definidos;
d) projeto de geração de recursos: atividade voltada exclusivamente para gerar receita
para a organização;
e) projeto de finalidade social: atividade de uma organização destinada exclusivamente a
endereçar uma missão social ou objetivos sociais ou selecionados;
f) projeto híbrido: atividade de uma organização direcionada tanto para a produção de
receita quanto para contribuir para a missão ou objetivos sociais da organização.
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Conforme artigo de Comini (2011), apesar das ambiguidades e da dificuldade em
delimitar um único formato nos Estados Unidos, é possível observar o crescente interesse
neste tipo de empreendimento, que possibilita compatibilizar o modus operandi de uma
corporação tradicional com valores sociais e ambientais característicos de empreendimentos
sociais.
O modelo norte-americano poderia ser utilizado também no Brasil, porém a não
concordância dos atores locais fará com que se conviva sem um modelo e leis específicas
ainda por muitos anos.
Na perspectiva sul-americana, e brasileira, encontram-se duas correntes:
a) atua com negócios inclusivos – BoP (empresas)
b) OSCs (associações e fundações) com titulações (UPF ou OSCIP) ou sem e ainda as
cooperativas
No Brasil especificamente, nos últimos anos, nota-se que os negócios sociais são
relevantes para a melhoria da condição das populações em risco social, sendo considerados
referência em iniciativas inovadoras no campo do empreendedorismo social.
Voltando ao artigo de Comini (2011), as características dos negócios sociais
possibilitam conectar o segmento de baixa renda e dos marginalizados, tendo como objetivo
principal a melhoria das condições de vida desta população. Para alguns acadêmicos como
Prahalad e Hart, a melhoria das condições de vida é obtida por meio do acesso a quaisquer
bens e serviços até então disponíveis somente para a camada mais privilegiada.
Sen (2000) enfatiza que o principal problema da pobreza é a privação da liberdade
humana e, para revertê-la, é necessário dar condições sociais e econômicas que envolvam
acesso à educação, serviços de saúde, moradia e geração de renda.
Segundo Comini (2011), pode-se encontrar na literatura três principais correntes que
explicam os negócios sociais. A perspectiva europeia, nascida da tradição de economia social
(associativismo, cooperativismo), a perspectiva norte-americana, que entende os negócios
sociais como organizações privadas com lógica de mercado dedicada à solução de problemas
sociais, e a terceira corrente, predominante em países em desenvolvimento, que enfatiza
iniciativas de mercado voltadas à redução da pobreza e transformação das condições sociais
dos indivíduos marginalizados ou excluídos.
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Neste tópico, foram mostradas as diferentes abordagens teóricas sobre negócios
sociais existentes ao redor do mundo, que visam minimizar os problemas relacionados à
pobreza ou aos marginalizados pela via da inserção nos mercados. Pode-se observar os
diferentes nomes utilizados para definir a existência de organizações que visam solucionar
problemas sociais a partir de mecanismos de mercado, e a falta de uma visão homogênea é
explicada, primeiro, pelas diferentes formas de definir o caráter social dos empreendimentos
e, em seguida, pelas diversas maneiras de avaliar o impacto social e o caráter inovador deste
tipo de organização.
Pode-se resumir estas considerações com os conceitos trazidos por Bohóquez-Herrera:
a) empreendedorismo social viabiliza a gestão de negócios em prol da inclusão social das
camadas da sociedade menos favorecidas;
b) vincula objetivos econômicos e sociais como meta empresarial;
c) formas diferenciadas de fazer negócio fora do marco capitalista têm um denominador
comum;
d) enfrentar as falhas da economia de mercado e prover bem estar social e
desenvolvimento à população
Para esta dissertação utiliza-se o conceito amplo de negócios sociais, porém focado
somente nas OSCs (associações e fundações) de acordo com o item d) do modelo norteamericano na página 33: projeto de geração de recursos - atividade voltada exclusivamente
para gerar receita para a organização. Assim, utiliza-se o mesmo conceito do Projeto 27 –
descobrindo o Brasil dos negócios sociais20, orientado pela professora Graziella Comini, que
considera um negócio social aquele que obtém mais de 50% de suas receitas por meio da
venda de produtos ou serviços. Assim sendo, o quadro 06, adaptado para esta dissertação,
utiliza as colunas de 2 a 6 como sendo de negócios sociais:

20

Disponível em: www.projetobrasil27.com.br/ acesso em: 15/11/2013

Resultados
positivos
reinvestidos

Distribuição de
lucros
socialmente
orientada

Empresa
socialmente
orientada

Empresas que
alocam um
percentual para
caridade

Investimento de impacto (4,5 a 8,5)

Fonte: EVPA – European Venture Philantrophy Association com acréscimo próprio da última linha

Negócios sociais com + de 50% da receita com vendas (2 a 6)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filantropia de risco (1 a 6)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresas de
mercado

Primeiro as finanças

Empresas com
política de RSC Responsabilidade
Social
Corporativa

Negócio tradicional

9

Condutor principal é
criar valor financeiro (8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Investimento social

Equilíbrio entre
despesa e receita
com vendas

Doações

Potencialmente
sustentável >
75% provêm das
receitas de
vendas

Primeiro o impacto

Receitas com
vendas e
doações

Somente impacto

Só recebem
doações e não
vendem

Geração de renda das empresas /
negócios sociais

Organização com finalidade social (1 a 6)

Instituições de caridade

1

Valor social e financeiro atuando juntos (3 a 7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
3
4
5
6
7
8

Condutor principal é
criar valor social (1 a 2)

Quadro 04 – Definição de negócios sociais para o autor
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2 - FONTES, ESTRATÉGIAS, TÁTICAS E FERRAMENTAS DE
MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

Neste capítulo são analisadas as fontes, estratégias, táticas e ferramentas utilizadas
pelas OSCs para obter os recursos de diferentes fontes. Com a revisão destes conceitos,
definições e análise da origem destas palavras, espera-se facilitar o entendimento do tema.
Fontes de recursos podem ser entendidas de forma diferente, dependendo da área e do
contexto utilizado. Resume-se na procura de locais ou pessoas que possam aportar recursos a
um empreendimento. Uma empresa que queira iniciar ou ampliar seu negócio irá pensar em
bancos, sócios, venda de ações, BNDES (Governo), etc. O próprio Governo, em seu
orçamento, chama de fontes de recursos a classificação da receita segundo a destinação legal
dos recursos arrecadados. No TS, são as organizações públicas ou privadas mais as pessoas
que irão aportar os recursos nas OSCs.
Cada fonte tem características próprias detalhadas adiante, bem como a maneira de
acessar esta fonte e quais as ferramentas ou táticas a serem utilizadas.
A palavra “estratégia” vem do grego antigo strategos (de stratos, "exército", e ago,
"liderança" ou "comando"), tendo significado inicialmente "a arte do general", designando o
comandante militar na antiga democracia ateniense.
Atualmente, estratégia é uma das palavras mais utilizadas na vida empresarial e
encontrada abundantemente na literatura especializada. À primeira vista, parece tratar-se de
um conceito consolidado, de sentido universal, consensual e único, contudo não é o que
ocorre.
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000 p.13) compara a estratégia a um elefante
analisado por cegos:
Somos cegos e a formulação de estratégia é nosso elefante. Como ninguém teve a
visão para enxergar o animal inteiro, cada um tocou uma ou outra parte e
“prosseguiu em total ignorância” a respeito do restante. Somando as partes,
certamente não teremos um elefante. Um elefante é mais que isto. Contudo, para
compreender o todo também precisamos compreender as partes.

No mesmo livro são analisadas dez escolas de planejamento que têm seu inicio na
década de 1960 e evoluíram até os dias atuais, cada uma com suas limitações, fato que
dificulta a utilização de uma definição que atenda a mobilização de recursos.
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Segundo o dicionário Aurélio, estratégia é a arte de explorar condições e caminhos
favoráveis com o fim de alcançar objetivos. Mintzberg (1996) a sintetiza como sendo uma
forma de pensar no futuro, integrada no processo decisório, com base em um procedimento
formalizado e articulador de resultados. Estes dois conceitos mais simples são utilizados ao
longo desta dissertação.
Tática, também oriunda do grego taktike ou techne, a arte de manobrar (tropa), é
qualquer elemento componente de uma estratégia, com a finalidade de se atingir a meta
desejada num empreendimento qualquer. Enquanto a estratégia busca a visão "macro", de
conjunto ou, por assim dizer, sistêmica, relativa ao empreendimento, a tática se ocupa da
visão “micro”, no sentido elementar ou particular em relação ao todo. Conforme a perspectiva
de um líder, o que parece ser uma tática para um gerente pode ser uma estratégia para um
diretor. Por este motivo, algumas estratégias de mobilização de recursos podem ser entendidas
como táticas e vice e versa, o que não invalida a análise que segue.
Ferramenta é um utensílio, dispositivo ou mecanismo físico ou intelectual utilizado
por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa. Inicialmente, o termo
era utilizado para designar objetos de ferro ou outro material para fins doméstico ou
industrial. Em função do exposto, uma ferramenta pode ser definida como um dispositivo que
forneça uma vantagem mecânica ou mental para facilitar a realização de tarefas diversas.
Intimamente relacionadas, ferramenta, tática e estratégia se complementam, sendo
tática o plano de curto prazo e estratégia, o de longo prazo, que possibilita o processo de
mobilização. Numa comparação mais simples, tática e ferramenta seriam o ‘como’ realizar
determinada função, em oposição à estratégia, mais próxima de ‘o que’ se deve realizar, as
decisões a serem tomadas.
A diversificação de fontes por meio da utilização de diversas ferramentas
demonstra a legitimidade social da OSC e a consequente diminuição de riscos, bem como
uma saúde e sustentabilidade financeiras muito importantes para estas organizações. Uma
organização que tenha apenas uma fonte representando mais de 30% corre mais riscos que
outra que consegue uma melhor diversificação. Com algumas ressalvas como, por exemplo,
uma organização que tenha muitos doadores pessoas físicas, apesar de ser uma só fonte, o
risco é menor pela quantidade de doadores; mesmo que um saia, ele não representa muito na
receita total da organização. O mesmo raciocínio pode-se utilizar caso a estratégia for a venda
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de produtos e serviços por uma empresa dentro do Segundo Setor. Estrategicamente, seria a
mesma coisa que ter poucos ou um só cliente.
A partir da conceituação acima, pode-se detalhar e descrever onde e quando são
utilizadas as fontes, estratégias, táticas e ferramentas disponíveis para o TS em qualquer
causa. Utilizando a mobilização de maneira adequada e planejada com qualquer tipo de
recurso - mesmo que ainda não muito utilizadas no Brasil de hoje - poderão ser no futuro,
visto que já o são no chamado primeiro mundo.
2.1 As fontes de mobilização de recursos
Segundo Cruz; Estraviz (2000, p. 86), existem sete fontes financiadoras de recursos para o
TS esplanadas no quadro baseado no modelo de Carol Daugherty e Linda Kendrix:


empresas, indivíduos, fundações, Governo, geração de renda, instituições religiosas e
eventos especiais.
A divisão de fontes de recursos proposta acima, apesar de ser um bom ponto de

partida, pode confundir o gestor e o captador das OSCs e ser analisada sob um enfoque
diferente. Geração de renda e eventos especiais, por exemplo, podem ser consideradas
estratégias de mobilização e não fontes, como é mostrado mais à frente. Dada esta diferença
de enfoque, propõe-se uma divisão quanto às fontes, a partir dos mesmos autores.
Desse modo, o autor sugere, para facilitar o entendimento, uma nova divisão em
quatro tipos de fontes de recursos:


iniciativa privada, que compreende empresas, indivíduos (pessoas físicas) e institutos
corporativos, muitas vezes assemelhados aos departamentos de responsabilidade social
das empresas e às fundações empresariais;



fundações, que podem ser: familiares, empresariais ou mistas;



organizações religiosas;



fontes institucionais, incluindo: Governos (internacionais, nacional/federal, estaduais e
municipais), agências internacionais (bilaterais e multilaterais), organizações
comunitárias e outras associações.
Cada fonte tem características próprias, a seguir detalhadas e apontadas, bem como a

maneira de acessa-las e com quais ferramentas ou táticas.
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2.1.1 Iniciativa privada
A fonte mais acessada no mundo todo. A que tem maior número de doadores e de
valores aportados para os diversos projetos, empreendedores sociais e OSCs. O que difere o
hemisfério norte do sul, com raras exceções, é que no norte são as pessoas (indivíduos) que
doam percentualmente mais e, no sul, são as empresas.
Segundo estimativa da coordenadora da área de responsabilidade social do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, Anna Maria Medeiros Peliano, em entrevista de
201021, o mercado de doações de empresas para ações sociais no Brasil estaria além de R$ 8,5
bilhões em 2010.
O estudo do IPEA, realizado em 2004 com mais de 9.000 empresas, aponta que 69%
dessas empresas realizaram, em caráter voluntário, alguma ação social ou doação, que variou
de uma cesta básica a milhões de reais (PELIANO, 2006). Outro dado importante foi o do
estudo realizado pelo GIFE - Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE, 2012),
apontando que as doações dos 144 associados dentre os maiores grupos empresariais devem
ter chegado a R$ 2,3 bilhões em 2012, menos de 20% dos aportes com a utilização de
incentivos fiscais.
Portanto, a fonte empresa ainda é muito importante no Brasil com quase R$ 9 bilhões
aportados, sendo R$ 2,5 bilhões com incentivo fiscal (Tabela 7) e R$ 6,4 bilhões sem
incentivo fiscal, correspondendo a 30% do mercado de doações em 2012 (Figura 04). Para
acessar essa fonte deve-se entender que existem vários tipos de empresas e que sua forma de
abordagem também é diferente. Pode-se segmentá-las pela origem do capital (nacional,
multinacional), pela região geográfica em que atuam, pelo tamanho (faturamento ou número
de empregados), pela presença ou não de uma área ou política de responsabilidade social.
Também é necessário verificar como a empresa divulga a concessão de recursos, se por meio
de edital para a escolha de projetos, se tem projetos próprios ou institutos, bem como se OSC
e empreendedores sociais interessados podem entrar em contato direto, ou seja, não bastam
bons projetos, relacionamentos e bater na porta. Esta fonte exige intensa pesquisa prévia.
Já pessoas físicas ou indivíduos, em sua maioria, doam valores pequenos de forma
regular ou esporádica. Grandes doadores, apesar de poucos, são importantes para muitas
organizações. Além de valores monetários, essas pessoas doam seu tempo fazendo parte do

21

Disponível em: www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2678&Itemid=75
acesso em: 14 de julho de 2013
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corpo diretivo das organizações ou colaborando em suas atividades. Também a doação de
serviços profissionais, tais como, fotógrafo, design e outros é uma forma frequente de doação.
Meyer; Pascucci; Murphy (2012), em seu artigo discutem um projeto com a participação de
voluntários em hospitais de Curitiba, citam existir três ganhos utilizando esta fonte, quais
sejam: redução de custo, melhora da imagem da organização e atendimento social e
psicológico para o beneficiário. Para acessar esta fonte, ou seja, pessoas físicas ou indivíduos,
as ferramentas, táticas e formas ocorrem pelo telemarketing, mala direta, cara a cara (na rua
ou em visitas pré-agendadas), eventos, anúncios em TV, rádio e revistas.
Estudo do World Giving Index 2010 (IDIS) aponta que apenas 25% dos brasileiros
fazem alguma doação, o que coloca o País na 76ª posição entre 124 países do mundo. No
entanto, a pesquisa realizada pela empresa RGarber a pedido do Fundo Cristão para Crianças
(FLAC 2011), partindo dos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF de 2003 e
2009, presentes no censo de 2010 do IBGE, analisa o perfil dos doadores no Brasil e aponta
que 17 milhões de brasileiros doaram de forma regular (faz parte do orçamento familiar), o
que representa 9% da população e totaliza R$ 5,2 bilhões nesse ano. Estima-se que valor de
igual monta de doações é arrecadado também de forma esporádica, em situações específicas
como catástrofes - como as enchentes do sul ou do nordeste - dízimos e campanhas, como o
Teleton em favor da APAE-SP.
Conclui-se que esta fonte, apesar de ser relativamente baixa no Brasil, está em curva
ascendente e já soma cerca de um terço das doações (Figura 04). Nos EUA, esta é a principal
fonte, atingindo quatro em cinco doações ou 80% do valor total doado, quando somado com
legados. (Figura 03)
2.1.2 Fundações
No Brasil, as fundações são organizações formadas a partir de um patrimônio inicial
de grande monta, podendo ser um imóvel, patentes, direitos ou um fundo patrimonial em
moeda. Essas fundações contam com um acompanhamento do Ministério Público e fazem
parte do TS. Em outros países não há diferença entre fundações e associações. Normalmente,
todos os tipos de fundações têm endereços na rede mundial de computadores – websites – e
uma missão clara, que facilita a escolha daquelas com as quais as OSCs e os empreendedores
sociais entrarão em contato.
O processo de doação para a maioria dessas fundações ocorre por meio de editais,
procurando torna-lo mais transparente e público. Muitas têm projetos próprios e não
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distribuem recursos. A pesquisa nos websites é a ferramenta para buscar recursos nas
fundações nacionais e internacionais que aportam recursos no Brasil.
As fundações familiares, atendendo o desejo de um só ou da totalidade de seus
membros, são criadas de maneira que sua missão não seja alterada pelas futuras gerações. O
contato com elas também pode ocorrer por meio de edital em website, porém, neste tipo de
fundação, pode ser feito um contato pessoal para apresentação do projeto. Têm apoiado
projetos em defesa dos direitos humanos.
As fundações empresariais, assim como os institutos empresariais, são criadas pelas
próprias empresas a fim de atender à sua missão. Normalmente, essas fundações financiam
projetos que tenham relação com o mercado-alvo da empresa, com a região que atuam ou com
as causas que aprimoram sua imagem. Várias têm projetos próprios e as que não possuem
publicam edital, visando a seleção de projetos para atender ao grande número de solicitações.
Poucas recebem os projetos diretamente. O foco na educação e nos jovens é preponderante
nesta fonte, com meio ambiente e cultura sendo uma segunda escolha.
As fundações mistas, como o próprio nome indica, são criadas por famílias e
empresas, uma vez que têm uma causa definida que as une e só apoiam projetos alinhados às
suas finalidades.
No Brasil, ainda são poucas as fundações, não existem dados do potencial desta fonte
e muitas se confundem com as empresas. Nos EUA, chegam a 15% do total doado (Figura
03).
2.1.3 Organizações religiosas
Representando um elevado percentual de doações recebidas, tanto nos Estados Unidos
como no Brasil, é importante fazer uma ressalva. Esta fonte não é propriamente uma fonte de
recursos, pois estes provêm dos fiéis (indivíduos) e, na maioria das vezes, direcionados para
projetos próprios daquela Igreja a qual fazem parte. Entretanto, esta fonte também aporta
recursos para projetos do seu entorno ou que seus fiéis apoiem, ou seja, ela se torna uma
repassadora de recursos captados de pessoas.
As Igrejas, segundo estudo de Landim; Beres (1999), são grandes receptoras de
doações privadas no Brasil. Essa fonte nos Estados Unidos, de acordo com website do giving
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usa, no ano de 201222, somou mais de US$100 bilhões, o que representa 32% dos valores
doados, sendo a maior receptora.
Cruz; Estraviz (2000, p. 83) afirmam que: “captar recursos junto a instituições
religiosas exige, em geral, uma identificação com a seita. Diferentes de outros financiadores,
elas apoiam o custo operacional do projeto e tendem a contribuir por muitos anos”.
2.1.4 Fontes Institucionais
Esta fonte congrega recursos públicos do Estado, bem como agências internacionais de
financiamento e outras organizações.
O Estado brasileiro disponibiliza recursos por meio de auxílios e contribuições,
subvenções, termos de parceria, convênios e contratos utilizando a ferramenta do portal de
convênios – SICONV e por meio dos Ministérios da Cultura, da Saúde e dos Esportes, que
possuem ferramentas próprias de incentivo fiscal. De acordo com Sá, chefe do gabinete do
IPEA23:
Em 2010, R$ 4,1 bilhões do orçamento liquidado foram para as OSCs Organizações da Sociedade Civil. O montante representa 0,48% do PIB e em termos
proporcionais, essas transferências ocupam um espaço menor do que ocupavam há
10 anos. As três principais áreas de apoio do Governo na atuação dessas entidades
são ciência e tecnologia, educação e saúde.

Por outro lado, os Governos estaduais e municipais têm formas próprias de seleção e
distribuição de recursos. Para obtê-los, cada um deles deve ser contatado para conhecimento
do mecanismo utilizado. Os legislativos federal, estaduais e municipais utilizam a ferramenta
da apresentação de emendas para este tipo de apoio.
Somando-se as verbas do Governo federal e os valores estimados dos Governos
estaduais e municipais (Tabela 02), esta fonte representa um terço dos valores recebidos pelas
OSCs, sendo que muitas destas organizações se valem de percentuais acima de 80%,
causando uma dependência que ameaça sua legitimidade e sustentabilidade no longo prazo.
Com recursos dos países do primeiro mundo, as embaixadas de vários deles no Brasil,
por meio de formulários próprios, têm apoiado projetos e também é necessário um contato
com cada uma delas, para averiguar o formulário adequado.

22

Disponível em: www.givingusa.org acesso em: 14 de setembro de 2013
Disponível em: www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12524 acesso em:
15 de setembro de 2013
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As agências multilaterais de financiamento, como a Organização das Nações Unidas ONU e suas agências PNUD (desenvolvimento), PNUMA (meio ambiente), o Banco Mundial
e os bancos regionais de desenvolvimento, também financiam projetos. Essas instituições
multilaterais se interessam pelo fortalecimento institucional por meio de programas e projetos
no Brasil. Seu processo de concessão de recursos é transparente, pois tem critérios claros para
fazer esses financiamentos. No entanto, apenas as OSCs brasileiras com melhor estrutura
conseguem esses recursos devido à burocracia e aos valores relativamente grandes
envolvidos.
As agências financiadoras bilaterais dos Governos nacionais de países como Canadá,
Japão, Alemanha, Inglaterra, EUA, entre outros, financiam projetos por meio de acordos de
cooperação técnica internacional, intermediados pelos escritórios ou pelas agências de seus
Governos. A implementação e a negociação dos projetos são feitas mediante acordos
assinados pelo Brasil em âmbito internacional. Conforme estudo realizado pela Fundação
Getúlio Vargas - FGV em parceria com a Articulação D3 “sobre a cooperação bilateral, foi
possível constatar que, nos últimos quinze anos, o Brasil recebeu uma média de 184 milhões
de dólares por ano”. (MENDONÇA 2012, p. 34) Contudo, esses valores pouco representam
quando comparados às outras fontes de recursos. (Tabela 2 e Figura 4)
No Brasil, as organizações comunitárias se tornaram uma fonte de recursos
recentemente. Elas são e possuem a característica de associações, contudo, baseado no
website da rede WINGS24 que as denomina “fundações”, apresentam, ao redor do mundo, um
forte crescimento na última década. Passaram de 905 no ano 2000 a 1.680, em 2010. No
Brasil, no entanto, um dos poucos representantes deste tipo de organização é o Icon da Grande
Florianópolis que, segundo seu website, assim se define25:
As fundações comunitárias são instituições sem fins lucrativos, que mobilizam e
investem recursos técnicos e financeiros com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida da população em uma determinada localidade.
São algumas das características do conceito:
 atuação em uma área geográfica específica;
 seu Conselho reflete
a diversidade de atores
comunidade;
 faz doação para outras organizações da sociedade civil;
24

presentes

na

Disponível em: www.wingsweb.org acesso em: 14 de julho de 2013
Disponível em:
www.icomfloripa.org.br/site/index.php?modulo=conteudo&int_seq_secao=14&int_seq_conteudo=20 acesso em:
30 de setembro de 2013
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 possui uma ampla base de investidores sociais;
 procura desenvolver estratégias de sustentabilidade, como a formação de fundos
permanentes ou patrimoniais.

O Instituto Rio e o Instituto Baixada Maranhense são outras experiências similares e,
mesmo que este tipo de fonte não seja uma “fundação” comunitária, estas existem no Brasil
como associações sem fins lucrativos e podem não restringir os aportes financeiros apenas à
região de sua sede.
2.2 As estratégias para mobilização de recursos para as OSCs
Antes de abordar o papel das estratégias, táticas e ferramentas de mobilização de
recursos, é importante visualizar um breve panorama das diversas formas de se levantar
recursos, financeiros ou não, pelas OSCs. Vale ressaltar a importância do trabalho sistêmico e
organizado, que coordena diferentes estratégias para o alcance de um equilíbrio entre fontes
de recursos. Desta forma, espera-se ampliar a diversificação das fontes, diminuindo a
instabilidade e a dependência da organização de apenas uma ou poucas fontes de recursos.
Uma iniciativa social que obtém recursos de diferentes fontes nacionais e
internacionais, privadas e públicas, é, seguramente, uma iniciativa representativa, legítima e
útil à sociedade.
A rigor, a escolha de estratégias adequadas à mobilização de recursos para as
atividades sociais desenvolvidas pela organização não deve recair apenas sobre uma ou duas
opções. Por outro lado, também não deve tender, inicialmente, para um número grande de
alternativas, todas realizadas ao mesmo tempo, pois cada uma delas demandará investimento
próprio de tempo e de outros recursos para serem implementadas. Por meio de experiência
própria recomenda-se o estabelecimento de prioridade, além de um cronograma de
implementação das estratégias.
Dois aspectos são relevantes na escolha das estratégias:


buscar, nas alternativas escolhidas, o equilíbrio entre o custo e o benefício para
implementá-las;



estabelecer metas factíveis (o que significa dimensionar valores e fixar períodos de
tempo adequados).
As estratégias para a mobilização de recursos podem ser entendidas como veículos por

meio dos quais as organizações podem acessar as fontes. Assim, por exemplo, o Marketing

46

Relacionado a Causas – MRC é uma estratégia para atingir um grande número de indivíduos
por meio da tática “parceria com empresas”. Ou seja, as estratégias são o conjunto de
diferentes maneiras ou táticas que uma organização dispõe para chegar ao seu público
investidor.
Antes de discutir as diferentes estratégias, é importante esclarecer a posição dos
autores Cruz; Estraviz (2000), que consideraram a geração de renda e os eventos especiais
como fontes de recursos. Geração de renda e eventos seriam melhor classificados como
estratégias para mobilização. Neste caso, as pessoas físicas e jurídicas, que participam dos
eventos ou compram os produtos e serviços dos projetos de geração de renda, são as fontes
desta estratégia.
Deve-se ressaltar que o objetivo das organizações comerciais é o lucro e o das OSCs é
o fim descrito no seu estatuto, baseado na função social idealizada pelos gestores e fundadores
da organização. Pode-se dizer que houve, nos dois casos, um resultado positivo, porém, no
caso da atividade comercial, esse resultado é o lucro e pode ser distribuído entre seus sócios, o
que significa uma atividade de produção de capital. Nas organizações do TS, o resultado
positivo é convertido em auxílio à missão estatutária, o que significa uma atividade para o
bem comum e não uma atividade produtora e distribuidora de capital.
De qualquer forma, as OSCs não podem romper essa fronteira e transformarem suas
atividades de mobilização de recursos em uma atividade comercial capitalista. Elas devem ser
sempre um meio para que os objetivos e finalidades da organização sejam atingidos. Entender
as diversas estratégias, táticas e ferramentas de mobilização de recursos, imaginando qual
melhor se adéqua a cada fonte e situação, é a chave de sucesso do plano estratégico da
captação.
De início, é importante conhecer as sete principais estratégias, para acessar as fontes já
comentadas. Podem ser mistas, ou seja, combinadas entre si, gerando então uma nova
estratégia:


grandes doadores (major donors), editais, parcerias, doação de bens e produtos,
catástrofes, voluntariado e GRP. Cada uma destas estratégias pode ter estratégias
secundárias, táticas e ferramentas específicas.
Na sequência, cada estratégia será abordada de forma resumida para concentrar a

pesquisa e o esforço na estratégia da GRP, que é o objeto desta dissertação.
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2.2.1 Grandes doadores
Esta estratégia é utilizada para mobilizar recursos com pessoas físicas (indivíduos) ou
pessoas jurídicas (empresas) utilizando a ferramenta “visita” para apresentar os programas e
projetos das OSCs. Nesta visita, a apresentação é mais emocional do que técnica, onde se
recomenda a utilização de ferramentas de apresentação como o Power Point, Prezi, Slid.es,
etc. Outras estratégias secundárias podem ser utilizadas tais como legados, onde o doador
deixa um bem em seu testamento para a organização. Esta estratégia é muito utilizada nos
EUA. Ou ainda o matchfund (na qual o grande doador dobra o valor mobilizado pela
organização em determinado período). A ferramenta “pesquisa” também é muito utilizada
para buscar os apoiadores para a causa eleita.
2.2.2 Editais
Aqui concentram-se todas as estratégias que necessitam um projeto escrito de forma
técnica. Muito utilizada e, em diversos casos, obrigatória para a apresentação de ideias a
empresas, pessoas, fundações e Governos. Nesta estratégia, as OSCs devem utilizar a
ferramenta “projeto”, escrevendo de modo claro o que pretendem realizar, seus objetivos,
metas, prazos e custos. A elaboração de um projeto auxilia as OSCs e os empreendedores
sociais a levarem suas ideias e seus sonhos para o papel de forma organizada, transformandoos em realidade. Segundo Prochnow; Schaffer (1999 apud ONU, 1984): “Projeto é um
empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades inter-relacionadas e
coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de tempo e de
orçamento dados”.
Desta estratégia principal derivam outras estratégias secundárias, a seguir abordadas.
Financiamento coletivo - multidões (crowdfunding) – A estratégia de crowdfunding para
solicitação e obtenção de doações é atual e inovadora. Focada na fonte indivíduos, pessoas
físicas, busca valores de pouca monta para um projeto pontual.
O crowdfunding é uma forma de financiamento coletivo, que mobiliza um grande
número de doadores (multidão de indivíduos) com o objetivo de converter uma iniciativa ou
projeto em realidade. Normalmente, com o desenvolvimento de plataformas especializadas
(ferramenta), as doações são feitas via internet. Porém, pode-se pensar que, a estratégia de
crowdfunding (a vaquinha), sem o advento da internet, é simplesmente o método mais antigo
de se levantar fundos: convocar um grande número de pessoas para colaborar de acordo com
suas possibilidades, visando a realização de um projeto de interesse comum.
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A utilização da rede mundial de computadores e páginas de amigos para a mobilização
de recursos (online fundraising) já havia sido apontada como uma boa ferramenta em artigo
para mobilização de recursos destinados a bibliotecas norte-americanas em 2002, Hazard
(2003).
A ferramenta de websites de crowdfunding teve seu início na solicitação de recursos
para projetos culturais e shows, que procuravam levar artistas e bandas famosas para cidades
pequenas e médias dos Estados Unidos. Caso o cachê solicitado pelos artistas não fosse
alcançado, os valores eram devolvidos aos “patrocinadores”.
Ou seja, via websites especializados, os internautas escolhem as iniciativas ou projetos
com os quais querem colaborar, investem a quantia desejada e podem, inclusive, receber
contrapartidas (tática) como participação nos eventos, produtos institucionais ou outras
vantagens. Porém, o mais importante, é que, com as ferramentas online disponíveis, o
apoiador tem a possibilidade de se sentir parte da ação e dos resultados socioambientais e
culturais proporcionados pelo projeto, estimulando o engajamento (tática) e propiciando um
contato mais próximo do que a simples troca financeira. Baseado nos resultados que estes
websites têm oferecido, esta estratégia é indicada para mobilizar recursos de valores
pequenos, R$ 15.000,00 por projeto em média, dependendo muito do tamanho e capacidade
da rede de relacionamentos de cada uma das OSCs. São exemplos de websites de
crowdfunding no Brasil:
- Catarse: um dos primeiros websites do gênero no País, captou mais de cinco milhões de
reais, desde seu início, há três anos, advindos de 47.263 apoiadores, para 379 projetos bem
sucedidos, nem todos de caráter social (dados de dezembro/2012) (<http://www.catarse.me>
acesso em: 14 de julho de 2013).
- O pote: com ênfase em cultura e esporte (<http://www.opote.com.br/> acesso em: 30 de
setembro de 2013).
- Benfeitoria: lançado como uma opção de apoiar projetos “do bem”, o Benfeitoria se destaca
por ser a primeira das plataformas a não cobrar taxas das OSCs e dos projetos. O website
busca a manutenção de seus próprios recursos por meio de diferentes estratégias de captação
(<http://www.benfeitoria.com.br> acesso em: 14 de julho de 2013).
- Juntos com você: também não cobra pelos serviços e tem apoiadores que mantêm o website.
Em um ano de atuação, teve sucesso em 66% dos 27 projetos oferecidos e captou R$ 152 mil
com 1.228 doadores (<http://www.juntos.com.vc> acesso em: 14 de julho de 2013).
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- Think & Love: plataforma que não solicita um projeto da OSC. O doador pode escolher doar
para uma de seis causas ou sessenta organizações. Possui mais de dez mil fãs na sua página e
arrecadou R$ 34 mil desde o seu início

(<http://thinkandlove.com.br/> acesso em: 31 de

dezembro de 2013).
- Vakinha: menos institucional e voltado para arrecadar recursos entre amigos
(<http://www.vakinha.com.br> acesso em: 14 de julho de 2013).
- Lets: mobilize no facebook (<www.lets.bt> acesso em 23 de setembro de 2013).
- Impulso: focado no empreendedorismo (<http://www.impulso.org.br/pt> acesso em 23 de
setembro de 2013).
- Startando: com foco inicial em empreendedorismo, atualmente também divulga projetos
culturais e sociais (<https://www.startando.com.br> acesso em: 30 de julho de 2013).
-

Quero

incentivar:

website

colaborativo

para

projetos

com

incentivos

fiscais

(<www.queroincentivar.com.br> acesso em: 14 de julho de 2013).
- Partio: revertendo imposto em cultura (<partio.com.br> acesso em 15 de novembro de
2013).
Uma lista com mais de 50 websites de crowdfunding com data de fundação,
quantidades de seguidores e sites encontra-se no apêndice 1. Para ter sucesso com esta
ferramenta, o site, o projeto e a organização devem apresentar: vídeo do projeto, meta e prazo
de arrecadação, recompensas aos patrocinadores, integração com as redes sociais (Facebook e
Twitter)26.
Outras estratégias secundárias para edital – A utilização da ferramenta e tática dos
incentivos fiscais é importante para acessar empresas e grandes doadores (Capítulo 3).
A busca por editais que concedem algum tipo de premiação também pode ser
interessante para as OSCs, oferecendo visibilidade, bem como a pesquisa de editais sem
incentivos fiscais abertos por empresas, fundações nacionais e internacionais deve ser uma
tática constante nas OSCs.
Já a busca por recursos do Governo federal requer conhecimento da ferramenta
SICONV, portal de convênios de todos os ministérios. Nas esferas estaduais e municipais, o
contato com agentes públicos locais deve ser a tática.
26

um webblog sobre o tema nos EUA disponível em: www.smartermoney.nl/ acesso em: 23 de setembro de

2013.
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2.2.3 Geração de renda própria - GRP
Projetos de geração de renda são empreendimentos capazes de gerar receita e
resultados financeiros positivos para a OSC, principalmente por meio da venda de produtos
ou serviços relacionados às causas sociais. Uma característica importante dessa estratégia,
além da inovação social, é o auxílio à sustentação financeira da organização por meio da
geração de recursos desvinculados de projetos, os quais podem ser aplicados livremente, tanto
no operacional como em investimentos.
Como já explanado no capítulo 1, considera-se um negócio social quando mais de
50% das receitas são obtidas por meio da geração de renda própria - GRP (Quadro 4).
Segundo Dowbor (2012, 2013), o eixo que está deslocando as nossas visões da teoria
econômica é a mudança profunda na composição intersetorial dos processos produtivos. Em
termos resumidos, e tomando o exemplo norte-americano, a agricultura passou a ocupar
menos de 3% da mão de obra e a indústria manufatureira passou a ocupar menos de 10% em
2005. Outro dado importante é que o setor econômico da saúde representa 18,1% do PIB
norte-americano, sendo o principal setor do país. A indústria do entretenimento e a educação
(formal, não formal, de adultos, de atualização tecnológica e de formação de mão de obra)
aumentam muito a importância deste “setor” de serviços no mundo todo.
Castells (1994 p.77) se indigna com justa razão:
Sob o termo ‘serviços’ foram amontoadas atividades miscelâneas com pouco em
comum, exceto o fato de serem diferentes da agricultura, das indústrias extrativas,
dos serviços industriais, da construção e da manufatura. Esta categoria de ‘serviços’
é uma noção residual, negativa e gera confusão analítica.

Adotando a metodologia de Joachim Singelmann que, segundo Dowbor (2012), é a
que mais se adapta aos tempos atuais, o autor propõe uma distinção de serviços de apoio à
produção (informática, finanças, etc.), serviços distributivos (transporte, comunicações e
comercialização), serviços sociais (saúde, educação, etc.) e serviços pessoais (restaurantes,
hotelaria, domésticos, etc.), sugerindo que, com a complexidade maior da economia, se
abandone o velho paradigma de Colin Clark, que dividia os setores em primário, secundário e
terciário. Segundo Castells, “esta distinção se tornou um obstáculo epistemológico à
compreensão das nossas sociedades”.
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Nesta dissertação utiliza-se a denominação “serviço de caráter social” para identificar
estas oportunidades no TS. Hoje, a área social27 é também um empreendimento e deve ser
profissional. A saúde, educação, cultura, segurança local e afins perfazem algo como 40% do
emprego nos Estados Unidos. Há variações fortes segundo os países e é possível discutir as
classificações, mas o fato é que há um gigante crescendo no Brasil e gerando novas relações
de produção.
Saúde e educação não se estocam em prateleiras, nem são despachados em
“containers” (not tradable) . Conforme Dowbor (2012, p.66), são itens que devem chegar a
cada pessoa sob a forma de prestação de serviços personalizados. Ainda que seja o caso de
alguns equipamentos, pesquisas ou produtos (remédio) de saúde, no seu consenso as áreas
sociais exigem investimento local, participação comunitária e capilaridade na prestação dos
serviços, no entanto podem estes podem ser por meio da internet (EAD – ensino e diagnóstico
à distância), porém o contato com o aluno e com o paciente é individualizado e pessoal.
Salamon (1995, p.387), orientando uma pesquisa internacional sobre o TS, conclui
que este representa 7% da mão de obra nos países desenvolvidos e, quando acrescentado ao
voluntariado, chega a 10%. É o equivalente à totalidade da mão de obra industrial nos Estados
Unidos, por exemplo, que emprega menos de 10% dos trabalhadores atualmente. Na América
Latina, este setor ainda é fraco, representando respectivamente 2,2% do pessoal empregado e
3%, se incluído o voluntariado.
No Brasil, conforme o último estudo FASFIL (IBGE, 2012, p.36), há 2,1 milhões de
trabalhadores assalariados nas 290 mil organizações, representando 2,1% da população
economicamente ativa. Ainda não há estatísticas do voluntariado nas organizações brasileiras.
Esta estratégia da GRP vem assumindo um papel muito importante nos dias de hoje,
quando se fala em diversificar fontes de recursos das OSCs. A importância do setor do serviço
de caráter social, a ascensão social crescente e a dificuldade de obter doações pela maneira
mais filantrópica levam os gestores a pensar cada vez mais nas possibilidades desta estratégia
para obter os recursos que as OSCs necessitam. Lembrando que todas as formas de geração de
renda devem estar previstas nos estatutos da OSCs.

27

Conforme a definição de Singelmann
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Quadro 05 – As setes estratégias secundárias de GRP

MRC
Licenciamento
Mantenedores
Aluguel
Venda de Produtos e Serviços
Fundo Patrimonial
Eventos
Fonte: elaboração própria

Marketing Relacionado à Causa – MRC
Estratégia pela qual empresas e OSCs formam uma parceria para vender uma imagem,
um produto ou serviço em benefício dos dois lados, ou seja, a empresa ganha agregando uma
qualidade a mais no produto e, assim, vende mais, e as OSCs mobilizam recursos financeiros
e humanos. Valores comuns, objetivos convergentes, benefício mútuo, transparência e
reconhecimento dos ativos de cada um dos envolvidos devem orientar a negociação da
parceria de MRC.
No Brasil, este termo tem sido utilizado de forma equivocada por algumas empresas
para designar simples aportes financeiros de empresas para OSCs. Nos Estados Unidos, as
empresas estão envolvidas há muito tempo com o apoio a comunidades. De acordo com Daw
(2006), quando os primeiros programas de MRC fizeram sucesso, a relação entre as empresas
e o TS passou por uma mudança radical. Iniciado há mais de 25 anos, mais precisamente em
1984, com a campanha da reforma da Estátua da Liberdade, hoje o MRC representa uma nova
forma de relacionamento, que auxilia nos resultados esperados e nas políticas de
responsabilidade social das empresas. É uma ferramenta interessante para a divulgação da
marca e causa da OSC e, também, para a mobilização de recursos propriamente dita. Ao
mesmo tempo, auxilia na conquista dos objetivos de marketing das empresas parceiras.
Aspectos importantes para implementação desse tipo de ação conjunta:


a empresa precisa ter afinidade com a causa da OSC em questão e a intenção de
associar um determinado produto às ações;
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o contrato firmado (tática) entre as organizações deve prever que determinado valor ou
percentual da receita das vendas dos produtos ou serviços será destinado à livre
utilização pela OSC. Ou seja, o destino dos recursos é determinado pela OSC, de
acordo com sua missão, preferencialmente sem influência da empresa;



a embalagem, a propaganda do produto ou serviço destaca a parceria, o que dá
visibilidade para a empresa e para as iniciativas da OSC, potencializando a atração de
novos financiadores e parceiros para a Organização.
A OSC deve estabelecer critérios bem definidos visando a identificação de empresas

para esse tipo de ação. Ilustrativamente, alguns critérios podem ser observados nesta escolha:


empresas que tenham tradição em realizar esse tipo de parceria ao redor do mundo;



empresas concorrentes que já tenham feito alianças desse tipo com outras
organizações da sociedade civil;



empresas que têm sua política de responsabilidade social voltada à área social,
ambiental, educacional (inclusive educação não formal) e relacionada à causa
especifica da Organização ou projeto em questão.
Para por em prática uma iniciativa de marketing relacionado à causa - MRC – deve-se

observar também os critérios éticos relacionados com a natureza da atividade da empresa
(histórico da atitude da empresa com relação à comunidade, aos funcionários, ao meio
ambiente, Governo e demais stakeholders, etc.).
Existem vários modelos vitoriosos desta parceria entre OSCs e empresas grandes ou
pequenas como as do Instituto Ipê/Alpargatas (Havaianas), Graacc/McDonald´s (McDia
Feliz) e Instituto Se Toque/Santander (seguro de vida "mulher"), SOS Mata Atlântica e
Cartões Bradesco, Graacc e Instituto Airton Senna (Revista Sorria, vendida na Droga Raia)28,
Pimp my carroça e Ekoa café, Airton Senna e Apae (Restaurantweek), entre outros.
MRC – o caso da American Express, onde tudo começou: A prefeitura de Nova York
juntou US$1.700.000, com um centavo de dólar doado pela American Express de cada
transação realizada por seus clientes em 1984. O uso do cartão de crédito aumentou 40% no
período de seis meses da campanha, 25% de novos associados foram adquiridos e a American
Express ganhou US$ 25.000.000 e doou US$1.700.000 para a prefeitura de NY.

28

Ver exemplo do resultado desta experiência no apêndice 3
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O caso da água - Easyjet: A companhia aérea europeia de baixo custo vendeu, por muitos
anos, em suas 150 aeronaves a 40 milhões de passageiros/ano, uma garrafa de água por dois
euros, dos quais cinco centavos foram doados para o projeto pumpaid29, que visava construir
cisternas na África. Quando se consegue associar a causa ao produto o resultado é uma grande
sinergia.
Licenciamento (royalties)
Royalties no Brasil é conhecido como licenciamento. Cria-se um personagem e sua
história, cujas imagens são oferecidas para outros utilizarem em seus produtos.
A organização não se envolve na execução. Ela elabora o planejamento de marketing,
escolhe os parceiros que venderão os produtos, as empresas que têm a ver com a imagem da
OSC.
A Casa Hope tinha uma camiseta do boneco Hopinho, vendida nos supermercados
Carrefour e também outros produtos como lancheiras, garrafas térmicas, cadernos, mochilas,
que pagavam 5% a 10% para utilizarem os personagens da Organização. O Instituto Airton
Senna atua de forma semelhante com o personagem Seninha.
A diferença entre MRC e licenciamento é que, neste último, a marca do caderno não
se alinha com a marca e causa da organização, diferentemente o Mc Dia Feliz, quando o que
se divulga é a causa “câncer infantil”, que é internacionalmente apoiada pela empresa Mc
Donald’s.
Membros mantenedores
É uma denominação dada a esta estratégia secundária que busca recursos junto às
pessoas físicas e jurídicas com menor capacidade contributiva, que se identificam com a
organização e podem contribuir de forma periódica ou contínua. É considerada geração de
renda, pois, depende só da organização querer fazer este investimento que, quando bem
realizado, traz o retorno desejado e planejado. A vantagem associada à criação de uma
carteira de membros mantenedores é sua maior legitimidade social, decorrente do número
elevado de contribuintes. Entretanto, nem todas as causas se prestam a esse tipo de doação –
apenas causas com apelo emocional direto (tática) podem ser bem sucedidas em empreitadas
como essa. O modelo de sucesso nesse tipo de organização é o Greenpeace (e outras
organizações ambientais). Muito utilizada por museus e organizações religiosas. Todas as
29

Disponível em: www.pumpaid.org acesso em: 15 de setembro de 2013
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estratégias e ferramentas inovadoras ou não requerem que a organização do TS tenha recursos
para investir, visto que o retorno financeiro é superior a 12 meses, porém compensa, quando
bem aplicado.
A tática do adote, apadrinhamento e outras ferramentas
Nesta tática que também pode ser considerada mais uma estratégia secundária,
“apadrinhamento”, a OSC soma todo o custo da organização no ano e divide pelo número de
crianças ou idosos. Solicita o apoio de pessoas e empresas para apadrinharem uma, duas ou
mais pessoas. Existe uma troca de cartas anuais, geralmente entre o padrinho e o afiliado. Já o
“adote” é a mesma estratégia sem identificar o beneficiário e pode ser utilizada por
organizações ambientais e de proteção aos animais. O doador acredita que está ajudando o
beneficiário mas, na verdade, está pagando o aluguel e colaborando para manter a
Organização.
A maioria das organizações que têm um número grande de mantenedores, pessoas
físicas principalmente, trabalha em cima da causa.
Para a estratégia secundária mantenedores da GRP destacam-se três ferramentas: cara
a cara, torpedo e clique e agende.
Cara a cara (face to face) – diálogo direto é uma ferramenta inovadora e eficiente para a
convocação de mantenedores. Significa buscar o apoio regular mensal de doadores
individuais (pessoa física) “cara a cara”, por meio de cartões de débito ou crédito (média de
R$ 25,00 por doação mensal), os quais compõem o quadro de mantenedores de uma OSC. Os
recursos mobilizados são desvinculados de projetos e podem ser utilizados na manutenção
operacional, facilitando a sustentabilidade econômica da OSC.
É possível utilizar essa técnica para a mobilização de doadores, pessoas físicas na rua,
no metrô, de porta em porta (casas), no comércio, em shoppings e centros comerciais, em
escritórios, indústrias, universidades e em eventos culturais, esportivos, entre outros.
Vale ressaltar que o diálogo direto é muito mais que uma ferramenta ou técnica para a
obtenção de novos doadores. Segundo Lopez (2009), trata-se de:
Uma magnífica oportunidade para a sensibilização da população. O cidadão
brasileiro acolhe com entusiasmo a presença de captadores, escuta e se relaciona
pessoalmente de forma muito mais positiva do que diante de um e-mail ou uma
página da internet. Vê o captador como alguém próximo, que tem coisas muito
importantes para dizer.
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Ou seja, a mobilização de doadores individuais (mantenedores) pode ser encarada
como algo além de uma técnica de mobilização de recursos, pois, por meio do diálogo direto,
a organização trabalha também a legitimidade social, fator fundamental para sua
sustentabilidade.
Exemplos de iniciativas de sucesso utilizando esta ferramenta cara a cara: Médicos
sem Fronteiras, Abrinq, Greenpeace, entre outras.
Torpedo (SMS) - talvez seja a ferramenta mais dependente da tecnologia, pois consiste em
enviar mensagens, via telefone celular, para possíveis doadores. É necessária a parceria com
uma ou mais empresas de telefonia celular e com agências de propaganda para criar
mensagens curtas, porém efetivas. Sua criação é mais difícil do que fazer um anúncio de trinta
segundos para a televisão. É necessária, também, uma parceria ou serviços de uma empresa na
área de tecnologia para envio de grande quantidade de SMS e o recebimento das devolutivas,
que podem ser por SMS, fone ou pela rede mundial de computadores (internet). Acrescida da
parceria na busca de listas de números de telefones, que podem ser de um banco de dados
próprio ou do mercado (cartão de crédito, assinantes de uma revista, etc.).
Ferramenta ainda pouco usual no Brasil, por sua complexidade e pelo alto
investimento necessário, ela é utilizada em larga escala nos Estados Unidos, na Europa e na
Argentina pelas organizações mais modernas. Esta ferramenta é indicada para buscar recursos
de indivíduos, pessoas físicas (jovens) e de pequenos valores (R$15,00 a R$30,00 pontuais),
sendo muito eficaz quando há catástrofes (enchentes, terremotos, etc.), ou seja, necessidades
imediatas.
Clique e agende uma ligação – (click to call) também é uma das ferramentas que depende da
tecnologia. Grandes organizações vêm se utilizando do chamado click to call para atender
potenciais doadores, principalmente indivíduos. O objetivo principal é fidelizar apoiadores
com recursos mensais ou anuais. Assim, ao se deparar com o website institucional, e-mail ou
anúncio online da organização, o internauta é convidado a clicar em um determinado botão e
preencher dados pessoais para que, em seguida, no horário escolhido pelo internauta, seja
feita uma ligação por um atendente de telemarketing contratado pela organização. As
solicitações de ligações imediatas (realizadas em cinco minutos após o click) têm uma taxa de
conversão de 20%, segundo a organização Médicos sem Fronteiras, enquanto as ligações
realizadas no dia seguinte têm um índice menor de 5% na conversão em doação por parte do
interessado.
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Na conversa, o atendente – necessariamente bem treinado – explica a atuação da OSC
em questão e convida o internauta a colaborar mensalmente com diferentes valores. Muitas
vezes, o atendente registra na própria ligação os dados do cartão de crédito ou do endereço
para a cobrança via fatura bancária.
Esta estratégia exige uma boa infraestrutura de telemarketing, capaz de registrar e
enviar estes pedidos de contato, treinamento aos atendentes e um excelente sistema de
gerenciamento de contatos – CRM (táticas). Devido à necessidade de capital, o investimento
em uma estratégia como essa tem encontrado mais adeptos entre as grandes OSCs como
Médicos sem Fronteiras, ActionAid e Unicef.
Outras ferramentas mais tradicionais também podem ser acionadas e trazem bons
resultados, quando bem planejadas. Telemarketing, mala direta por correio físico ou
eletrônico (e-mail) e redes sociais são muito utilizadas por organizações ao redor do mundo e
também no Brasil. Discute-se muito a questão ética da invasão de privacidade dos
telefonemas e e-mails ficando uma decisão da OSC de utilizar ou não estas ferramentas para
desenvolver um quadro de mantenedores.
Já a inclusão de jogos (gamefication) para atrair um fluxo grande de pessoas para os
websites das OSCs é uma ferramenta nova, inovadora e que ainda não se sabe se aumentará os
valores doados para as OSCs.
Aluguel
Existem OSCs que alugam espaços ociosos. Elas possuem uma sede onde, por
exemplo, há um auditório e este é alugado para terceiros, ou locais onde as aulas acontecem
só em um período e as salas, quando não em uso, são locadas.
Algumas organizações conseguem sobreviver, ou pelo menos diversificam uma parte
de suas receitas, por meio de alugueis de imóveis doados por um de seus fundadores ou
associados.
Venda de serviços e produtos
Muitas organizações utilizam esta estratégia para gerar renda a seus beneficiários, no
caso, o próprio artesão que faz o produto. Entretanto, não se trata de geração de renda para a
organização e sim para uma pessoa, o que não é o foco desta dissertação. Neste item, abordase a venda dos produtos e serviços que compõem a renda da OSC que os fabrica, dentro da
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Organização ou por terceiros ou, ainda, pelo beneficiário de forma terapêutica, porém os
recursos da venda são da OSC.
A venda de produtos e serviços é uma estratégia importante, pois os recursos obtidos
são livres, não carimbados, que as pessoas, empresas, Governos, fundações e igrejas
compram. A este tipo de recurso damos o nome técnico de “liberalidade do uso de recursos”,
visando a sustentação e independência financeira, diminuindo ou eliminando os pedidos de
caridade ou ajuda. Muitas acabam sendo negócios sociais, tópico definido no capítulo
anterior.
Normalmente são projetos inovadores, onde a OSC deve ter e usar a criatividade para
produzir e vender em bazares esporádicos ou permanentes, loja própria, distribuidores e venda
direta. Produtos e serviços sempre devem ter qualidade.
Os serviços e produtos podem ter uma ligação forte com a organização e sua missão.
Por exemplo, na Derdic da PUC-SP30, os serviços vendidos são ligados à causa da surdez.
Aulas de Libras (língua brasileira de sinais) para mais de mil alunos ouvintes por ano,
colocação de pessoas surdas no mercado de trabalho por meio do sistema Aprendiz. Ou ainda
a Iniciativa Verde31, que vende o serviço de “carbon free” e planta árvores para neutralizar a
emissão de carbono de um evento ou atividades produtivas de uma empresa. Por outro lado, a
fabricação de alambrado pela organização Ramacrisna32 foi a tática encontrada para trazer
recursos para que a missão fosse alcançada, garantindo 70% das despesas, porém não havendo
ligação entre o produto e a missão de educar e profissionalizar jovens visando o
desenvolvimento humano. Conforme seu website:
A Ramacrisna é uma das organizações pioneiras no país em projetos de
autossutentabilidade. Graças a visão de futuro de seu fundador, Prof. Arlindo Corrêa
da Silva, na década de 70 foram criadas duas unidades produtivas com o objetivo de
gerar recursos para a manutenção da instituição.
Proposta difundida hoje no Terceiro Setor, a criação da Fabrica de Telas Ramacrisna
em 1975 e da Fabrica de Massas Caseiras Ramacrisna em 1977 foram propostas
inovadoras e ousadas para sua época. Fabricando produtos de excelente qualidade,
com pontualidade na entrega e preço justo, a Ramacrisna é referencia no pais em
projetos de autossustentabilidade.
Desenvolvendo atividades com qualidade e sem interrupção, a Ramacrisna cumpre
sua missão de promover sonhos, transformando vidas, contribuindo para a melhoria
no nível de escolaridade, no acesso à inclusão digital e melhoria na qualidade de
vida de centenas de famílias.

30

Disponível em: www.pucsp.br/derdic acesso em: 05/01/2014
Disponível em: www.iniciativaverde.org.br/__novosite/ acesso em: 05/01/2014
32
Disponível em: www.ramacrisna.org.br acesso em: 05/01/2014
31
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As Massas Ramacrisna podem ser encontradas nos melhores supermercados da
Região Metropolitana de Belo Horizonte. As Telas Ramacrisna tem como mercado
além de Minas Gerais, outros estados do Brasil e trabalha com produtos Belgo
Beckart, sinônimo de produtos de qualidade.

Muitas pessoas preferem comprar em um determinado bazar porque sabem que estão
comprando um produto cuja renda vai ajudar uma OSC, que na verdade está vendendo uma
causa junto com o produto ou serviço.
As fundações preferem apoiar OSCs que têm produtos ou serviços em seu portfólio de
receitas, porque elas doam recursos significativos por dois a três anos e, em seguida, vão em
busca de outras OSCs. Elas apoiam quem já vende produtos e serviços, pois quando deixarem
de apoiar sabem que a OSC não vai desaparecer e terá recursos para continuar a crescer e não
viver apenas de doações.
Um cuidado muito importante que deve ser atentado pelas OSCs é que a venda de
produtos e serviços não pode extrapolar a condição de atividade meio, não é objetivo da
organização vender produtos e serviços.
Junto com os produtos e serviços está-se vendendo uma causa e explica-se este desafio
contando uma historinha. O “TAG” é esta história que está amarrada, anexada ao produto. A
OSC tem os ingredientes: criatividade, inovação e uma linda história, que irá auxiliar as OSCs
a terem mais sucesso nas vendas.
Existem formas diversas de obter produtos para venda, desde a sua fabricação
(artesanato, tijolos, alambrados, etc...), obter produtos apreendidos pela Receita Federal 33,
pedir para pessoas que tenham um produto específico (vinhos antigos) até ter uma frota de
caminhões que passam nas casas dos doadores e retiram as doações (UNIBES 34 e Casas
André Luiz35). Após, se organizar a venda em lojas, bazares permanentes ou não ou, ainda,
fazer um evento específico para a venda.
O local e as estratégias de vendas deverão estar presentes em um plano de negócio,
que irá pensar em todas as etapas de um planejamento de longo prazo similar às empresas do
Segundo Setor. Definindo objetivos e metas e demais itens como, impacto social, diferencial,
etc. Organizações internacionais e brasileiras têm auxiliado OSCs locais a desenvolverem

33

Somente para organizações com a titulação de UPF ou OSCIP
Disponível em: www.unibes.org.br/bazar.php acesso em: 05/01/2014
35
Disponível em: mercatudo.org.br/ acesso em: 05/01/2014
34
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planos de negócios. Nesst36, Ashoka37 e Artemisia38 (esta local) são bons exemplos e websites
que valem a pena serem pesquisados.
Fundo Patrimonial
Consiste em criar um fundo de recursos financeiros, aplicados de forma conservadora,
para diversas finalidades. Desde fundos de emergência ou para eliminação de risco, mantendo
aplicado o valor referente de um a três anos do orçamento, por exemplo. Pode ser também um
fundo destinado à campanha capital, nome técnico da campanha para a construção ou reforma
da sede, pesquisa, etc. Muito comum nos países mais desenvolvidos é a constituição destes
fundos, que aplicam no mercado financeiro e geram juros para pagar as despesas do dia a dia,
despesas difíceis de serem cobertas por projetos ou outras estratégias. Segundo Paula Jancso
Fabiani (IDIS,2012):
São estruturas criadas para dar sustentabilidade financeira a uma OSC. Em sua
maioria, os fundos patrimoniais nascem com a obrigação de preservar
perpetuamente o valor doado (chamado de principal), utilizando apenas seus
rendimentos para a manutenção da organização.
[...] Além do conhecimento técnico sobre o mercado financeiro e contabilidade, a
estruturação de um fundo patrimonial requer o estabelecimento de uma governança
robusta e processos que promovam uma tomada de decisão e monitoramento
eficazes.

Segundo a Ford Foundation em seu relatório A Primer for Endowment Grantmakers
(2001), os recursos do fundo patrimonial devem ser investidos para gerar resgates regulares e
previsíveis para as atividades da Organização.
Na Europa e nos Estados Unidos, estes fundos existem há séculos. Os fundos das
universidades americanas de Harvard e Yale têm patrimônios de US$ 32 bilhões e US$ 19,4
bilhões (dados de junho/2011).
Eventos
A realização de eventos por OSCs não é novidade, porém mobilizar grandes valores e
de forma inovadora, sim. Em 2005, a Congregação Israelita Paulista (CIP 39) trouxe Itzhak
Perlman, um violinista cadeirante de fama internacional, por menos de 24 horas. Após o
concerto único na Sala São Paulo, ele voltou para os EUA. A organização religiosa mobilizou
36

Disponível em: www.nesst.org/brasil/ acesso em: 05/01/2014
Disponível em: www.ashoka.org.br acesso em: 05/01/2014
38
Disponível em:www.artemisia.org.br acesso em: 05/01/2014
39
Disponível em: www.cip.org.br acesso em: 05/01/2014
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líquido mais de US$ 3 milhões para suas obras sociais, por meio das táticas da venda de
convites (10%) e com o patrocínio de grandes empresas, que receberam 20 ingressos cada
uma das onze da categoria ouro, e outros 46 patrocinadores que também receberam convites
(em menor número), além da exposição da marca para os 1.500 presentes (entre eles o
Governador e o Prefeito de São Paulo). Este sucesso não se consegue sem planejamento,
recursos para investir (foram depositados US$ 100 mil na conta do músico, um ano antes) e
de uma rede de relacionamento, construída em vários anos, por meio da realização de eventos
de menor porte.
A APAE de São Paulo foi uma das primeiras na realização de grandes eventos em São
Paulo e iniciou com a realização da “Feira da Bondade” nos anos 1980. Naquela época,
segundo sua idealizadora, Jô Clemente, o valor arrecadado representava 90% da necessidade
anual. Hoje, a APAE SP realiza leilão de vinho, uma vez por ano. Está na sexta edição e
mobiliza cerca de R$ 1,5 milhão40 em uma noite, o que representa menos de 5% do orçamento
total, completados entre outras estratégias, com a venda de cursos e de serviços de exames
hospitalares, entre os quais o “famoso teste do pezinho”41, realizado desde 1976.
Até mesmo uma corrida de patos de plástico em rios, que acontece em mais de 150
cidades ao redor do mundo, pode ser uma boa estratégia de divulgar causas e mobilizar
recursos42. Corridas, caminhadas e pedaladas de rua, como a organizada pelo Instituto Avon43
em mais de 800 eventos, no mês de outubro de cada ano, têm a função primária de divulgar a
causa, mas as caminhadas organizadas pela ALS Association dos EUA44, que caminha para
combater a esclerose lateral amiotrófica - ELA (Lou Gehrig’s disease), além de divulgar a
causa, já mobilizou, desde 2000, mais de US$ 182 milhões e conta com mais de 110 mil
caminhantes registrados.
Mesmo a realização de uma feijoada, pizzada ou eventos similares pode trazer
recursos se planejada com antecedência (6 a 12 meses). Utilizar pessoas famosas como
chamariz e ter uma rede de contatos ativa são táticas válidas, além de definir o tema do evento
e seus objetivos, que podem ser desde divulgar uma causa até mobilizar recursos para uma
40

Com a venda de 400 convites a R$ 1 mil cada um, patrocínios e o valor do leilão dos vinhos doados.
Disponível em: www.apaesp.org.br/OQueFazemos/ParaAPrevencaoDaDeficienciaIntelectual/Paginas
/testes.aspx acesso em: 05/01/2014
42
Disponível em: www.duckrace.com acesso em: 05/01/2014
43
Disponível em: www.institutoavon.org.br/tag/corrida/ acesso em: 05/01/2014
44
Disponível em: web.alsa.org/site/PageServer?pagename=WLK_landing#.UswEkLQgnlw acesso em:
05/01/2014
41
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meta específica (compra de um bem, reforma) ou obter recursos desvinculados para a
manutenção da OSC.
2.2.4 Outras estratégias para mobilização de recursos
A parceria é uma rede de relações resultante de um esforço continuado de produção e
reprodução de relações úteis e duráveis de pessoas que, deliberadamente, manifestam o seu
interesse em agrupar-se diante de objetivos comuns, compartilhando solidariamente os
recursos disponíveis. (BOURDIEU, 1998) Segundo Junqueira (2007), a parceria também
depende da comunicação seja entre parceiros, seja no âmbito de cada organização e com seus
públicos (stakeholders).
Conforme já observado na estratégia sobre GRP (pag. 50), um tipo de serviço é
quando se atua na causa. É o caso da DERDIC que atua em área de interesse público e
empresarial em virtude da chamada “Lei de Cotas”. Dessa forma, uma oportunidade levantada
quando da construção do PEMR (capítulo 4) é a possibilidade de parcerias para o
desenvolvimento e oferecimento de serviços para empresas que desejam adequação legal.
No contexto atual, o termo “parceiro” é utilizado, principalmente pelas associações e
fundações, de forma ampla, o que pode resultar em significado vago e impreciso. Então,
verifica-se a necessidade do estabelecimento de princípios e regulações de possíveis parcerias
construídas pelas OSCs, se esse for o caso. Ou seja, devem ser criados critérios claros para o
estabelecimento de uma, ou diversas relações de cooperação.
Para que a OSC possa adotar parâmetros mais concretos na formação de parcerias,
abaixo seguem detalhados alguns pontos que podem ser considerados fundamentais para a
evolução de uma parceria.
Investir tempo e esforço no início da parceria é ponto crítico. É preciso definir
claramente o que a OSC deseja atingir e os motivos que legitimem essas premissas. Uma
apresentação clara da organização, com as informações mais relevantes é necessária.
Quando definidos os parceiros, o próximo passo é negociar e aprovar os detalhes da
parceria. As partes devem trabalhar com espírito cooperativo e transparência, levando-se em
consideração a necessidade de satisfação de todos com os benefícios que serão
proporcionados. Além disso, não deve existir nenhum sentimento de exploração. Os objetivos
devem ser claros, mensuráveis, atingíveis, realistas. Alguns instrumentos legais precisam ser
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elaborados para que a cooperação fique claramente documentada. Segurança jurídica é
fundamental.
É importante que fiquem claros os papéis e responsabilidades das partes. Definir um
plano de trabalho e comunicar-se regulamente durante todo o processo ajudará a assegurar
que o processo funcione com eficiência. Estabelecer indicadores de desempenho é a forma
mais concreta para a construção de um sistema de avaliação de resultados e impacto. Avaliar
a parceria é importante, também, para que a OSC possa refinar os detalhes da cooperação e
saber se deve ou não continuar.
Mobilizar recursos com o Estado e com empresas requer um bom conhecimento desta
estratégia denominada “Parceria”. Utiliza-se também a estratégia secundária das redes, que
cria uma possibilidade de intervenção, gerando em cada um de seus membros a participação
que viabiliza a reconstrução da sociedade civil. (JUNQUEIRA, 2007) A pesquisa constante
dos editais empresariais e governamentais, deve ser realizada, além de diversas ferramentas
disponíveis como as penas alternativas concedida por juízes, que têm convertido penas em
recursos para OSCs, e também, a Nota Fiscal Paulista – NFP, existente em vários outros
Estados do Brasil, que consiste em uma parceria entre o poder público, as lojas (que
disponibilizam o espaço para as urnas) e o consumidor final.
Catástrofes, infelizmente, acontecem todos os anos em diversos locais do planeta.
Estar preparado para elas e mobilizar recursos com esta estratégia requer planejamento. Sabese que haverá secas, enchentes, tempestades de neve, terremotos, furacões e explosão de
vulcões. Alguns destes eventos são previsíveis, outros não, porém ter um pessoal preparado
para atender estas necessidades com kits prontos de sobrevivência tem sido a missão de
algumas OSCs ao redor do mundo. Com a tática da emoção e da urgência e com as
ferramentas das redes sociais, SMS / torpedos e banco de dados utilizados na hora da tragédia
atinge-se um grande número de pessoas que doam alimentos, colchões, objetos e dinheiro.
Como integrantes das redes sociais, as OSCs passam a constituir uma forma
privilegiada de gestão das políticas sociais. Elas também incorporam pessoas que
voluntariamente a integram ajudando a tecê-la, colocando o seu saber, o seu tempo e
experiência a serviço do bem público, assim posiciona Junqueira (2007) o trabalho do
voluntário e como ele integra e forma a rede social. Esta estratégia é também importante para
mobilizar pessoas que podem ser diretores ou prestadores de serviço (sem custo) das OSCs.
Com as ferramentas das redes sociais na internet e visitas, pessoas são convidadas a
participarem a fazer parte de algo maior. Vende-se a causa com esta estratégia.

Click to call

Eventos
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Mala Direta

MRC

Parcerias

Governo

Telemarketing

Licenciamento

Torpedo

Bens e Produtos

Adote e
Apadrinhamento

Fundo
Patrimonial

Venda de
Produtos e
Serviços
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Voluntariado

Pessoas
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Fundações
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Fonte: elaboração própria
Em roxo e azul as fontes; em vermelho, estratégias principais; em verde, estratégias secundárias para GRP com mantenedores; e em azul claro, ferramentas para mantenedores
e o SICONV, ferramenta para acessar a fonte Governo.

Face to Face
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Associações
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Doadores

Agencias
Internacionas

Fontes
Institucionais

Quadro 06 – Resumo das fontes, estratégias principais e secundárias e ferramentas
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3 - IMPOSTOS E INCENTIVOS FISCAIS

Este capítulo aborda os impostos sobre as vendas de produtos e serviços e incentivos
fiscais federais disponíveis para o TS. São mostrados quais os incentivos fiscais federais
disponíveis para este setor e como podem ser somados. Vantagens e limites contábeis para as
empresas e pessoas físicas. Impostos incidentes sobre a venda de produtos e serviços,
possibilidades de isenções e imunidades, bem como discussões atuais nos tribunais e cortes
sobre este tema ainda não sedimentado.
Uma confusão encontrada nas OSCs é o desconhecimento das leis sobre impostos e
incentivos fiscais. Como o foco é a captação de recursos por meio da geração de renda, não se
pode ignorar um capítulo com este tema que parece, às vezes, tão hermético para os
empreendedores sociais, mas que se procura esclarecer com uma linguagem para leigos em
direito e contabilidade, apoiada em livros e entrevistas com especialista (TIISEL 2013). Podese vender um produto ou serviço e não pagar tributo algum, às vezes pela imunidade, outras
pela isenção.
Conhecer esses conceitos para saber qual a possibilidade de não pagar estes impostos
sem correr riscos tributários e utilizar os direitos e as leis em prol da causa, aproveitando essa
economia para aumentar os resultados e os valores investidos na causa é o objetivo deste
capítulo.
3.1 Imunidades e isenções
Imunidade é algo com a qual nascemos. Por exemplo: vamos supor que sou imune a
gripe, nasci assim; para ser isento, terei que tomar uma vacina. Só vou ficar isento e por
algum tempo, porque tomei a vacina.
A isenção é dada pelo Estado e pode ser tirada a qualquer momento. Deve ser
solicitada ao órgão competente. A isenção é efêmera e a imunidade é permanente. Neste
estudo são abordadas as isenções ou não para os seguintes impostos: COFINS, IPI, PIS
(federais); ICMS, IPVA e ITCMD (Estaduais); ISS e IPTU (municipais). A isenção deve ser
sempre solicitada e renovada periodicamente, dependendo do caso e da Prefeitura ou Estado.
São imunes a impostos sobre patrimônio, renda e serviços as organizações do tipo
citadas no artigo 150, inciso VI, c da Constituição Federal: assistência social, saúde e
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educação. Infelizmente alguns órgãos exigem que se prove a imunidade, transformando-a em
quase uma isenção.
Pela Constituição, os setores educação, assistência social e saúde são imunes; não
existe hipótese de serem tributadas com imposto sobre patrimônio, compra e venda de
produtos e prestação de serviços.
Quadro 07 – Comparação de imunidade e isenção
IMUNIDADE

ISENÇÃO

Regida pela Constituição Federal

Regida por legislação infraconstitucional

Não pode ser revogada, nem mesmo por
Emenda Consitucional

Pode ser revogada a qualquer tempo

Não há o nascimento da obrigação tributária

A obrigação tributária nasce, mas a
organização é dispensada de pagar o tributo

Não há o direito de cobrar o tributo

Há o direito de cobrar, mas ele não é exercido

Fonte: Constituição Federal e doutrina jurídica – quadro adaptado por Danilo Tiisel (2013)

Antes de abordar o temas sobre os impostos, cabe destacar e comentar os títulos,
qualificações e certificados disponíveis para as OSCs, visto que alguns deles serão necessários
para obter a isenção ou reconhecer a imunidade além de também oferecerem incentivos
fiscais.
O título de Utilidade Pública pode acontecer nas três esferas (federal – UPF, estadual –
UPE e municipal – UPM). Idem com a qualificação de OSCIP – Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público concedida pelo Ministério da Justiça na esfera federal, porém
proibida de conviver na mesma esfera – UP e OSCIP. Ou seja, uma organização poderá obter
a UPE (estadual) e OSCIP (federal), mas não as UPF e OSCIP na esfera federal. Já o
cerificado do CEBAS45 - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social será útil
para o reconhecimento de imunidade e para a isenção da cota patronal, abordada ao final deste
capítulo.

45

O nome anterior “Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos” (CEFF) foi alterado para CEBAS, pela
Medida Provisória nº 2.187-13 de 24-08-2001.
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3.2 Os impostos que incidem sobre as OSCs (e quais devem ser pagos ou não)46
3.2.1 Federais
Imposto de Renda - IR e Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL
Nenhuma OSC paga estes impostos: ou porque é imune, ou porque é isenta. Para as imunes
em função do artigo 150 da CF e para as isentas conforme artigo 15 da Lei 9.532 do CC e
artigo 174 do Decreto nº 3.000/99.
Caso a organização se enquadre em assistência social, saúde ou educação, não pagará
por ser imune. As outras não pagam por isenção e não será necessário solicitar. Ou seja,
nenhuma OSC paga este imposto, o que gera uma grande vantagem, comparando com as
empresas que pagam pelos dois impostos a soma de: 34%, caso apurem os impostos pelo
método de Lucro Real com lucro superior a 240 mil reais; 24% caso declare por Lucro Real e
tenha lucro abaixo de 240 mil reais; 7,68% caso declare por lucro presumido.
Programa de Integração Social - PIS
As empresas pagam 0,65 % sobre o faturamento, as OSCs pagam o imposto de 1% sobre
o valor da folha de pagamento e não sobre a venda dos produtos. Conforme a IN nº 247 da
SRF de 2002 em seu artigo 2º onde define a base (total da folha de pagamentos) e artigo 62º
que define a alíquota de 1%.
Imposto sobre produtos industrializados - IPI
Incide sobre quem produz e com uma infinidade de alíquotas, dependendo do produto
que é fabricado. Conforme Decreto Nº 7.212, de 15 de junho de 2010, em seu art. 54, são
isentos do imposto: I - os produtos industrializados por instituições de educação ou de
assistência social (saúde incluso), quando se destinarem, exclusivamente, a uso próprio ou a
distribuição gratuita a seus educandos ou assistidos, no cumprimento de suas finalidades (Lei
nº 4.502, de 1964, art. 7º, incisos II e IV). Na prática, uma imunidade transformada em
isenção. Não existem outras possibilidades de isenções.
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Imposto federal (“contribuição”) onde não há previsão de solicitar isenção. A questão
neste imposto é quanto se deve pagar, caso seja uma atividade própria ou não própria e se a
OSC é imune ou isenta.

46

Foram excluídos os templos religiosos, pois têm uma legislação específica.
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A pergunta que o gestor (na maioria das vezes, leigo) enfrenta é: O que é uma
atividade própria de uma OSC, de uma associação sem fins lucrativos?
Doação é uma atividade própria de uma OSC. Receber doações tem custo zero de
qualquer tipo de imposto. Todas as outras formas de captação são consideradas “não própria”.
O COFINS é calculado com alíquotas que variam de 3% a 7,6% conforme a OSC seja
isenta ou imune. A IN da RF nº 247-2002, artigo 47, inciso II, § 2 afirma47:
Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.

Ou seja, não própria seriam receitas de prestação de serviço, exploração de
estacionamentos de veículos, aluguel de imóveis ou taxa cobrada pela utilização de salões,
auditórios, quadras, piscinas, campos esportivos.
3.2.2 Impostos estaduais48
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Qualquer pessoa física ou jurídica que realize, com habitualidade ou em volume que
caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadorias, a hipótese de
incidência, ou seja, o tributo incide sobre a circulação da mercadoria, imposto complexo pela
quantidade de leis e formas de apuração. Os serviços inclusos, ou seja o “S” do ICMS, se
referem à energia, telefonia e transporte interestadual que não pagam ISS, mas pagam ICMS.
São serviços que dificilmente uma OSC realizará.
Para conseguir a isenção para este imposto, ele deve ser solicitado junto à Secretaria
de Finanças de cada Estado da Federação, sendo que cada um tem uma regulamentação
própria para conceder ou não a isenção.
Nesse imposto existe uma discussão sobre a concorrência desleal e abuso dos poderes
econômicos. Não devem as OSCs vender mais barato que o preço de mercado em função dos
benefícios fiscais ou outras vantagens. Como exemplo, uma OSC ensina o pessoal a fazer pão
com a máquina doada pelo Estado, que acaba vendendo o pão para a população do entorno
mais barato, pois não paga a mão de obra por ser voluntária e estar aprendendo um ofício e
47
48

Disponível em: www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/ins/2002/in2472002.htm acesso em: 05/01/2014
Para este estudo foram abordados os impostos referentes ao Estado de São Paulo
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não investiu com a máquina. A padaria da esquina, que já atendia aquela população, tem o
direito de entrar na justiça com grande chance de ganhar a causa, pois pode ser caracterizada
como uma concorrência desleal. Não é porque a OSC ganhou a máquina que poderá vender
mais barato; deve vender pelo preço do mercado para não correr riscos. Procurar vender com
qualidade melhor e acrescentar um ingrediente: uma causa justa, esta é uma tática vencedora.
Outra forma comum de venda de produtos por parte das OSCs é o bazar, que pode ser
esporádico ou permanente. Caso o bazar ou leilão aconteça uma vez por mês, os riscos são
mínimos e a prática comum é de fornecer um recibo de doação para as compras efetuadas.
Caso a periodicidade seja superior a esta e até em caráter permanente, a lei do ICMS exige a
emissão da nota fiscal sobre a venda. Não quer dizer que o imposto será pago, somente será
emitido o documento hábil. Para não pagar o imposto, a OSC recorre ao regulamento do
Estado, que pode isentar as vendas até o limite de determinado valor ou por outros critérios.
Normalmente, esta isenção se refere somente a produtos produzidos pela organização. No
caso de bazares permanentes e habituais, a recomendação dos tributaristas é de emitir uma
nota fiscal de entrada dos produtos doados pelo valor aproximado ao valor da venda. Isto se
dá porque este imposto tem alíquota de 18% sobre a venda dentro do Estado e é calculado
sobre a diferença do preço de venda e compra. Se o valor da calça doada for de R$ 4,90 e o da
venda R$ 5,00 a organização pagará 18% sobre R$ 0,10, ou seja R$ 0,018. Neste caso, o
processo para não pagar imposto não é jurídico e, sim, administrativo.
A venda de comida pronta (bolos, salgados, bufê, etc...) é mais complexa e exige um
planejamento para obter as aprovações sanitárias e calcular os impostos incidentes.
Decreto SP 45.490/2000 – RICMS / SEÇÃO III - DA ISENÇÃO
Artigo 8º - Ficam isentas do imposto as operações e as prestações indicadas no Anexo I.
LIVRO VI - DOS ANEXOS
ANEXO I ISENÇÕES - (isenções a que se refere o artigo 8º deste regulamento)
(...)
Artigo 31 (ENTIDADE ASSISTENCIAL OU DE EDUCAÇÃO - PRODUÇÃO
PRÓPRIA) - Saída de mercadoria de produção própria promovida por instituição de
assistência social ou de educação, desde que (Convênios ICM-38/82, com alteração do
Convênio ICM-47/89, ICMS-52/90 e ICMS-121/95, cláusula primeira, VII, "b"):
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I - a entidade não tenha finalidade lucrativa e sua renda líquida seja integralmente
aplicada na manutenção de seus objetivos assistenciais ou educacionais no país, sem
distribuição de qualquer parcela a título de lucro ou participação;
II - o valor das vendas de mercadoria da espécie, realizadas pela beneficiária no ano
anterior, não tenha ultrapassado o limite estabelecido para a isenção de microempresa (não há
mais este limite);
III - a isenção seja reconhecida pela Secretaria da Fazenda, a requerimento da
interessada.
ITCMD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações
Uma pessoa ou empresa que doe mais de R$ 46 mil (2.500 UFESPS) para a mesma
organização durante um ano fiscal, esta deverá pagar 4% sobre o valor doado, sendo o doador
solidário, ou seja poderá ser cobrado caso a OSC não pague. Esta regra é do Estado de São
Paulo, podendo a alíquota e o limite serem distintos em cada um. No Estado de São Paulo,
organizações com causa cultural, meio ambiente e direitos humanos podem solicitar isenção.
As imunes com CEBAS (saúde, assistência social e educação) devem solicitar o
reconhecimento da imunidade para não pagar este tributo.
IPVA – Imposto sobre a propriedade de veículos automotores
As organizações imunes com CEBAS devem solicitar o reconhecimento da imunidade
para não pagar este tributo.
Lei 6.606/89, artigo 8° e Portaria CAT-56, de 21 de agosto de 1996
Artigo 8º - São imunes ao imposto os veículos de propriedade:
(...)
IV - das instituições de educação ou de assistência social, que:
a) não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação no seu resultado;
b) não restringirem a prestação de serviços a associados ou contribuintes;
c) aplicarem integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos
institucionais no país;
d) mantiverem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
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3.2.3 Impostos municipais49
Imposto sobre serviços – ISS
Imposto da esfera municipal, que varia de 2% a 5% (percentual definido por lei federal).
Algumas OSCs são imunes (CF, artigo 150, VI, c), outras são isentas. Em alguns municípios,
a isenção é por tipo de serviço como, por exemplo, o serviço de cultura (museus, teatros,
cinemas, etc.) na cidade de São Paulo é isenta. A OSC deverá verificar em cada município as
regras para isenção.
IPTU - Imposto territorial e urbano
De percentual variável e de acordo com a lei de cada um dos municípios. Na cidade de São
Paulo existe o Decreto Lei nº 48.407, 1 de junho de 2007 que define as imunidades e
isenções.
A seguir um quadro resumo com as características mais importantes dos impostos que
incidem sobre a venda de produtos e serviços de uma OSC, comparando as Organizações
imunes e isentas sem títulos e com as que possuem o CEBAS. Sem querer ser completo,
porém contendo os itens mais usuais e as possibilidades de imunidades e isenções.

49

Para este estudo abordaremos os casos e leis do município de São Paulo
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Quadro 08 - Resumo dos impostos e da incidência sobre as OSCs
TRIBUTOS

IMUNES sem CEBAS IMUNES com CEBAS (1)

ISENTAS

IR

Sim (2)

Sim (por lei) (3)

CSLL

Sim (2)

Sim (por lei) (3)

IPI
PIS (4)

solicitar reconhecimento de imunidade e % de
acordo com o produto
1% sobre a folha de pagamentos

COFINS
(produtos não
próprios) (6)

3% sobre a receita

INSS (cota
patronal)

idem isentas

ICMS (produtos
fabricados)

solicitar reconhecimento de imunidade ou isenção
de acordo com cada Estado
não há em SP

ITCMD

zero

solicitar reconhecimento
de imunidade
isento até 2.500 UFESPs
(R$ 46.100,00)

não existe isenção
1% sobre a folha
7,6% sobre a diferença
entre receita e despesa
(5)
Não (em média 28,8%
sobre a folha)
Não em SP - outros
Estados verificar
solicitar isenção (7)
isento até 2.500
UFESPs (R$ 46.100,00)

solicitar reconhecimento de imunidade e possuir
Utilidade Pública Estadual e inscrito na secretaria
de assistência social

não há em SP

ISS

solicitar reconhecimento de imunidade

não há em SP para
OSC, somento por tipo
de serviço (ex: cultura)

IPTU

solicitar reconhecimento de imunidade

(9) só templos e cultura

IPVA

Fonte: elaboração própria com dados das leis
(1) Imunes sem Cebas são imunes a IR e CSLL e se equivalem às isentas com relação aos outros tributos
(2) Artigo 150, inciso VI, c da Constituição Federal para organizações de assistência social, educação e saúde
(3) Art. 15, da Lei 9.532, c.c. Art. 174 do Decreto nº 3.000/99. Não é exigido processo administrativo anterior.
(4) Art. 13, IV, da MP n° 2.158-35/2001 e art. 8º, II da Lei nº 9.715/98)
(5) Art. 14, X, c.c. artigo 13, I, ambos da Medida Provisória MP 2.158-35/01. Lei nº 10.833.
(6) Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN-SRF) nº 247, de 21.11.2002, abaixo transcrita:
"Art.47, § 2º. Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes de
contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de
associados ou mantenedores, sem caráter contra-prestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais".
(7) No Estado de São Paulo existe a possibilidade de isenção do ITCMD para organizações que
comprovadamente atuem nas áreas cultural, ambiental ou de direitos humanos. A isenção depende de
procedimento administrativo junto à Fazenda Estadual. Decreto Lei nº 46.655/2002, art. 6°, c.c. RESOLUÇÃO
CONJUNTA SF/SC - 001, de 23-4-2002, artigo 3º
(8) Conforme o art. 1º, do Decreto Lei nº 48.865/2007, o Município de São Paulo possibilita a isenção do tributo,
o que deverá ser verificado conforme cada caso
9) O Município de São Paulo proporciona a isenção para templos e organizações culturais mediante prévio
procedimento administrativo perante a Secretaria de Finanças do Município. Art. 19, I, III - a , V do Decreto nº
50.500, de 16 de março de 2009
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3.3 Incentivos Fiscais
É perfeitamente possível afirmar que a construção de uma sociedade justa e igualitária
é dever do Estado e de toda a sociedade. Apenas a integração participativa desses atores pode
permitir que o País alcance seus objetivos constitucionais fundamentais.
Uma das formas de efetivação dessa integração entre as atividades do Estado e dos
cidadãos para a melhoria do País são os incentivos fiscais federais, instrumentos utilizados
pelo Governo para estimular atividades específicas, necessárias ao desenvolvimento de toda a
sociedade. Por meio dos incentivos fiscais, o Estado brasileiro permite que os valores das
destinações (doações ou patrocínios) feitas a fundos, projetos e programas sociais,
desportivos, culturais e de saúde sejam deduzidos de tributos devidos por empresas e pessoas
físicas. Pela legislação vigente no Brasil, os tributos que os mecanismos de incentivo fiscal
federal atingem são a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) para empresas; e Imposto de Renda de Pessoas Física (IRPF)
para indivíduos.
As destinações de recursos com incentivos fiscais são reguladas por lei e as
organizações, fundos e projetos - destinatários dos recursos - são previamente aprovados pelo
Poder Público. Além disso, a aplicação e o gerenciamento dos recursos são fiscalizados pelo
Estado para que cheguem aos beneficiários finais com segurança.
Os incentivos fiscais federais, em geral, podem ser utilizados por contribuintes pessoas
físicas, que utilizam o modelo completo da declaração de ajuste anual, e pelos contribuintes
pessoas jurídicas, quando tributados com base no lucro real mensal (estimativa), trimestral ou
anual50. A pessoa física, que opta pela declaração simplificada, e a pessoa jurídica, tributada
com base no lucro presumido, não aproveitam as deduções fiscais em questão.
O valor das destinações é deduzido diretamente do valor do imposto devido ou de sua
base de cálculo do IR. Além disso, tal valor deve ser informado pelos contribuintes, pessoas
físicas, na declaração de ajuste anual, e pelas pessoas jurídicas no período de apuração do
imposto, que pode ser mensal (estimativa), trimestral ou anual. Os seis incentivos federais
analisados são: Direitos da Criança e do Adolescente, Idoso, Cultura, Audiovisual, OSCIP,
Ensino e Pesquisa, Utilidade Pública Federal (UPF), Esportivo, PRONON e PRONAS
(saúde).
50

artigo 14 da Lei nº 9.718/98
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Conforme o CEMPRE (IBGE 2010), existem 5,5 milhões de CNPJs dos quais 0,6 mil
são sem fins lucrativos (Tabela 1), destes 4,9 milhões de empresas que visam lucro, cerca de
3%, ou seja, 155 mil51 empresas no Brasil declaram por lucro real e podem utilizar incentivos
fiscais.
Uma parte destas empresas declara por lucro real por serem obrigadas: mercado
financeiro ou com faturamento maior de R$ 240 milhões anuais. Outras, porque o lucro da
empresa é menor que 30%, percentual utilizado pelo método presumido de apuração. As
outras empresas podem escolher pagar menos imposto. Elas têm esse direito, a lei permite.
Assim, muitas dessas empresas declaram pelo método “Lucro Real”, porque têm lucro
muito pequeno ou prejuízo. Como já foi dito, a opção do lucro presumido, significa que o
Governo presume um lucro de 30% e incide 15% de IR sobre este valor. A fiscalização não
analisa a documentação, pois o resultado está presumido pelo faturamento.
Estima-se que entre dez e vinte mil empresas irão interessar às OSCs na captação de
recursos com incentivos fiscais federais. Em 2012, 3,5 mil empresas utilizaram o incentivo
para a cultura52 e 1,5 mil delas do incentivo para o esporte53. Não há estatísticas de quantas
empresas utilizaram o incentivo para a criança e adolescente, visto que os fundos são
municipais e a RF ainda não divulga estes dados. Já o valor aportado com o incentivo pelas
empresas pode-se observar nas tabelas 06 e 07, onde representam cerca de 95%.
As pessoas físicas entregaram cerca de 27 milhões de declarações de impostos de
renda em 2012, sendo que 43% delas o fizeram no modelo completo, ou seja, quase 12
milhões de pessoas54. Esta estratégia de buscar apoio das pessoas físicas para os projetos
incentivados só não é mais significativa porque estas devem apurar ou prever o imposto
devido até o último dia útil do ano e depositar na conta do projeto, dificultando muito este
tipo de doação. Apenas o incentivo para crianças e adolescentes permite que esta doação seja
feito junto com a entrega da declaração do IR, calculando um percentual máximo de 3%. Na
51

Resposta do Ministério da Fazenda (16853.001415/2013-22): "Em atenção à sua solicitação, informamos os
números relativos às declarações recebidas em 2012 (ano calendário 2011): PESSOA JURÍDICA - ANOCALENDÁRIO 2011 (DIRPJ 2012): 155.793 - Empresas do Lucro Real.
52
Disponível em: www.cultura.gov.br acesso em: 05/01/2014
53
Disponível em: www.esporte.gov.br acesso em: 05/01/2014
54
Em atenção ao requerimento formulado (16853.002147/2013-66), cumpre-nos informar que a demanda foi
encaminhada à Receita Federal do Brasil, que se pronunciou conforme abaixo: “Considerando os dados apurados
até 16/11/2013, consta para o Exercício 2013, ano calendário 2012 um total de 27.646.283 declarações de
imposto sobre a renda da pessoa física. Destas, 11.915.901 correspondem a declarações no modelo completo e
15.730.382 no modelo simplificado.” Atenciosamente, Serviço de Informação ao Cidadão Ministério da Fazenda
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tabela 7 observa-se que a participação das pessoas físicas no valor total dos incentivos é de
apenas 5%.
O incentivo por si não oferece recursos, o incentivo agrega duas fontes: Governo,
empresas ou pessoas. Na realidade, o Governo deixa de arrecadar (renúncia fiscal), abrindo
mão de receber, porém obriga as OSCs a aprovarem projetos e entrarem em contato com as
empresas e pessoas, que devem direcionar seus impostos para os projetos aprovados, pode ser
vista como uma terceirização da escolha, democrática, e não considerada ruim, porém existem
vozes contrárias a esse sistema na sociedade.
No caso da doação em bens com a utilização de incentivos, o valor dos bens doados
por pessoas físicas será o da aquisição doestes, caso tenham sido adquiridos no mesmo ano da
doação; o constante na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual; ou o
avaliado a valor de mercado. Caso o contribuinte opte por declarar o valor de mercado, o
valor do bem deverá ser determinado por laudo de perito ou empresa idônea.
Já para pessoas jurídicas, adota-se o valor contábil dos bens utilizado na escrituração
comercial da empresa, ou o valor de mercado, neste caso, o valor do bem deverá ser
determinado por laudo de perito ou empresa idônea.
A seguir, um resumo das leis de incentivo de acordo com seus três tipos. Sendo o
primeiro os incentivos que exigem uma conta específica no Banco do Brasil por projeto
aprovado. (incentivos para saúde, esporte e cultura, incluindo o cinema); em seguida, o bloco
dos incentivos que necessitam um fundo municipal para existirem (Idoso e da Criança e
Adolescente); no último bloco, doação direta que inclui os títulos de UPF e OSCUP e o
incentivo para Ensino e Pesquisa. Além do número de leis, compara-se os limites do captador,
prazos para captar, mínimo para iniciar e da necessidade de aprovar cadastro prévio e um
projeto.
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Quadro 09 – Resumo sobre os incentivos fiscais federais para OSCs
Tipo de
incentivo
Nome do
incentivo

Saúde
PRONAS PRONON

Lei federal
principal
Necessário
cadastro prévio
Necessário
aprovação de
projeto
Prazo para
captar
Limite do
capatador

Depósito em fundo
Municipal, Estadual ou
Federal
Criança e
Cultura
Cultura
AudioIdoso (2) Adolescente
Artigo 18 Artigo 26
visual
(3)
8.685/93 e
8.069/90 e
8.313/91
12.213/10
11.329/06
12.594/12

Depósito em conta específica do projeto no Banco do Brasil

12.715/12

Esporte
11.438/06

S

S

S

N

N

N

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

24 meses

18 meses

50 mil (4)

24 meses

variável (24 meses)

Doação direta
na conta da
OSC
OSCIP, UPF,
Ensino e
Pesquisa
9.249/95 e
10.637/02

NA

100 mil

% do captador

1% (4)

5, 7 ou 10%
(1)

10%

% mínimo para
inicio

100% (4)

variável

20%

variável

Fonte: elaboração própria com dados dos Ministérios dos Esportes, Cultura, Saúde e Justiça
(1) os percentuais disponíveis para o captador variam de acordo com o tipo de projeto
(2) incentivo que ainda requer regulamentação detalhada em cada município
(3) alguns fundos municipais permitem ao doador direcionar para projetos de sua escolha (SP) e ficam com
um percentual que varia de 0 a 30% para projetos escolhidos pelo conselho – 10% na cidade de São
Paulo
(4) conforme Decreto Lei nº 2.511 de outubro de 2013

3.3.1. CEBAS
Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social55 emitido pelo Ministério
da Saúde, Educação ou Desenvolvimento Social. Que permite a isenção da cota patronal para
as OSC.
Aproximadamente 6.000 organizações56 (TOZZI, 2010), normalmente as grandes com
mais de 100 funcionários, têm este certificado que permite economizar por volta de 34% dos
encargos sobre a folha de pagamentos (apêndice 2)
Requer um controle contábil específico e custoso, com entrega de vários relatórios a
cada três anos para o Ministério ao qual a organização esteja vinculada.

55

O nome deste certificado era “Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos” (CEFF) sendo alterado para
CEBAS, pela Medida Provisória nº 2.187-13 de 24-08-2001.
56
Na dissertação de Tozzi pag. 148 - 5.630 em 2010. Em aula ministrada em 2013 o número mostrado foi de
6.000
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3.3.2 Doações diretas para OSCs
UPF e OSCIP
Base legal prioritária: Lei nº 9.249/95; Instrução Normativa SRF nº 87/96; Decreto nº
3.000/99, art. 365; Lei nº 9.790/99; Decreto nº 3.100/99; Lei nº 10.637/02; Medida Provisória
nº 2.158-35/01; Lei nº 91/35
Segundo a Lei 9.249/95, pessoas jurídicas podem utilizar incentivos fiscais nas
doações efetuadas a OSCs legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem
serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuam e que sejam reconhecidas de
Utilidade Pública na forma da Lei Federal n° 91/1935, ou qualificadas como OSCIP
(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) conforme a Lei Federal n° 9.790/99.
A dedução da doação está sujeita às seguintes condições:


a pessoa jurídica doadora deverá ser tributada pelo regime do lucro real e poderá fazer a
doação utilizando o incentivo até o limite máximo de 2% do lucro operacional;



a OSC que receberá a doação deve ser constituída no País;



a OSC que receberá a doação deve possuir o Título de Utilidade Pública Federal ou a
qualificação como OSCIP que deverá ser solicitada ao Ministério da Justiça;



doações em dinheiro devem ser feitas mediante crédito em conta corrente bancária, em
nome da OSC beneficiária.
Utilizando este incentivo, o doador se beneficia com a dedução do valor das doações

como despesa operacional. A doação fica isenta do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, o que representa um benefício de 34% do valor da doação
efetuada. Ou seja, 66% da doação será a contribuição real da empresa doadora.
Este é um incentivo que só pode ser utilizado por empresas; pessoas físicas não podem
utiliza-lo. Este incentivo é o único que não exige contrapartida ou a aprovação de um projeto
e o depósito é realizado diretamente na conta regular da Organização. Considerado um
recurso livre para que a OSC invista ou despenda onde decidir e, na prática, só será utilizado
pelas empresas que compram a causa da Organização.
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Conforme dados do Ministério da Justiça, existem hoje 12.083 organizações com o
título de UPF57 e 6.406 com a qualificação de OSCIP58, um percentual ínfimo em relação às
290 mil Organizações que compõe o TS.
Instituição de Ensino e Pesquisa
Base legal: Legislação do Imposto de Renda (Lei 9.249/95).
Incentivo muito parecido com o anterior. Doações para entidades de ensino e pesquisa.
Despesa dedutível até o limite de 1,5% do lucro operacional. A instituição de ensino que
recebe a doação deve:
- aplicar os excedentes em educação;
- comprovar que não possui fins lucrativos;
- assegurar a destinação de seu patrimônio a outra escola: comunitária,
filantrópica, ou confessional, ou ao poder público no caso do encerramento de
suas atividades.
Este incentivo poderá ser combinado com o de UPF ou OSCIP.
3.3.3. Aporte de recursos na conta bancária específica
Incentivo às atividades desportivas e paradesportivas - Lei de Esporte
Base legal prioritária: Lei nº 11.438/06; Decreto nº 6.180/07; Lei nº 9.532/97; Lei nº 9.249/95;
Lei nº 11.472/07; Instrução Normativa RFB nº 789/07; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11.
Os incentivos e benefícios ao desporto são regulados pela Lei nº 11.438/06 (Lei de
Incentivo ao Esporte), alterada pela Lei nº 11.472/07 e regulamentada pelos Decretos nº
6.180/07 e nº 6.684/08. Tais mecanismos estabelecem critérios para a seleção de projetos e
proporcionam benefícios fiscais a pessoas físicas e jurídicas que invistam em projetos
desportivos e paradesportivos aprovados, previamente, pelo Ministério do Esporte. Os
contribuintes podem deduzir do IR os investimentos desportivos incentivados até o anocalendário de 2015.
Para a Lei de Incentivo ao Esporte, o desporto pode ser reconhecido em três manifestações
57

Disponível em: portal.mj.gov.br/main.asp?View={3891F04C-F853-43C9-B9869B84BE01FE95}&BrowserType=IE&LangID=pt-br&params=itemID%3D{15782745-2148-4795-933DA8FEDF7EC42F}%3B&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26} acesso em: 19/01/2014
58
Disponível em: portal.mj.gov.br/main.asp?View={0FA9C8DB-721B-4B8C-998E-0956ED31CC15}&
BrowserType=NN&LangID=pt-br&params=itemID%3D{E0BCB314-2118-4407-BADA-442DFB11BDDC}
%3B&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26} acesso em: 19/01/2014
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diferentes:


desporto de participação: caracterizado pela não exigência de regras formais, objetivando
o desenvolvimento do indivíduo através do esporte. É o esporte como lazer;



desporto educacional: tem como público beneficiário os alunos regularmente matriculados
em instituições de ensino. É o esporte como instrumento auxiliar no processo educacional;



desporto de rendimento: é o esporte de resultado, praticado segundo regras formais,
nacionais e internacionais. Tem como figura de destaque a presença do atleta ou do atleta
em formação.
Investidores pessoas físicas podem deduzir até 6% do IR devido. Já o limite da

dedução do IR dos investimentos de pessoas jurídicas é de 1% calculado sobre a alíquota de
15%.
O objetivo da Lei do Incentivo ao Esporte é promover a inclusão social por meio do
esporte, ou seja, este é o meio, não é finalidade.
Na tabela 05, abaixo, analisando os números do Ministério dos Esportes percebe-se
que aprovar um projeto é relativamente fácil, captar é mais difícil. Somente cerca de 30% dos
valores aprovados são captados.
Tabela 05 - Dados de quantidade de projetos e valores aprovados e captados para o
Incentivo federal do esporte
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 TOTAL
Qtd aprovados
21
186
301
588
Qtd captados
17
103
218
404
505
530
510
2.287
Valor aprovado
62,7
268,6 418,8 554,1 584,6 571,9 563,5
3.024
Valor captado
50,9
82,2
111
192
220
211
194
1.061
Qtd empresas
645
1005
1503
1552
Fonte: elaboração própria com dados do Ministério dos Esportes

Percebe-se ao analisar estes dados do Ministério dos Esportes que os valores estão
estáveis nos últimos quatro anos em termos de valores aprovados e captados ao redor de R$
550 e R$ 200 milhões respectivamente com pequenas oscilações (menos de 10%) para cima
ou para baixo. Porém somente cerca de 1.500 empresas utilizaram este incentivo em 2011 e
2012. As OSCs devem procurar outras empresas, que não conhecem este incentivo, por meio
de pesquisa, principalmente na base do Ministério da Cultura, onde existem mais de 3.500
empresas aptas.
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Neste incentivo, primeiro a OSC se cadastra no website / portal do Ministério dos
Esportes e envia os documentos por correio. Após a aprovação, o representante legal recebe
uma senha para incluir o projeto no portal e enviar o impresso por correio, que será analisado
no prazo de até 4 meses e, após aprovado, receberá uma autorização de captar por até 18
meses. Os recursos são depositados em conta específica no Banco do Brasil e, após a
execução do projeto, chega-se a última fase, que é a prestação de contas.
Cultura – Lei Rouanet
Base legal prioritária: Lei nº 8.313/91; Decreto nº 3.000/99 (artigos 475 a 483); Decreto nº
5.761/06; Instrução Normativa SRF nº 267/02 (artigos 15 a 26); Instrução Normativa SRF nº
390/04; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11; e IN nº 1 de 24 de junho de 2013
A Lei de Incentivo à Cultura inicia em 1986 com a Lei Sarney, incentivo fiscal
nacional mais antigo, segue com a Lei Rouanet em 1991 e consolida-se no mercado a partir de
1999 quando permite o abatimento de 100% do IR e cria o famoso artigo 18.
A Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91) é o principal mecanismo para o fomento das
atividades culturais e artísticas do País, possibilitando o financiamento governamental direto,
bem como a utilização de incentivos fiscais por pessoas físicas e jurídicas. Trata-se de um
incentivo à cultura, não restrito apenas às organizações do TS.
Utilizando o mecanismo do Mecenato da Lei, pessoas físicas e jurídicas podem
realizar investimentos culturais nas formas de doação ou patrocínio com dedução do Imposto
de Renda. Conforme esclarece a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da
Cultura, patrocínio é a transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou serviços, ou a
cobertura de gastos ou a utilização de bens móveis ou imóveis do patrocinador, sem a
transferência de domínio, para a realização de projetos culturais. Pode ser concedido às
pessoas físicas dedicadas à produção cultural ou jurídicas de natureza cultural, com ou sem
fins lucrativos. Ao patrocinador é permitido divulgar sua marca e obter uma parte do produto
cultural.
A doação é a transferência definitiva e irreversível de dinheiro ou bens em favor de
pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, sem fins lucrativos, para a execução do
programa, projeto ou ação cultural aprovado pelo MinC. O investidor não pode utilizar
publicidade paga para divulgar a doação, nem exigir gratuitamente parte do produto cultural.
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Dessa forma, a doação é feita pela mera liberalidade, quando não se espera publicidade
como contrapartida. Já o patrocínio, ao contrário, tem finalidade promocional, objetivando-se
a propagação da imagem ou marca do patrocinador. Estes conceitos só serão utilizados
quando o projeto for classificado ou enquadrado pelo artigo 26 (a minoria dos projetos –
menos de 20%).
A pessoa jurídica poderá se beneficiar do incentivo fiscal relativo à Lei Rouanet
quando efetuar doações ou patrocínios até o limite máximo de 4% do valor do Imposto de
Renda devido, calculado à alíquota de 15%. Na hipótese de patrocínio, poderá deduzir do
imposto devido 30% do investimento e, na hipótese de doação, deduzirá 40% do valor
investido. Além disso, o valor da doação ou patrocínio de pessoa jurídica poderá ser deduzido
como despesa operacional quando classificado pelo artigo 26, elevando a vantagem fiscal para
64% e 74%, respectivamente.
A pessoa física deve obedecer ao limite de 6% do valor do IR devido para a realização
do investimento cultural incentivado. A dedução será de 60% do valor investido, no caso de
patrocínio, e de 80% do valor da doação, no caso de projeto classificado pelo artigo 26.
A vantagem fiscal, tanto para pessoa física quanto jurídica, poderá ser de 100% do
valor do investimento cultural, conforme dispõe a Lei n° 9.874/99, que alterou dispositivos da
Lei Rouanet (art. 18 da Lei). O objetivo da alteração foi estimular prioritariamente alguns
segmentos artístico-culturais:
a) artes cênicas (teatro, ópera, dança, mímica e circo);
b) livros de valor, artísticos, literários humanísticos;
c) música erudita ou instrumental, ou seja, não são aprovados projetos de música popular
brasileira pelo artigo 18, serão enquadradas no artigo 26;
d) artes visuais (pintura, fotografia, escultura);
e) doação para bibliotecas;
f) produção de filmes de curta e média metragem;
g) preservação do patrimônio cultural;
h) folclore (carnaval, festa junina, outras).
Nesse caso, o valor da doação ou patrocínio de pessoa jurídica não poderá ser
considerado despesa operacional para o cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
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Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Nesse incentivo, o cadastro se dá na mesma hora do
envio do projeto pelo website / portal do Ministério da Cultura (MINC).
Todo o processo está bastante automatizado e não há necessidade de envio por correio.
Após a aprovação documental, o representante legal do proponente, que pode ser uma OSC,
um artista (pessoa física) ou até produtores culturais com personalidade jurídica de empresa
com finalidade lucrativa, recebe um número (PRONAC) e o projeto é analisado por cerca de
um mês. Enviado à CNIC – Comissão Nacional de Incentivo a Cultura, que segue ou não o
parecer do analista e aprova parcial ou totalmente, retira de pauta, pede mais detalhes ou
rejeita os projetos. Reúne-se a cada mês por dois dias e analisa cerca de 700 projetos. Após
aprovado e publicado no Diário Oficial da União, é dada a autorização para captação até o
final do ano em curso, prorrogável por até 24 meses. Os recursos são depositados em conta
específica no Banco do Brasil e, após a execução do projeto, a última fase é a prestação de
contas.
Os números do MINC apontam projetos aprovados e em fase de captação na ordem de
R$ 5,5 bilhões, porém o mercado conseguiu absorver no máximo R$ 1,2 bilhão em 2011 e um
pouco menos em 2012 (sem o audiovisual).
Obras audiovisuais, cinematográficas e videográficas
Base legal prioritária: Lei nº 8.685/93; Decreto nº 3.000/99 (artigos 484 a 489); Instrução
Normativa SRF nº 267/02 (artigos 27 a 37); Lei nº 11.329/06;
Instrução Normativa RFB nº 1.131/11.
A Lei nº 8.685/93 (Lei do Audiovisual) criou os mecanismos de fomento à atividade
audiovisual. Assim, os contribuintes - pessoas físicas e jurídicas - podem deduzir do Imposto
de Renda devido as quantias referentes a investimentos feitos na produção de obras
audiovisuais e cinematográficas de produção independente. Para a utilização do incentivo
fiscal, deve-se adquirir quotas representativas de direito de comercialização sobre as obras
audiovisuais beneficiadas, desde que os investimentos sejam realizados:
a) no mercado de capitais;
b) em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários;
c) os projetos de produção tenham sido previamente aprovados pelo Ministério da Cultura.
Por meio da utilização desse incentivo fiscal, a pessoa física que declara pelo modelo
completo poderá deduzir até 6% do imposto devido. A pessoa jurídica poderá deduzir até 3%
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do IR devido, calculado sobre a alíquota de 15%. E ressalte-se que o limite máximo de
dedutibilidade nos incentivos da Lei Rouanet e Audiovisual é de 4% do IR devido. A lei ainda
possibilita a percepção, pelo investidor, de parcela correspondente à sua participação no
resultado da bilheteria da obra cinematográfica no circuito comercial.
Área da saúde: PRONON e PRONAS/PCD
Base legal prioritária: Lei nº 12.715/12; Lei nº 12.101/09; Lei nº 9.637/98; Lei 9.790/99;
Decreto nº 7.988/13; Portaria nº 875 GM/MS/13; Portarias 620/13 e 621/13
Conforme o artigo 1º da Lei n° 12.715/2012º, o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON) tem a finalidade de “captar e canalizar recursos para a
prevenção e o combate ao câncer”, os quais abrangem “a promoção da informação, a
pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação
referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas”.
As ações e os serviços de atenção oncológica a serem apoiados com os recursos
captados pelo PRONON compreendem: a prestação de serviços médicos-assistenciais; a
formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e a
realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e experimentais (art. 2º, Lei n°
12.715/2012).
Já o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência
(PRONAS/PCD), instituído pelo art. 3º da Lei nº 12.715, de 17/09/2012, tem o objetivo de
captar recursos para estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com
deficiência, incluindo-se a promoção, a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento, a
reabilitação, indicação e adaptação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
Os recursos obtidos pelo PRONAS/PCD são investidos em ações e serviços de
reabilitação, compreendendo a prestação de serviços médicos-assistenciais, a formação, o
treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e a realização de pesquisas clínicas,
epidemiológicas e experimentais.
Para serem proponentes de projetos a serem beneficiados pelo PRONON ou
PRONAS/PCD, as instituições de prevenção e combate ao câncer ou de atenção à saúde da
pessoa com deficiência devem ser pessoas jurídicas de direito privado, com natureza jurídica
de associação ou fundação, sem fins lucrativos, certificadas como Organizações Beneficentes
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de Assistência Social (CEBAS); ou qualificadas como Organizações Sociais (OS); ou
qualificadas como Organizações na Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). (art. 2º, §
2º, Lei n° 12.715/2012). Além disso, para promover a mobilização dos recursos, devem ser
credenciadas pelo Ministério da Saúde, com projeto previamente aprovado.
A pessoa física incentivadora, a partir do ano-calendário de 2012 até o ano-calendário
de 2015, poderá deduzir o valor total das doações e dos patrocínios até o limite de 1% sobre o
valor do Imposto de Renda devido para cada um dos programas com vantagem fiscal de 100%
e não exclui a utilização de outros incentivos fiscais em vigor.
Já a pessoa jurídica incentivadora tributada com base no lucro real, a partir do anocalendário 2013 até o ano-calendário 2016, poderá deduzir do Imposto de Renda devido o
valor total das doações e dos patrocínios, em cada período de apuração (trimestral ou anual).
É vedada a dedução como despesa operacional. As deduções são de 1% do IR devido em
cada período de apuração trimestral ou anual para cada um dos programas com vantagem
fiscal de 100% e não excluem a utilização de outros incentivos fiscais em vigor.
Além disso, recomenda-se que os gestores das organizações interessadas em participar
do PRONON ou do PRONAS/PCD analisem detalhadamente a Portaria MS/GM nº 875/13,
que traz todas as informações relativas à apresentação dos projetos ao Ministério da Saúde,
captação e movimentação dos recursos financeiros e execução dos projetos, bem como as
sanções passíveis de serem aplicadas no caso de má qualidade ou inexecução de projetos.
Nesse incentivo, a OSC que tem a qualificação de OS, OSCIP ou CEBAS,
inicialmente se cadastra no website / portal do Ministério da Saúde e envia os documentos por
correio. Após a aprovação, envia um projeto impresso por correio, que é analisado e, após
aprovado, recebe uma autorização de captar prorrogável por até 24 meses. Os recursos são
depositados em conta específica no Banco do Brasil e, após a execução do projeto, a última
fase é a prestação de contas. Incentivo em fase de implementação e poucos projetos foram
aprovados pelo Ministério da Saúde no final de 2013.
3.3.4 Aporte a fundos
Fundos dos direitos da criança e do adolescente - FUMCAD – Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente ou ainda FMDCA ou FIA de acordo com a nomenclatura de cada município.
Por exemplo: em Campo Grande, “clique esperança”.
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Base legal prioritária: Lei nº 8.069/90; Decreto nº 3.000/99, art. 591; Lei nº 9.249 e nº
9.250/95; Lei nº 9.532/97; Instrução Normativa SRF nº 267/02; Instrução Normativa SRF nº
390/04; Instrução Normativa RFB nº 1.131/11; Instrução Normativa RFB n° 1.246/2012, Lei
12.594/2012; Lei Municipal de São Paulo 11.123/91; Lei Municipal de São Paulo 11.247/92;
Decreto Municipal de São Paulo 43.135/03
A Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), em seu artigo 260,
permite que contribuintes pessoas físicas e jurídicas deduzam do valor do Imposto de Renda
devido as doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (nacional,
estaduais ou municipais), controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Os Conselhos constituem-se como órgãos deliberativos paritários (a sociedade civil e
o poder público têm igual número de representantes). Têm como objetivo geral coordenar
ações complementares às políticas públicas para crianças e adolescentes, proporcionando a
participação da sociedade civil nessas atividades. Controlam também os recursos dos fundos,
fiscalizam e monitoram os órgãos governamentais e não governamentais que prestam serviços
públicos na área da infância e adolescência.
As pessoas físicas que declaram o IR pelo modelo completo podem deduzir as doações
aos Fundos, desde que não ultrapassem o limite de 6% do valor do imposto devido.
Já para as pessoas jurídicas, o limite para a dedução da doação é de 1% do valor do IR
devido calculado sobre a alíquota de 15%, não sendo permitido o abatimento da doação como
despesa operacional. A vantagem fiscal é de 100%.
Em regra, as contribuições devem ser feitas até o dia 30 de dezembro (último dia útil
bancário), por meio de depósito identificado, com o número do CPF ou do CNPJ do doador.
Porém, a Instrução Normativa RFB 1.246/2012, em consonância com o artigo 87 da Lei
12.594/2012, trouxe uma importante inovação. De acordo com o seu artigo 10°, a pessoa
física pode optar pela dedução na Declaração de Ajuste Anual das doações em espécie aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente Nacional, Distrital, Estaduais e Municipais,
quando efetuadas até a data de pagamento da primeira cota do IRPF apurado na declaração,
desde que limitadas a 3% do imposto devido, observado o limite global de 6% do imposto
devido para as deduções de incentivo.
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Esta medida é extremamente benéfica, pois muitos contribuintes pessoas físicas fazem
seus cálculos somente após o encerramento do ano, quando determinam o valor do imposto de
renda devido. Ainda não foi detectado um aumento neste incentivo após esta medida. Prevê-se
que na entrega do Imposto de Renda no fim de abril de 2014 este número suba de forma
significativa.
O Governo Federal dá autonomia aos Estados e Municípios para estabelecerem o
regramento da matéria. Dessa forma, deverá ser observado o que dispõe a legislação
municipal ou estadual no tocante à distribuição dos recursos para as Organizações habilitadas
nos respectivos Conselhos. Cabe salientar que, na maioria dos municípios, a legislação prevê
a possibilidade de o doador indicar as organizações a serem beneficiadas pelos recursos dos
Fundos. Tais organizações devem estar credenciadas pelos Conselhos e possuírem projetos
aprovados. Essa característica da escolha é um diferencial na captação dos recursos. Está
constatado que o valor arrecadado das contribuições privadas cai sensivelmente quando o
investidor não tem a possibilidade de escolher a OSC e o projeto. Compreende-se essa
questão facilmente, é muito natural que os doadores, pessoas físicas ou jurídicas, direcionem
suas aplicações para organizações que conheçam, admirem seus projetos sociais, sua
administração e suas dependências físicas. Nessas condições, o próprio investidor sente-se
orgulhoso em poder colaborar com a OSC escolhida, para a formação de crianças em projetos
de inclusão social.
Nesse incentivo, primeiro a OSC se cadastra junto ao Conselho Municipal da Defesa
das Crianças e Adolescentes, conforme regras próprias de cada Conselho local. A maioria dos
municípios já tem um conselho, nem sempre muito ativo. Após a aprovação, aguarda a
publicação de edital e envia os projetos para serem analisados. Os Conselhos que permitem a
empresas ou pessoas físicas a indicação de uma organização em sua doação, após a
aprovação, recebem uma autorização de captar, na maioria das cidades por até 24 meses. Os
recursos são depositados no fundo municipal, de forma geral, em uma conta da Prefeitura e,
após o total da captação, um contrato é celebrado e uma parte dos recursos é transferida para a
organização iniciar a execução do projeto. A cada três ou quatro meses a OSC presta contas e
recebe mais uma parte dos recursos. A última fase é a prestação de contas final.
Nos Conselhos Estaduais e Municipais que não permitem a destinação, os recursos
captados são distribuídos conforme critério de cada Conselho.
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No ano de 2012, o FUMCAD da cidade de São Paulo59 arrecadou cerca de R$ 60
milhões, uma vez que permite a destinação. No Rio de Janeiro60, o valor captado foi de R$ 2,5
milhões, pois o Ministério Público não permite a indicação da OSC beneficiária, alegando que
esta ação é uma deturpação do mecanismo de incentivo. Esquecendo-se que os projetos têm
que ser aprovados pelo Conselho antes de buscarem recursos.
Fundo do Idoso
Base legal prioritária: Lei n° 10.74103/; Lei nº 12.213/10; Lei nº 9.250/95; Instrução
Normativa RFB nº 1.131/11; Lei nº 12.594/12.
A Lei nº 12.213/2010, que instituiu o Fundo Nacional do Idoso, também autorizou a
dedução do Imposto de Renda devido pelas pessoas físicas ou jurídicas das doações efetuadas
aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso. O artigo 2º desta Lei permite a
dedução do Imposto de Renda para as pessoas físicas que contribuírem para fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso.
Os recursos destinados ao Fundo do Idoso têm como objetivo viabilizar os direitos
assegurados à pessoa idosa, previstos no art. 230 da Constituição Federal, o qual dispõe: “A
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o
direito à vida”.
As organizações beneficiadas (prioritariamente organizações sem fins lucrativos,
credenciadas pelos Conselhos) que recebem os recursos devem prestar contas aos Conselhos e
ao Poder Público.
As pessoas físicas podem deduzir as doações aos Fundos que não ultrapassem o limite
de 6% do valor do imposto devido. Já para as pessoas jurídicas, o limite para a dedução da
doação é de 1% do valor do Imposto de Renda devido, limitado a 1% do IRPJ devido à
alíquota de 15%, não sendo permitido o abatimento da doação como despesa operacional. A
vantagem fiscal é de 100%.
É um incentivo ainda recente, que carece da instalação dos Conselhos em cada
município. Deverá se espelhar no FUMCAD para a sua implementação.
59
60

Disponível em: fumcad.prefeitura.sp.gov.br/forms/principal.aspx acesso em: 05/01/2014
Disponível em: www.cmdcario.com.br/index.php?op=page&id=56 acesso em: 05/01/2014
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Tabela 06 – Valores da renúncia fiscal federal com incentivos para OSCs e produtores
culturais
ANO

2012
PF

PJ
Cultura (Rouanet - art 18 e 26 +
audiovisual)

1.310,6

22,7

%
TOTAL
1.333,3

65%

190,5

9%

Ensino e Pesquisa + UPF + OSCIP

190,5

Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente

232,7

78,5

311,2

15%

Esporte

208,0

3,5

211,5

10%

1,5

4,3

5,8

0,3%

1.943,3

109,0

2.052,3

Fundo do Idoso
Total PF + PJ

Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal
Com esta tabela demonstra-se o valor que a Receita Federal deixou de arrecadar em função de
incentivos fiscais. Cerca de R$ 2 bilhões em 2012, porém vale ressaltar que nem todo este recurso foi para as
OSCs, visto que o maior valor (65%) é destinado para atividades culturais que englobam produtores do segundo
setor. Não há como prever e não existem dados disponíveis que separem este valor entre OSCs e produtores
culturais com finalidade de lucro. Esta observação é válida também para a tabela 07 a seguir que inclui o valor
dos incentivos que não são na base de 100% de incentivo, ou seja, além do valor que o Governo destina por meio
das pessoas físicas e jurídicas estas são obrigadas a aportar recursos sem incentivos. É o caso dos projetos
culturais aprovados no art. 26 e na linha referente aos incentivos de Ensino e Pesquisa, UPF e OSCIP. Que
acrescentam cerca de R$ 600 milhões (30%) aos dados da Tabela 06.

Tabela 07 – Valores recebidos por associações, fundações, organizações de pesquisa e
educação e produtores culturais*
ANO

2012
PF

PJ
Cultura (Rouanet - art 18 e 26 +
audiovisual)

1.506,9

22,7

%
TOTAL
1.529,6

58,4%

560,3

21,4%

Ensino e Pesquisa + UPF + OSCIP

560,3

Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente

232,7

78,5

311,2

11,9%

Esporte

208,0

3,5

211,5

8,1%

1,5

4,3

5,8

0,2%

2.509,4

109,0

2.618,4

Fundo do Idoso
Total PF + PJ

95,8%

4,2%

* Fonte: elaboração própria a partir de dados da Receita Federal com aumento dos valores considerados renúncia
fiscal em função dos incentivos que não são 100% como pesquisa, UPF, OSCIP e artigo 26
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Figura 05 - Percentual por tipo de incentivo em 2012

Fonte: Elaboração própria baseada na tabela 07

3.4 Incentivos estaduais e combinação de incentivos
Existem ainda incentivos estaduais e municipais para diversas atividades,
principalmente culturais e esportivas. Utilizando o imposto estadual do ICMS e municipais
(ISS e IPTU), acessa-se um número muito maior de empresas que podem utilizar este
incentivo. É uma ferramenta que deve ser acionada pelas OSCs, se bem que, como os valores
disponíveis são muito menores que os incentivos federais esta ferramenta é mais útil aos
produtores independentes e OSCs de pequeno porte. No quadro a seguir uma pequena amostra
das leis disponíveis e no qual pode-se observar uma disponibilidade de perto de R$ 400
milhões para a Cultura e estimar que existam perto de R$ 1 bilhão entre todas as leis nos
Estados e Municípios, pois há outros Estados com leis para a cultura, bem como esporte e
diversos municípios com a mesma iniciativa estão disponíveis para os gestores das OSC.
Cabe ainda um estudo profundo sobre estas leis. O último disponível foi elaborado
pelo SESI de Brasília em 200761 e se encontra defasado. Neste futuro estudo seria possível
comparar quem pode ser o proponente, limites para: o incentivo, para o captador e tamanho de
projetos, bem como a descrição de fundos atrelados aos incentivos.
61

Disponível em: www.google.com.br/search?q=estudo+comparativo+incentivos+estaduais+e+municipais&ie=
utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pt-BR:official&client=firefox- a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=
Jg7dUoDzOseU8QfXgoDwBg acesso em: 12/01/2014
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Quadro 10 – Incentivos Estaduais de Cultura (alguns exemplos)
Estado

Lei Nº

Nome da Lei

Vantagem
fiscal

% ICMS do Valores em
orçamento R$ milhões anterior
2013

Bahia

7015/96

Fazcultura

80%

?

20

Ceará

12464/95

Jereissati

50 a 100%
(*)

?

?

Goiás

15633/06

Edital

na

na

13

Mato Grosso

5.893-A/91

50 a 100%
(*)

?

?

Mato Grosso do Sul

2.645 / 03

FIC

100% (1)

0,55% (2)

5

Minas Gerais

17.615

LEIC

95%

?

80

Paraná

17.043/11

Profice

100%

0,2 (1)

10

Pernambuco

13.407/08

Funcultura

fundo

?

22

Rio de Janeio

1.954/92

80 a 100%

0,4 (2)

50

Rio Grande do Sul

13.490/10

Procultura /
LIC

100%

0,5 (2)

50

Santa Catarina

16.301/13

Seitec

100%

0,5 (2)

20

São Paulo

12.268/06

ProAC

100%

0,2 (2)

127

na

na

Fonte: leis estaduais de incentivo e website da revista Marketing Cultural. Disponível
www.marketingcultural.com.br/legislacao.asp acesso em: 12/01/2014
(*) 50% investimento / 80% patrocínio / 100% doação
(1) 50% para a secretaria e 50% para projeto escolhido e mais um bônus de 5% para a empresa
(2) % sobre o valor do ICMS do estado
na - não aplicável
? - informação não disponível

em:

Cabe à pessoa física ou pessoa jurídica decidir como direcionar o montante de imposto
devido. Em outras palavras, é permitido a elas destinar para mais de um fundo, projeto ou
organização, somando as diferentes percentagens, desde que disponham de imposto suficiente
para doar.
Pessoas físicas que declaram pelo modelo completo e utilizam incentivos fiscais
devem obedecer ao teto de 6% para utilização de incentivos relacionados ao valor do Imposto
de Renda devido. Por exemplo, podem fazer destinações incentivadas pela Lei Rouanet,
Audiovisual, Fundos da Criança e Adolescente, Fundos do Idoso e Lei de Incentivo ao
Esporte, mas o valor máximo do investimento incentivado deve observar o limite global de
6% do valor do IR. Qualquer investimento adicional será considerado como doação pura e
simples, não dedutível. Pessoas físicas que declaram pelo modelo completo podem também
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destinar 1% do valor do Imposto de Renda devido para o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON) e mais 1% para o Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). Ou seja, hoje no Brasil, o limite para
investimento incentivado via Imposto de Renda para pessoa física nos incentivos tratados
nesse trabalho é de 8% do valor do imposto devido.
Já as pessoas jurídicas, que declaram pelo lucro real, podem utilizar de maneira
combinada e somada os incentivos fiscais relacionados à Lei Rouanet, Audiovisual, Lei de
Incentivo ao Esporte, aos Fundos da Criança e Adolescente, Fundos do Idoso, Programa
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa Nacional de Apoio à
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD). Assim, a soma de percentuais
para a destinação de recursos incentivada pelos mecanismos aqui tratados é de 9%.
Investimentos a partir desse limite são tributados normalmente.
Vale lembrar que as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real podem utilizar os
incentivos oferecidos pelas organizações de Utilidade Pública Federal e qualificadas como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) até o limite de 2% do valor do
lucro operacional. Para Ensino e Pesquisa, o limite é de 1,5% do valor do lucro operacional.
A seguir, nas tabelas 08, 09, 10 e 11, estão detalhadas as vantagens fiscais e os limites
para a pessoa física e jurídica e quais incentivos podem se somar. Duas questões a se
observar. A primeira, a insignificância do valor aportado pelas pessoas físicas, menos de 5%
no total dos incentivos, pelo desconhecimento e dificuldade de apurar o valor possível no final
do ano fiscal. A segunda, mesmo podendo contribuir com 9% do IR as 150 mil maiores
empresas não o fazem e estão muito aquém das possibilidades que este instrumento oferece.
Não faltam incentivos no Brasil, faltam uma operacionalidade mais amigável e, talvez, menos
leis.
Entende-se que o grande número de leis sobre vendas e de incentivos fiscais prejudica
a captação de recursos para o TS. Uma situação melhor para as OSCs, seria ter uma só lei
para todos os incentivos, conforme os modelos norte-americano e francês. O desconhecimento
é grande em função da diversidade de leis, acarretando riscos, multas e o não aproveitamento
das inúmeras oportunidades. Observa-se nos quadros e tabelas a seguir que a participação das
pessoas físicas ainda é muito pequena, apesar das possibilidades que as leis oferecem e que
não há incentivo algum para a maioria das empresas no Brasil que são médias e pequenas
empresas e declaram o IR por lucro presumido.
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Tabela 08 – Limites e vantagens fiscais dos diversos incentivos
Tipo de incentivo

Depósito em conta específica
Depósito em fundo
Doação direta
Saúde
Cultura Cultura AudioCriança e
Nome do incentivo
Esporte
Idoso
OSCIP UPF Pesquisa
PRONAS PRONON
Artigo 18 Artigo 26 visual
Adolesc.
Limite PJ (2)
1%
1%
1%
4%
3%
1%
1%
2% (1) 1,5% (1)
Limite PF (3)
1%
1%
6%
na
Vantagem fiscal
100%
100% 100% 100% 64 a 74% 125%
100%
100%
34%
Elaboração própria a partir das diversas leis de incentivos
na – não aplicável
(1) sobre o resultado líquido
(2) sobre o valor do IR devido - primeira alíquota – 15%
(3) sobre o valor do IR devido – mesmo que a ser restituído

Tabela 09 – TOTAL de incentivos
para pessoas jurídicas

Incentivos Fiscais

Empresas
Lucro Real

Tabela 10 - TOTAL de incentivos
para pessoas físicas

Incentivos Fiscais

% do IR devido

Pessoas
Modelo
Completo
% do IR devido

Cultura

4

Cultura

Esporte

1

Esporte

Crianças e Adolescentes

1

Crianças e Adolescentes

Idoso

1

Idoso

Pronon

1

Pronon

1

Pronas

1

Pronas

1

TOTAL

9

TOTAL

8

6

Fonte: Elaboração própria

Fonte: Elaboração própria

Com referência a Tabela 11, foi solicitada ao Ministério da Fazenda uma explicação
sobre o que seriam os outros PJ e a separação dos valores referente às alíquotas de 15% e de
10% que nesta tabela estão somadas, porém a resposta ainda não foi recebida. Destes dados
depreende-se que o valor e percentual das empresas que declaram por lucro presumido têm
subido significativamente (2%) entre 2011 e 2012 e estas empresas não podem utilizar
incentivos fiscais. Das empresas que declaram por lucro real que somam 63% de todo IR das
empresas em 2012, sabe-se que as instituições financeiras representam 30% deste valor, e
que, baseado em uma suposição de que o valor da parte da alíquota de 15% represente 70%
do valor do imposto apurado alcance ao seguinte potencial destas empresas na Tabela 12.

93

Tabela 11 - Decomposição da arrecadação do IRPJ – 2012 (a preços correntes)
Unidade: R$ milhões
2011
Valor arrecadado IRPJ lucro real (155
mil empresas) alíquota 15% + 10%
Presumido (cerca de 4,8 milhões de
empresas
Outros PJ ????
TOTAL

2012

66.894 64%

68.722 63%

22.356 21%

25.196 23%

14.917 14%

14.804 14%

104.167

108.722
62

Fonte: elaboração própria com dados da Receita Federal

Tabela 12 – Potencial de aporte das empresas que declaram por lucro real para
incentivos fiscais em 2012
Unidade: R$ milhões

Lei Rouanet - 4% (1)

1.924

Todas leis de
incentivos - 9% (2)

4.329

Fonte: elaboração própria
(1) Primeira linha da tabela 8 (4%) multiplicado por 70% do valor do IRPJ da tabela 09
(2) Última linha da tabela 8 - total (9%) multiplicado por 70% do valor do IRPJ da tabela 09

Comparando os dados da tabela 12 (potencial) com a tabela 06 (valores reais da renúncia
fiscal), conclui-se que ainda existe muito espaço para crescer com esta estratégia secundária de
mobilização de recursos, visto que o valor aportado pelas empresas para a área cultural é cerca de 70%
do potencial, e que este é superior a 50% dos valores utilizados quando se trata de todos os incentivos.
Mesmo sendo alguns incentivos muito novos reforça-se a tese de que não faltam mais incentivos e sim
uma forma de racionalizá-los e conscientizar as pessoas físicas e jurídicas da sua utilização.
Para prever o potencial das pessoas físicas os dados disponíveis pela Receita Federal estão
ainda mais consolidados. São R$ 24 milhões pagos de IR pelas pessoas físicas, porém somados os que
declaram pelo modelo simplificado e completo. Disponibilizado também um valor de IR retido na
fonte de R$ 75 milhões referente ao rendimento de trabalho, que em tese é passível de incentivos. De
qualquer forma o potencial está longe de ser alcançado em função dos dados da Tabela 06 que aponta
um valor de renúncia fiscal na ordem de R$ 109 milhões por parte das pessoas físicas. Na mais
conservadora previsão, este potencial se aproxima de R$ 900 milhões e dependendo da resposta à
consulta realizada ao Ministério da Fazenda pode alcançar a cifra de R$ 3,8 bilhões.
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Análise da arrecadação das Receitas Federais em dez de 2012 disponível em: www.google.com.br/search?q=
An%C3%A1lise+da+arrecada%C3%A7%C3%A3o+das+Receitas+Federais+em+dezembro+de++2012+&ie=utf
-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pt-BR:official&client=firefox- a&gws_rd=cr&ei=e2LdUuLoLMPfkgfbhYC4Dw
acesso em: 12/01/2014
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4 – PLANO ESTRATÉGICO DE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PEMR
Mobilização de recursos é o termo utilizado para descrever diferentes atividades,
planejadas e coordenadas, realizadas visando a geração de valores necessários à viabilização
da missão de empreendimentos sem fins lucrativos. Ou seja, mobilizar recursos é atividade de
apoio fundamental para toda atividade organizada do TS.
Nesse sentido, este capítulo detalha o Plano Estratégico de Mobilização de Recursos PEMR.
São objetivos de um PEMR:
• organizar de forma clara e objetiva os atrativos de uma organização para solicitação e
obtenção de recursos da sociedade (case statement);
• potencializar a atração de novas fontes de recursos, levando em conta a necessidade da
diversificação das mesmas;
• apresentar novas estratégias para mobilização de recursos, de acordo com pesquisas e
estudos de caso realizados para uma organização ou projeto;
• apontar desafios a serem enfrentados, definir a prioridade e sugerir ações para
implementação do plano;
• recomendar práticas de comunicação de suporte para a mobilização de recursos.
Quando finalizado, o PEMR será um “guia” para as atividades de captação e
mobilização de recursos realizadas pela OSC, tanto para esclarecer as questões estratégicas
envolvidas, quanto para oferecer suporte à atividade de comunicação necessária à obtenção de
resultados nessas atividades. Este plano é fruto de dez anos de experiência própria em
consultorias junta a OSCs no Brasil, iniciados com estudos em congressos de captação da
AFP - Association of Fundraising Professional no Brasil 04/2006, México 05/2007, Estados
Unidos da América (New Orleans 04/2009, Baltimore 04/2010, Chicago 04/2011, San Diego
04/2013) e International Fundraising Congress - IFC da Resource Allience na Holanda
10/2010; convidado como organizador de congresso de captação de recursos em 07/2009 em
São Paulo; palestrante no congresso CASE de mobilização de recursos para educação em
04/2011 na Cidade do México; palestrante em todos os FLACs (festivais de captação) da

95

ABCR63 (Associação Brasileira de Captadores de Recursos) no Brasil (São, Paulo, Recife,
Indaiatuba, Salvador).
Acrescenta-se hoje no PEMR a técnica effectuation64 como um método de
empreendedorismo eficiente, de forma simplificada e com um passo de cada vez, sem a
necessidade de planejar cada detalhe antes de se lançar ao mercado. Este nome e técnica de
planejar foram cunhados pela professora Saras Sarasvathy65, que propõe uma combinação de
aprenda fazendo com tentativa e erro, baseando-se em quatro pilares: perdas suportáveis,
alianças estratégicas, exploração de possibilidades e futuro imprevisível. Modelo utilizado
pela maioria dos empreendedores brasileiros, principalmente aqueles que trabalharam um
longo período como empregados para, em seguida abrirem suas próprias empresas ou OSCs.
Entende-se que o planejamento está sempre acontecendo. Utiliza-se também o modelo Trevo
de Silva (2001) para a fase inicial do conhecimento da OSC e levantamento de suas
necessidades.
Divide-se o PEMR em cinco partes: Direcionamento, Objetivos e metas, Estratégias,
Comunicação de suporte e DI (Desenvolvimento Institucional), concluindo-se com um plano
de ação para auxiliar na sua implementação.
4.1 Direcionamento
O direcionamento de uma instituição é seu rumo, seu foco, o sentido de sua existência.
Assim, o direcionamento institucional de uma OSC deve expressar clara e concretamente o
maior desejo do grupo, ou seja, sua proposta em relação à causa escolhida.
Deverá também conter o histórico e o cenário que os fundadores da OSC perceberam e
construíram, que poderá fundamentar a base histórica dos projetos e peças de mobilização de
recursos a serem elaborados a partir do PEMR.
A missão é o centro do direcionamento para a captação de recursos. A palavra missão
tem como origem o vocábulo latino mitere, que significa “a que foi enviado”. Assim, a missão
adquire fundamental importância por representar a razão de ser da organização. Uma missão
tecnicamente bem construída torna claro o trabalho realizado no dia-a-dia, fortalecendo a
identidade da instituição e facilitando a realização de alianças estratégicas.
63

Na qual o pesquisador integra o Conselho Fiscal; Disponível em: www.captacao.org acesso em: 12/01/2014
Disponível em: www.effectuation.org/ acesso em: 12/01/2014
65
Disponível em: www.effectuation.org/author/saras-sarasvathy acesso em: 12/01/2014
64
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Como reflexo na captação de recursos, a missão de uma OSC deve ser tratada como
fonte de direcionamento para o trabalho diário, requisito essencial para a mobilização. Ou
seja, conforme já observado, a declaração da missão deve espelhar o dia a dia da instituição,
tanto para o público interno quanto para o externo, inclusive para as fontes de recursos.
Doadores e patrocinadores comprometem-se, normalmente, com organizações que
conseguem descrever claramente suas atividades e seu direcionamento em poucas palavras.
Em resumo, quem desenvolve a atividade de captação de recursos no dia a dia deve
sempre se lembrar da seguinte relação:


uma missão clara é importante para a instituição, é preciso permitir que os
investidores sociais compreendam nitidamente as atividades da instituição (missão
clara), dando-lhes a oportunidade de investir.



para executá-la, é preciso ter recursos, é necessário ter uma base de investidores
sociais diversificada, composta por pessoas físicas e/ou jurídicas, comprometidas
com a causa e conhecedoras do direcionamento institucional.

Por sua vez, a declaração da visão institucional é um elemento de direcionamento
importante para o futuro de uma OSC, pois tem o papel de motivar voluntários e
profissionais, funcionando como estímulo à vontade de se fazer algo socialmente relevante e
positivo, o que demanda recursos.
A declaração de visão não precisa estar escrita, necessariamente, no material de
comunicação para captação de recursos. A função motivacional da declaração está
relacionada ao público interno da instituição e para ele deve ser disseminada. Trata-se do
“sonho” dos instituidores da organização, mas um sonho possível e descrito de forma concreta
e mensurável.
Na medida em que os conceitos de visão e missão estejam cada vez mais
disseminados, as atividades da organização adquirem potencial ainda maior de mobilização
em torno da causa. Além disso, a organização terá maior facilidade de atrair um número
elevado de pessoas físicas e jurídicas para colaborar com seus objetivos, inclusive doando
recursos.
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Um cuidado para as OSCs observarem é que a missão e a visão serão apenas “um
quadro na parede”, a menos que seja dada vida a essas declarações e todos os colaboradores
conheçam claramente seus papéis. É trabalho periódico para que os membros da OSC bem
como seus parceiros, quando necessário, recordem e fixem o direcionamento da Organização.
Deve estar sempre muito claro que existe estreita ligação entre missão, visão e todas as
atividades realizadas no dia-a-dia, bem como com o futuro da organização, inclusive no que
diz respeito à mobilização e captação de recursos.
Valores e princípios também compõem o direcionamento. Pode-se definir “princípio”
como uma atitude compromissada da organização com o seu modo de “ser” - imutável e
inflexível -, refletindo o caráter da organização, a firmeza moral, o sinal visível de sua
natureza interior; um conjunto de posturas inegociáveis, inalienáveis que independe do meio
da atuação. Inexiste o implemento ou descarte de novos princípios, independente do cenário,
eles pertencem à dimensão permanente da Organização.
Segundo o dicionário Houaiss, assim, se define o termo princípio: ditame moral; regra,
lei, preceito; dito ou provérbio que estabelece norma ou regra; proposição elementar e
fundamental que serve de base a uma ordem de conhecimentos; proposição lógica
fundamental sobre a qual se apoia o raciocínio.
Exemplos de princípios organizacionais: Austeridade, Probidade, Trabalho, Equidade,
Impessoalidade, Legalidade, Imparcialidade, Moralidade, Transparência, Flexibilidade,
Disciplina, Eficácia, Efetividade, Eficiência, Perseverança, Justiça, Humildade, Disciplina,
Perseverança, Persistência, Temperança, Coragem, Integridade, Sustentabilidade, Visão
Holística, Respeitabilidade, Indiscriminação, Respeito à Diversidade, Comprometimento,
Autonomia, Confiabilidade, Presteza...
Pode-se definir “valores” como uma atitude compromissada da organização com seu
modo de “estar”; uma dimensão situacional porém não volúvel, função da interação com o
meio ambiente; uma escala de referência para as políticas de ações que podem ser aferidas
numa escala de limites entre bom e mau, sendo um guia “externo” de sua atuação; permite à
sociedade identificar as atitudes da organização ante seus públicos. No sentido figurado – a
personalidade: o aspecto visível que compõe o caráter individual e moral de um ser, segundo
a percepção alheia. (Houaiss) Novos valores podem ser adquiridos e outros descartados, na
adequação às variâncias sociais do ambiente.
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Segundo o dicionário Houaiss valor é: conjunto de traços culturais, ideológicos ou
institucionais, definidos de maneira sistemática ou em sua coerência interna; no pensamento
moderno de tendência relativista, cada um dos preceitos igualmente passíveis de guiar a ação
humana, na suposição da existência de uma pluralidade incontornável de padrões éticos e da
ausência de um bem absoluto ou universalmente válido; qualidade do que alcança a
excelência, do que obtém primazia ou dignidade superior.
Exemplos

de

valores

praticados

nas

organizações:

Inovação,

Pioneirismo,

Competitividade, Comprometimento, Integridade, Transparência, Ética, Política de preços,
Interdependência, Motivação, Responsabilidade Social e/ou Ambiental, Lucratividade,
Rentabilidade, Consciência Ecológica, Educação Continuada, Empowerment, Encantamento
do Cliente, Busca da Excelência, Felicidade Pessoal, Inteligência Competitiva, Liderança
Participativa, Burocracia, Sociabilização, Inserção Social, Melhoria Contínua, Cooperação,
Delegação, Empreendedorismo, Construção do Bem-estar.
Os exemplos citados acima dos princípios e dos valores foram colhidos nas empresas
pesquisadas (bancos, indústrias, ONG´s) e triados, porém os limites dos conceitos são
estreitos e as fronteiras, tênues, levando por vezes ao equívoco e ao debate.
Os valores e princípios permeiam todas as atividades e relações existentes em cada
organização. Contribuem para a unidade e coerência do trabalho e sinalizam o que se
persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca da excelência.
A integridade institucional, pautada em princípios e valores claros para todos os
colaboradores, é fator fundamental para a escolha das fontes de recursos e dos parceiros.
Serão importantes e deverão ser utilizados quando da tomada de decisões importantes, bem
como as do dia a dia.
Para finalizar o direcionamento do PEMR, pode-se utilizar a análise SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threats), ou em português FOFA (Forças, Oportunidades,
Fraquezas e Ameaças), uma ferramenta de gestão adaptada do setor empresarial para
fotografar, analisar e verificar o ambiente externo e interno de uma instituição. Tal análise
pode ser aplicada como ferramenta de apoio ao planejamento para mobilização de recursos,
visto que serve de base para a escolha das melhores estratégias de acesso às fontes de
recursos. Ou seja, a análise SWOT demonstra sua importância no apoio à formulação das
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estratégias do PEMR, facilitando a escolha das melhores alternativas, além das possíveis
linhas de ação.
O quadro SWOT / FOFA registra uma foto do momento da OSC. Esse exercício pode
ser realizado, anualmente, com membros da organização, diretoria e gestores e um facilitador
externo, tendo por objetivo detectar os pontos fortes, fracos, as ameaças e oportunidades da
instituição, que serão priorizados em uma segunda fase e antes de iniciar a implementação do
PEMR.
Quadro 11 – Exemplo de como demostrar uma análise SWOT / FOFA

Fonte: http://juniorhart-ae.blogspot.com.br/

A partir da priorização da análise SWOT / FOFA segue com a definição dos objetivos
e metas detalhados, quantificados, com prazos e recursos a serem captados definidos.
4.2 Objetivos e metas
Neste estágio do PEMR define-se público alvo, área de atuação, serviços que se
oferece à sociedade, bem como a definição e descrição dos públicos de interesse prioritário
(stakeholders). O Modelo Trevo, de Antônio Luís de Paula e Silva66 (2001), é utilizado. Os
gestores da OSC devem estar seguros quanto aos recursos (financeiros ou não) necessários
para a manutenção, o progresso da organização, os investimentos necessários, inclusive
66

Presidente atual do Instituto Fonte e consultor de OSCs

100

levando em consideração, em detalhes, o valor envolvido em operacional e nos serviços que
presta para o seu público. Ou seja, para a implementação do “PEMR” recomenda-se a
definição das atividades prioritárias a serem desenvolvidas nos anos futuros, conforme o
planejamento estratégico, bem como a consolidação do orçamento. São os chamados “valores
a mobilizar”.
Para tanto, os objetivos e metas devem estar claros. Pode-se utilizar o método SMART
(inteligente, na tradução para o português), que consiste em definir os objetivos e metas com
as seguintes características: eSpecífica, Mensurável, Atingível, Relevante, Temporal. Ou
seja, o objetivo tem que ser claro e não pode ser um sonho inatingível. Por exemplo, um
objetivo pode ser “construir salas de aula”, porém sem as metas fica difícil de mensurar. Ao
acrescentar as metas a este objetivo ficará assim: construir duas salas de aula de 45 metros
quadrados cada uma, em um ano. Neste caso pode-se planejar a construção, pois está claro o
que é necessário realizar e passível de medição ao final do processo. A questão do que é
relevante seguirá nas justificativas, porém os demais itens do método SMART estão presentes
neste exemplo.
Como um exemplo de valores a captar para uma OSC em fase inicial, após todos os
passos descritos acima, estima-se para o primeiro ano uma necessidade de cerca de R$
850.000,00 para a implementação de um projeto piloto.
Tabela 13: Valores a captar para um projeto piloto de uma OSC*

RESUMO
Receitas mensais
Receitas vinculadas

Ano

%
0,00

0,0%

24.000,00

100,0%

RH + Beneficios
Encargos pagos mensalmente
Encargos provisionados
Outras despesas
Despesas vinculadas

391.800,00

46,3%

123.202,32

14,6%

91.000,08

10,8%

140.570,00

16,6%

24.000,00

2,8%

Resultado

746.572,40

88,2%

99.620,00

11,8%

Investimentos

Valores a captar no ano

846.192,40

Fonte: elaboração própria
* outras tabelas com detalhamento de cada linha deste quadro compõem esta análise em um caso real.
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4.3 Estratégias de mobilização a serem implementadas
Ainda que uma OSC tenha muita experiência e total afinidade para a mobilização de
recursos com uma estratégia específica, é recomendável o desenvolvimento de campanhas e
solicitações dirigidas a diferentes tipos de fontes. Isso porque a diversificação envolve a
sustentação financeira das atividades da OSC e, dificilmente, será interessante que uma
instituição dependa demasiadamente de poucas fontes de recursos, também porque, para
expandir as possibilidades de arrecadação, deverá desenvolver contato com diferentes
públicos, ampliando seu reconhecimento em vários setores da sociedade, contribuindo para
sua legitimidade social.
Uma iniciativa social que obtém recursos de diferentes fontes nacionais e
internacionais, privadas e públicas, é, seguramente, uma iniciativa representativa, legítima e
útil à sociedade. (TIISEL, 2013)
Figura 06 – Gráficos de diversificação de fontes de recursos
MUITO CONCENTRADO

UMA FONTE MUITO IMPORTANTE

BEM DIVERSIFICADO E
EQUILIBRADO

DIVERSIFICADO E REALISTA

Fonte: elaboração própria

Observe-se ainda, que, algumas fontes fornecem recursos rapidamente, enquanto,
diante de outras, pode-se levar mais tempo para obter resultados. Por isso, ressalta-se que a
diversificação das fontes de recursos é atividade de longo prazo e deve ser realizada de forma
planejada, por meio de diferentes estratégias, sempre levando em consideração a redução dos
riscos para a sustentabilidade das atividades sociais da OSC e, também, sua legitimidade
social.

102

Como analisado no capítulo 2, estratégias para mobilização de recursos são
“caminhos” ou trajetórias favoráveis para uma organização superar desafios, chegar às fontes
de recursos e mobilizar os investimentos sociais necessários ao cumprimento de sua missão.
Nesse contexto, ressalta-se, novamente, que o planejamento e a previsão orçamentária
(valores exatos a captar) são essenciais para o início da implementação das estratégias.
Quando a quantidade de recursos necessários e a prioridade do investimento são relacionadas
com acuidade, facilita-se a escolha das alternativas mais adequadas e exequíveis para a
mobilização de fundos.
Para a implementação do PEMR também é necessário levar em consideração um
horizonte temporal definido, bem como a experiência dos envolvidos e o esforço demandado
nas atividades tanto em mobilização de recursos, quanto na gestão operacional.
A rigor, a escolha das estratégias de mobilização de recursos adequadas às atividades
sociais desenvolvidas não deve recair sobre uma ou duas opções apenas. Por outro lado,
também não deve tender, inicialmente, para um número grande de alternativas, todas
realizadas ao mesmo tempo, pois cada uma delas exigirá investimento próprio (algumas vezes
oneroso) de tempo e de outros recursos para ser implementada. Recomenda-se o
estabelecimento de prioridade, além de um cronograma de implementação das estratégias.
Dois são os aspectos mais importantes na escolha das estratégias:
• buscar, nas alternativas escolhidas, o equilíbrio entre o custo e o benefício para
implementá-las;
• estabelecer metas factíveis (o que significa dimensionar valores e fixar períodos de
tempo adequados).
Após a análise das estratégias possíveis e que tenham afinidade com a OSC dentro de
seus valores institucionais, pode-se utilizar softwares de ajuda na tomada de decisão
colaborativa. Chamados de “Decision Making Softwares”, podem ser encontrados na rede
mundial de computadores. É onde primeiro se define critérios para esta tomada de decisão.
Normalmente, são suficientes cinco critérios de estratégia, por exemplo: tempo de maturação,
potencial de crescimento, facilidade de implementação, investimento necessário e valor
possível de captação. Pode-se utilizar, de forma gratuita, o software make it rational67 que
gera relatórios conforme o apêndice 4.

67

Disponível em: www.makeitrational.com acesso em: 12/01/2014
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Outros softwares68 com algum custo auxiliam na priorização e elaboram relatórios
similares.
De acordo com o peso e percentual de cada variável utilizada, constrói-se um quadro
onde as estratégias ficam ordenadas de acordo com a prioridade para definir os valores a
mobilizar em cada uma conforme detalhado no plano de acão.
Tabela 14: Metas de valores
por estratégia
e por ano e
Previsao
de valores

metas

METAS PARA PRÓXIMOS 36 MESES

FONTES e ESTRATÉGIAS DE
FINANCIAMENTO

2009

2010

2011

Valores

Valores

Valores

1 - Geração de renda (liquido)

500.000

1.050.000
2.000.000
1 - Geração
de renda
1 - Geração
(liquido)
de renda (liquido

2 - Grandes doadores

200.000

440.000
600.000
2 - Grandes
doadores
2 - Grandes
doadores

3 - Mantenedores

100.000

250.000
250.000
3 - Mantenedores
3 - Mantenedores

4 - Campanha capital

200.000

500.000capital
600.000capital
4 - Campanha
4 - Campanha

5 - Médios investidores

-

90.000
90.000
5 - Médios
investidores
5 - Médios
investidores

6 - Outros materiais e serviços

-

40.000
40.000
6 - Outros
materiais
6 -eOutros
serviços
materiais e serviç

7 - Eventos

-

90.000
7 - Eventos

200.000
7 - Eventos

8 - Fundação

-

40.000
8 - Fundação

90.000
8 - Fundação

9 - Governo

-

-

90.000
9 - Governo

10 - MRC

-

-

10 - CRM40.000

Total Geral

1.000.000

2.500.000

4.000.000

Fonte: elaboração própria com dados levantados durante as atividades de consultoria

Percebe-se na tabela 14 que, no primeiro ano, seleciona-se de três a quatro estratégias
para iniciar a implementação. Nos anos seguintes, aumenta-se a quantidade de estratégias para
melhorar a diversificação e os valores de cada uma, e, na medida em que estão mais maduras,
ganham metas de captação mais ousadas.
Caso a estratégia de GRP seja importante e de valor significativo (e tem sido), planos
de negócios são acrescidos ao PEMR para orientar e facilitar a implementação.

68

Disponível em: www.decisionlens.com (o mais famoso); www.superdecision.com; http://bpmsg.com/ahpexcel-template/ acessados em 12/01/2014
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4.4 Comunicação de suporte à captação e mobilização de recursos.
A comunicação específica de apoio para a atividade de captação é também
fundamental para o sucesso da implementação do PEMR. Ao final do PEMR e antes do plano
de ação dedica-se algumas páginas para este tipo de comunicação que é distinto da
comunicação estratégica ou de uma das atividade da OSC.
Considerações e sugestões a respeito do tema:
 preocupar-se com a identidade visual, principalmente na comunicação com empresas;
 utilizar uma combinação de ferramentas de comunicação que se complementem,
integrem e facilitem o diálogo com as fontes de recursos;
 produzir mensagens claras, curtas e bem específicas;
 comunicar-se sistematicamente com os diferentes públicos, para informar e fidelizar;
 planejar a comunicação para mobilização de recursos e fidelização das fontes, com
comandos claros que descrevam o que as OSCs pretendem para o desenvolvimento
socioambiental do País e o que podem oferecer.
É importante também destacar que, na ampliação e diversificação das fontes de
recursos, os meios de comunicação são fundamentais para:


dar transparência às atividades sociais da OSC junto a todos os públicos interessados,
inclusive fontes de recursos, por meio da prestação de contas do trabalho;



manter o contato sistemático com o público, principalmente fontes de recursos;



dar ainda mais visibilidade à OSC, suas atividades socioambientais, serviços e
resultados;



beneficiar os parceiros e financiadores, com divulgação e visibilidade.
Materiais e peças de captação são produtos de comunicação criados de acordo com as

estratégias adotadas para a mobilização de recursos. Elaboradas para mídias complementares
(impressas e eletrônicas), as peças de captação devem explicar, de forma sucinta, os objetivos
e necessidades da OSC para investimento nas ações socioambientais, suas justificativas, os
resultados almejados, as pessoas envolvidas, dentre outras possibilidades. Em resumo, o
material deve demonstrar as razões que levam a organização a buscar apoios financeiros,
materiais ou humanos.
Características de uma peça de captação de recursos:
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•

impactante e, se possível, capaz de causar envolvimento emocional;

•

textos sucintos e formato prático;

•

elaborada de acordo com cada estratégia adotada;

•

informações contidas devem ser facilmente compreendidas e criar identificação
entre o possível investidor social e a OSC.

•

combinar diferentes mídias (impressa, cd, e-mail, vídeo, etc.), principalmente no
caso de empresas;

•

Conteúdo:
dados convincentes sobre o cenário (necessidade social) e justificativas para a
atuação social da OSC;
plano de benefícios ao investidor, ou seja, o que a OSC pode oferecer ao
investidor social - contrapartidas;
missão institucional, metas e objetivos;
resultados esperados e alcançados (quando existirem);
faixas de valores para contribuição bem definidas.

Ter um website moderno, com informações interessantes sobre a causa e a OSC, bem
como uma área de captação, também pode facilitar. Abaixo, um bom exemplo de uma
organização que oferece esta ferramenta de captação com várias possibilidades de pagamento
e valores para serem escolhidos:
Quadro 12 – Modelo de captação on line pelo website da OSC

Fonte: www.unibes.org.br
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Vale também manter e sempre aprimorar os outros mecanismos virtuais como página
no facebook, pinterest, newsletter virtual e outras ferramentas que estimulem a interatividade.
Esses elementos são ótimos para atrair público e fidelização, atividades que facilitam a
mobilização de recursos.
No caso da apresentação para empresas e pessoas físicas grandes doadores,
recomenda-se a confecção de apresentação audiovisual específica destinada a campanhas de
mobilização de recursos que podem doar quantias elevadas. Normalmente, as apresentações
audiovisuais são feitas em PowerPoint, Idea.me, Prezi, ferramentas de grande valia,
principalmente para dar suporte às reuniões de solicitações. Dessa maneira, a apresentação dá
a ideia de profissionalismo. Podem ser utilizados diversos recursos de ilustração, animação e
áudio, inclusive vídeos institucionais. Recomenda-se também elaborar um material impresso a
ser entregue ao possível investidor no final do encontro, junto com um CD da apresentação e
o vídeo de captação, diferente do institucional.
Para a marcação das visitas, principalmente para alguém que não se conhece, será
necessário um e-mail de apresentação da OSC, sem mostrar o projeto como um todo, porém
deixando “um gostinho de quero saber mais”. Chamado de e-mail teaser (e-mail de
provocação), pode ter uma imagem forte acompanhada de um texto que solicita o encontro
pessoal para mostrar o projeto como um todo.
Roteiro sugerido para apresentação, tanto em audiovisual como impressa:










quem somos;
missão;
metodologia: como fazemos – diagrama, fotos, contar histórias (casos concretos de
beneficiários);
contar histórias que emocionem;
dados – número de atendidos, resultado reais;
justificativas, cenário, diferencial;
benefícios e contrapartidas;
como apoiar;
contato – website, telefone, nome (pode estar em um cartão em separado).

4.5 A área de Desenvolvimento Institucional – DI
Para o desenvolvimento das atividades de mobilização de recursos, as OSCs têm
criado uma Área de Desenvolvimento Institucional - DI. Já descrita no livro de Cruz; Estraviz
(2000) e observada no mundo e nas grandes organizações nacionais, esta área deverá ser
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organizada de acordo com as características da organização e da prioridade definida para a
mobilização de recursos.
O DI terá a responsabilidade de gerenciar as atividades relacionadas com a análise, o
planejamento, a execução, o controle e a avaliação da mobilização de recursos e manutenção
da sustentabilidade organizacional. Os profissionais da área deverão ter capacidade
estratégica, analítica e de compreensão, com iniciativa, agilidade, organização e serem
focados em objetivos, metas, resultados e atendimento aos prazos estabelecidos. É
indispensável que tenham uma boa formação, experiência com o TS e envolvimento com os
conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social.
Principais atividades da área:


participar da implementação do PEMR;



criar e conservar o banco de relacionamentos;



prospectar fontes de recursos e manter a comunicação de fidelização;



coordenar campanhas para mobilização de recursos;



elaborar projetos e orçamentos ;



criar relatórios de prestação de contas;



criar textos de agradecimento e planos de contrapartida para doadores,
patrocinadores, apoiadores e parceiros;



avaliar a atividade de mobilização de recursos;



participar em reuniões de solicitação de recursos;



coordenar terceiros envolvidos nas campanhas de mobilização de recursos
(publicidade, assessoria de imprensa, agências de marketing e comunicação, etc.);



coordenar eventos especiais para mobilização de recursos;



documentar e sistematizar os resultados das atividades e preparar relatórios;



participar das reuniões de Diretoria.

Independentemente das estratégias adotadas, recomenda-se a criação de um banco de
dados e relacionamentos específico para as atividades de captação de recursos. O objetivo
deste banco é auxiliar na identificação e no contato com potenciais fontes de recursos, assim
como no acompanhamento das interações realizadas. Além disso, o banco de dados irá
subsidiar a avaliação dos resultados alcançados ou das tendências observadas, a correção de
estratégias, etc. Pode-se recomendar o banco de dados adaptado para a captação de recursos
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do Salesforce69, o maior do mundo, que tem versão em português e que, inclusive, é gratuito
para organizações do TS ou o MOOV70 (mais simples). Além do e-tapestry71 em espanhol e
dois novos: Fluxo CRM72 e Instituto Ekloos73, do Rio de Janeiro, que além do banco de dados
oferece gratuitamente um pacote completo de gestão para OSCs.
Para a implementação das estratégias, o DI fará reuniões periódicas com todos os
envolvidos, provavelmente semanais no início, avaliando controles das tarefas e definindo a
prioridade, o responsável e o prazo acordado. Abaixo, um modelo simples e eficaz de
controle. Na primeira linha abaixo do mês a data da segunda feira que inicia a semana.
Quadro 13: Modelo de cronograma em Excel com prazos e responsáveis pelas tarefas de
cada estratégia
CRONOGRAMA INICIAL

Ação

Set

Responsável

4 11 18 25 2

Definições gerais
Identidade do Hospital - escolher um nome

Dir

Captar / contratar parceiro de identidade visual

Dir e DI

Consolidar e iniciar a disseminação da Missão e
Visão p/ público interno

Dir e DI

Reuniões do DI
Definição dos valores a captar, metas e
prioridades
Consolidar justificativas e quantificação dos
valores e benefícios
Comunicação de apoio a captação de recursos
Orçar e Implementação do site
Elaboração de peça de captação impressa para
pessoas físicas e jurídicas
Vídeo Institucional

DI / CR e Dir
CR e Dir
CR

a contratar
a contratar

Coordenação dos elementos terceirizados

Dir
DI

Fonte: elaboração própria com dados levantados durante as atividades de consultoria

69

Disponível em: www.salesforce.com/br/ acesso em: 12/01/2014
Disponível em: www.moov.com.br/ acesso em: 12/01/2014
71
Disponível em: www.etapestry.com.es/ acesso em: 12/01/2014
72
Disponível em: www.fluxocrm.com.br/ acesso em: 12/01/2014
73
Disponível em: www.ekloos.org/ acesso em: 12/01/2014
70

Out

Nov

9 16 23 30 6 13 20 27
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4.6 Depoimentos dos atores sociais pesquisados
Das entrevistas realizadas se extraiu algumas ideias:
Durante entrevista com Paulo Rocha, empreendedor social e fundador da ONG
Educadores sem Fronteiras, ele confidenciou que gostaria de fazer algo maior do que já fazia
há mais de 20 anos, ensinando física aos sábados em uma escola da periferia numa das regiões
mais problemáticas da capital de São Paulo, o Jardim Ângela. Primeiro, procurou em 2008 a
Abong - Associação Brasileira de ONGs, que indicou o escritório de advocacia FLGADV Figueiredo, Lopes, Golfieri, Reicher e Storto para elaborar um estatuto inicial. Após o CNPJ
existir, Laís Figueiredo (do escritório de advocacia) indicou a Consultoria Criando para a
elaboração de um planejamento de longo prazo, que incluía a mobilização de recursos. Michel
Freller liderou este processo, que culminou no projeto existente no molde atual e pronto para
ser replicado.
A partir do planejamento apareceram os primeiros contatos empresariais com os
funcionários do Citibank, que compraram todos os móveis e equipamentos necessários para
iniciar as aulas no segundo semestre de 2009. A Rockweel Automation, multinacional onde
Paulo Rocha é funcionário, também foi uma das primeiras investidoras, pagando boa parte
dos recursos iniciais necessários (consultorias, etc.). HSBC e Brasilprev foram parceiros
conquistados por meio da elaboração de projetos e participação de editais. Já a doação do
Google adwords de links patrocinados possibilitou uma maior visibilidade do website que
atraiu muitas empresas, o Banco Fibra e a Saraiva Editora entre elas. Existem hoje 128
cidades requisitando ou pretendendo ter uma “filial” dos Educadores Sem Fronteira, fato que
Rocha mostra com orgulho em um mapa do Brasil assinalando os pontos. Já existe um
segundo local em São Paulo, perto da Rodovia Raposo Tavares, com o apoio da Construtora
Passarelli, conquistado na segunda edição da ONG Brasil. Outros voluntários e apoios
chegaram e a participação no Criança Esperança, com divulgação de vídeo na Rede Globo,
aumentou a visibilidade. Ou seja, a rede foi se formando por meio de indicações, porém não
se mantém conectada e foi utilizada apenas uma vez, com exceção dos diretores atuais e
profissionais contratados. Ela foi utilizada para viabilizar financeiramente e obter
conhecimentos para que o sonho do empreendedor social se transformasse em realidade. O
contato com parceiros atuais é constante, bem como com as escolas do entorno, onde são
realizados encontros semestrais.
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Rocha afirmou que sem o planejamento e as redes que ele acessou seria impossível a
existência dos Educadores sem Fronteiras e que ainda não tem um instrumento de avaliação
de resultados formalizado, porém os boletins dos alunos têm demonstrado uma significativa
melhora, bem como os comentários positivos das escolas. As respostas dos alunos no
questionário74 também confirmam esta melhora.
O Cursinho da Poli, em suas três unidades (Lapa, Largo Treze e Itaquera), atende hoje
8.000 alunos por ano em situação de vulnerabilidade, que pagam um valor acessível para uma
educação de qualidade. Resultado: 40% dos estudantes conseguem entrar em uma
universidade pública e os outros melhoram sua condição de empregabilidade. Para 2014, as
ações estão voltadas para diversificar ainda mais as estratégias
Segundo Gilberto Alvarez (Prof. Giba) e Fábio Sato (2014), do Cursinho da Poli e da
Fundação PoliSaber, o PEMR finalizado em outubro de 2012 foi muito bom na fase da
elaboração, quando foram determinadas a missão, visão e SWOT da Organização. Na fase da
implementação das estratégias, principalmente a visita às empresas para oferecer os
incentivos fiscais não foi muito produtiva no início (primeiro semestre de 2013), porém com a
indicação de um funcionário exclusivo para a marcação das visitas foram contatadas 183
empresas entre as 500 maiores do Brasil e 13 foram visitadas, ainda sem uma parceria
fechada. Além da tática de projetos com incentivos (cultura) também foram oferecida a
possibilidade de apoiar bolsas de estudo e de transporte. A venda do Sistema de Ensino foi
exitosa e aumentou o número de alunos matriculados em 2013. Também participaram de
alguns editais (sem sucesso). A contratação da empresa MOVE, para medir o impacto e
resultados, também foi fruto deste PEMR.
Para 2014, os investimentos em mobilização de recursos se concentrarão na estratégia
de participação em editais empresariais (prevê-se de 12 a 18 editais). Além da manutenção da
estratégia de apoio das empresas com e sem incentivos federais e estaduais, será acrescentada
a estratégia secundária de Marketing Relacionado a Causas – MRC e Crowdfunding com exalunos, bem como a captação de pequenos valores ou produtos para a realização eventos
menores.

74

Pesquisa realizada no âmbito da matéria de redes (2013) do curso de mestrado, ministrada pelo prof.
Luciano Junqueira
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Na entrevista com Beatriz Novaes (2014), a superintendente afirmou que o PEMR
sistematizou o que era uma cultura não explícita na Derdic. Ficaram mais claros itens como a
missão, visão, o público que atende, quanto custa. Tipificando serviços e produtos e
escrevendo como eles são. Antes, a gestão era mais artesanal, daí a importância do PEMR,
pois agora, a gestão está mais sistematizada. Foi a mudança da ajuda para o profissionalismo.
Sabe-se onde se quer chegar e os recursos podem ser melhor geridos. “As coisas têm nome”,
exemplifica Beatriz Novaes. Ainda é necessário melhorar a comunicação interna e
implementar novas estratégias, como o MRC e Grandes Doadores (Major Donnors). Em
termos financeiros, o PEMR trouxe uma menor dependência da Fundação São Paulo,
creditada à da venda de serviços em cerca de R$ 2,5 milhões por ano (25% do orçamento).
Em depoimento, o ex-gerente executivo Alexandre Travassos afirmou que, em meados
de 2008 quando fazia um ano e meio que estava à frente do dia a dia do Instituto Se Toque –
que tem como missão a prevenção do câncer de mama –, em conjunto com a Diretoria
decidiu-se por iniciar uma conversa com a Criando Consultoria para uma melhor organização
e a captação de recursos efetiva.
Na época, o Instituto Se Toque – IST contava com um mantenedor principal pessoa
física e dois ou três investidores pontuais. Apesar de possuir vários contatos institucionais,
tanto para projetos quanto para captação e investimento, e uma capacidade média para
execução, não tinha nenhum planejamento de como organizar e operacionalizar este potencial
instalado.
Assim, o trabalho de consultoria para o desenvolvimento do Plano de Mobilização foi
um divisor de águas na gestão do IST e, literalmente, pode-se identificar o antes e o depois.
Inicialmente, o levantamento fez um mapeamento de toda parte de projetos e ajudou a
Organização a entender melhor a sua finalidade preparando-a, assim, para a captação de
recursos, que foi bem mais efetiva.
Também foi identificado que a origem dos recursos era concentrada em poucas fontes,
desta forma existia a real necessidade de diversificação para garantir a sobrevivência da
Organização, assim sendo o planejamento levantou quais seriam as estratégias de captação
que trariam maior retorno em menor espaço de tempo. Foi criado um cronograma de ações
que estabeleceu qual estratégia deveria ser colocada em prática em primeiro lugar e qual
deveria ser feita ao longo do amadurecimento do projeto. A gestão semanal do cronograma foi
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fator importante no sucesso da implantação do planejamento, uma vez que eram feitas
reuniões quinzenais de acompanhamento para discutir acertos, erros e alternativas.
De uma forma geral, o trabalho de consultoria e planejamento elevou a qualidade
profissional de toda a Organização, pois deixou mais clara a finalidade e elencou as ações que
deveriam ser executadas para que todo plano fosse executado.
A partir do inicio das ações planejadas levou-se aproximadamente um ano na
aplicação das ações até o primeiro real efetivamente captado. Estes prazos em relação à
efetividade do trabalho nem sempre são entendidos por todas as pessoas da organização.
Um mundo ideal seria aquele no qual todas as organizações da sociedade civil
tivessem condições de passar por um processo completo de planejamento e melhoria de sua
eficiência.
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CONCLUSÃO

Com a conceituação do TS, seu tamanho e valores envolvidos a partir da FASFIL
2010 (IBGE, 2012), bem como com as definições de fontes, estratégias, táticas e ferramentas,
pode-se pensar em um setor que tenha caridade, filantropia e solidariedade sem perder de
vista a tão almejada sustentabilidade no seu tripé social, econômico e ambiental. Nesta
dissertação a ênfase maior é no econômico.
A GRP - Geração de Renda Própria - que inclui os negócios sociais, pode ser uma
alternativa e uma oportunidade para as OSCs alcançarem esta sustentabilidade financeira.
Para tanto, deverão saber quais as diversas ferramentas disponíveis, bem como os
incentivos fiscais e os impostos envolvidos, apesar de reconhecerem que, hoje, este tópico é
um empecilho pela sua complexidade. Conforme entrevista da procuradora e secretária
adjunta da Câmara Municipal de São Paulo, Maria Nazaré Lins Barbosa, que também faz
parte da Comissão de TS da OAB/SP75: “As Organizações sofrem com alterações confusas e
arbitrárias das normas. As organizações da sociedade civil (OSCs) têm sofrido com alterações
constantes, confusas e arbitrárias nas regras para o setor”.
Vale a pena repetir uma das conclusões e recomendações de Tozzi (2010):
O marco regulatório para o Terceiro Setor poderia ser completamente revisado
priorizando-se a visão de gestão, governança e transparência das entidades. Esta
revisão poderia levar em consideração a reestruturação de toda a legislação do
Terceiro Setor, criando o Estatuto do Terceiro Setor nos moldes do Estatuto da
Pequena e Média Empresa com definições claras sobre atividades, certificações,
prestações de contas e gestão das entidades do Terceiro Setor.

Enquanto não há um novo marco regulatório para o TS e, apesar do Governo estar
investindo esforços e tempo, percebe-se que o proposto atualmente é só uma parte deste
marco necessário, que irá se preocupar na relação do Governo federal com estas OSCs.
Representa uma pequena parcela do setor, conforme a figura 4, 14% das doações e convênios
e, apesar de importante, não será uma solução.
Compreende-se as preocupações do Governo federal com a transparência na
transferência de recursos para o TS, porém não se pode esquecer que uma minoria das OSCs
(menos de 0,05%) foi responsável por escândalos que aparecem na mídia e que a maioria
75

Disponível em www.idis.org.br/acontece/noticias/organizacoes-sofrem-com-mudancas-confusas-e-arbitrariasdas-normas-diz-procuradora acesso em: 12/01/2014
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esmagadora presta contas com relativa qualidade, apesar de este tema ser uma preocupação
constante para a busca de melhorias. As tabelas do capítulo 2 poderiam contribuir com o
Governo e o IBGE nas futuras pesquisas da FASFIL, para aprimorar os números previstos
com os dados e ferramentas disponíveis. O TS, com mais de R$ 100 bilhões movimentados e
representando 2,5% do PIB, é importante e merece maior atenção das autoridades.
Esta dissertação oferece algumas facilidades para as OSCs entenderem a parte
complexa das leis, incentivos e outras possibilidades na busca da sustentabilidade financeira.
Os quadros do capítulo 3 sobre incentivos e impostos podem ajudar as OSCs a entenderem
melhor as oportunidades, quer seja pagando menos impostos ou buscando incentivos para
suas atividades.
Porém, retornando à pergunta de partida: Pode a geração de renda própria ser uma
alternativa viável para a sustentabilidade financeira das OSCs?
Este estudo procurou demonstrar que, com uma diversificação de fontes de recursos e
estratégias bem planejadas e escritas em um Plano Estratégico de Mobilização de Recursos –
PEMR com foco em GRP - GRP, é possível esta ser uma boa opção para a sustentabilidade.
Os depoimentos obtidos em entrevistas que constam do capítulo 4 comprovam esta afirmação.
A busca de recursos por meio da venda de produtos e serviços também envolve riscos
como qualquer atividade econômica (iniciar uma OSC também). Porém as OSCs não podem
fechar os olhos para as oportunidades em novos negócios sociais, na área de caráter social no
Brasil, principalmente nas áreas de saúde, direitos humanos e educação formal e não formal.
A própria ABONG considera as atividades de geração de recursos como meio de conseguir a
desejada “autosustentabilidade”(ABONG,2007). Apesar de serem atividades complexas e
exigirem profissionais melhor qualificados existem bons profissionais no mercado e jovens se
formando nas universidades para ocuparem estas funções, quer sejam profissionais com mais
experiência no Segundo ou Terceiro Setor e é a diversificação destes que fará as organizações
crescerem e serem criativas sem nunca perder o foco da missão da Organização.
Apesar de não ser o foco dessa dissertação, não podemos deixar de comentar que
aliando características do Segundo e Terceiro Setor, o investimento de impacto social já conta
com vários adeptos e resultados positivos. Segundo Daniel Izzo, diretor-executivo e
cofundador da Vox Capital, fundo pioneiro no investimento de impacto social no Brasil que
afirmou que “juntos eles (os dez fundos de investimento que atuam no Brasil) somam R$ 500
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milhões, disponíveis para investimento direto em empresas que oferecem produtos e serviços
para melhorar a vida da população brasileira”. Apesar deste valor ser insignificante perto do
tamanho do TS apontado no trabalho (0,5%) mostra uma tendência a ser observada, pois tem
crescido muito nos últimos anos 10.000% em 5 anos
Outra grande oportunidade dentro da GRP é a busca de recursos junto a pessoas
físicas. Novas estratégias, táticas e ferramentas que foram descritas no capítulo 2 podem e
devem ser utilizadas para a conquista deste público, que só tende a crescer. Como já descrito,
esta é a única fonte com tendência de crescimento. O conhecimento de como funcionam as
redes, virtuais ou não, é fundamental para o sucesso nesta área.
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ANEXO 1

Questionário a ser utilizado junto aos gestores da Derdic-PUC/SP e de outras organizações
1) Quais eram as fontes de recurso entre 2005 e 2008 e o percentual de cada uma?
2) Que tipo de atividades de mobilização de recursos foram realizadas e quais os
resultados?
3) Porque foi tomada a decisão de contratar uma consultoria?
4) Como foi o processo? Quem foi envolvido e porque?
5) Quanto tempo levou cada etapa da consultoria?
6) Houve apoio da mantenedora? De que forma?
7) Como está hoje a área de desenvolvimento institucional
8) Quais sõ as fontes em 2012, quanto se capta por cada fonte e percentual sobre o
orçamento?
9) Que potencial você enxerga para o DI da Derdic no futuro?
10) Que estratégias está se pensando para este futuro.
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APÊNDICE 1
Websites de financiamento coletivo em ordem alfabética – com (*) os 19 mais expressivos
que contam com cinco ou mais projetos captados em dezembro de 2013. Com fundo cinza na
data os muito novos.
Adote essa Ideia (set.2013 - crowdfunding para projetos cristãos e evangélicos)
adoteessaideia.com.br - Facebook (2 fãs) em 16/9/2013.
Apoio em Rede (ago.2013 - crowdfunding e projetos colaborativos da Rede Sustentabilidade)
apoioemrede.com.br - @redecrowd (2 seguidores), Facebook (9 fãs) em 6/8/2013.
Ativa Aí (mar. 2011 - voltado a entretenimento, shows e eventos) ativaai.com.br - @AtivaAi
(524 seguidores), Facebook (4.454 fãs).
Benfeitoria* (mar.2011 - realização coletiva de projetos, sem cobrança de comissão)
benfeitoria.com.br - @benfeitoria (311 seguidores), Facebook (1.484 fãs).
Bicharia* (mai.2012 - financiamento coletivo para ajudar iniciativas de animais carentes)
bicharia.com.br - @Bicharia_ (116 seguidores), Facebook (5.812 fãs) em 2/1/2013.
Catarse* (jan.2011 - primeira plataforma de financiamento colaborativo de projetos criativos
do Brasil) catarse.me - @Catarse_ (4.730 seguidores), Facebook (9.826 fãs).
Causa Coletiva (mai.2013 - projetos socioambientais) causacoletiva.com @CausaColetivabr (2 seguidores), Facebook (134 fãs) em 13/5/2013.
Clique Incentivo (dez.2012 - crowdfunding para cultura, o esporte e as ações sociais,
ganhando descontos e benefícios no imposto de renda.) cliqueincentivo.com.br @CliqueIncentivo (7 seguidores), Facebook (55 fãs) em 24/1/2013.
Cineasta.cc (fev.2013 - projetos de cinema e audiovisual, apenas cadastro)
cineasta.cc - @cineasta_cc (156 seguidores), Facebook (1.633 fãs) em 8/2/2013.
Começa Aki* (jul.2011 - meio ambiente, esportes, social, pessoal, etc.)
comecaki.com.br -@ComecAki (308 seguidores), Facebook (1.250 fãs).
Cultivo.cc (dez.2011 - projetos com incentivos da Lei Rouanet, Lei do Esporte, etc.)
cultivo.cc - @cultivocc (4 seguidores), Facebook (206 fãs).
Embolacha* (mai. 2011 - para músicos, artistas, público e fãs)
embolacha.com.br - @embolacha (342 seguidores), Facebook (370 fãs).
EmVista (jan.2013 - crowdfunding para boas ideias e talentos) emvista.me - @EmVistaMe
(22 seguidores), Facebook (1.060 fãs) em 18/2/2013.
Eupatrocino (2011 - plataforma de viabilização de projetos via crowdfunding)
eupatrocino.com.br - @eupatrocino (124 seguidores), Facebook (153 fãs) em 2/1/2013.
Eusocio.com (jun.2012 - crowdfunding para startups e empresas iniciantes)
eusocio.com - @eusocio (15 seguidores), Facebook (10 fãs) em 27/6/2012.
Garupa* (set.2013 - crowdfunding para turismo sustentável) www.garupa.juntos.com.vc Facebook (1.110 fãs) em 9/9/2013.
Guigoo (ago.2013 - crowdfunding para projetos criativos, inovadores e ambiciosos)
guigoo.com.br - @guigoobrasil (3 seguidores), Facebook (100 fãs) em 12/8/2013.
Idea.me* (set.2012 - crowdfunding latino americano, associou-se ao Movere no Brasil)
idea.me - @ideamecom (5.333 seguidores), Facebook (66.036 fãs) em 12/9/2012.
Impulso* (jun.2012 - crowdfunding para microempreendedores) impulso.org.br
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@impulsione_ (433 seguidores), Facebook (4.052 fãs) em 31/10/2012.
It's Noon Apoio Criativo* (2013 - crowdfunding pré-pago com cliques valendo R$ 1,00, R$
5,00 ou R$ 10,00) itsnoon.net/apoio-criativo/ - @ItsNoonBr (1.415 seguidores), Facebook
(57.947 fãs) em 12/8/2013.
Juntos.com.vc* (ago.2012 - financiamento colaborativo para organizações sem fins
lucrativos, sem cobrança de comissão - união dos sites GiveOn.org.br e Tzedaka.com.br)
www.juntos.com.vc - @juntoscomvc (12 seguidores), Facebook (1.724 fãs) em 31/10/2012.
Kolmea.me (jun. 2013 - financiamento colaborativo com foco para projetos sustentáveis,
abriu para cadastro em março de 2013) kolmea.me - @Kolmea_oficial (6 seguidores),
Facebook (2.218 fãs) em 28/5/2012.
Kikante.com.br (out. 2013 - A mais completa plataforma, segundo seu site) Facebook
(30.614 fãs) em 07/01/2014.
Mediafoundmarket.com (ago. 2011 a out.2012 - financiamento coletivo e estímulo à
comercialização de conteúdo audiovisual em escala mundial) Mediafundmarket.com @mediafundmarket (697 seguidores), Facebook (373 fãs em 28/12/2012).
Mob Social (mar.2011 a nov.2012 - mobilizações para shows de música)
mobsocial.com.br - @mobsocial (1.553 seguidores), Facebook (1.134 fãs).
Mobilize* (abr. 2012 - crowdfunding no Facebook) facebook.com/mobilizecf/ (164 fãs em
20/4/2012).
Motiva.me (fev. a abr.2011, alegava ser a plataforma mais completa de crowdfunding no
Brasil) motiva.me - @motiva_me (260 seguidores), Facebook (157 fãs)
Multidão (fev. a set.2011 - produção cultural colaborativa, uniu com Catarse)
multidao.art.br -@multidao_art (652 seguidores), Facebook (2.397 fãs).
Muito Nós (fev. 2012 - cultura e entretenimento colaborativo) muitonos.com.br - @Muitonos
(35 seguidores), Facebook (1.618 fãs) em 7/3/2013.
My Own Player (jan. a nov. 2012 - financiamento coletivo de jogadores de futebol)
mopbr.com - @mopbr_ (1.841 seguidores), Facebook (4.018 fãs) em 1/6/2012.
Nake it (fev.2012 a jul.2012 - crowdfunding para fotos de mulher pelada)
nakeit.com - @nakeit (396 seguidores), Facebook (1.955 fãs) em 12/3/2012.
NosAcuda (jan. 2013 - projetos criativos com prioridade para recompensa emocional)
nosacuda.com.br - Facebook (183 fãs) em 18/7/2013.
O Pote* (set.2012 - vitrine e crowdfunding para boas ideias) opote.com.br - Facebook
(10.604 fãs) em 30/4/2013.
Partio (set.2011 - revertendo imposto em cultura) partio.com.br - @PartioBrasil (9
seguidores), Facebook (658 fãs) em 24/1/2013.
Podio Brasil (jan.2013 - financiamento coletivo para esportes) podiobrasil.com.br @podiobrasil (80 seguidores), Facebook (1.111 fãs) em 12/8/2013.
Pontapés (mai.2013 - projetos de tecnologia e design) pontapes.com - Facebook (41 fãs) em
13/5/2013.
Queremos* (set.2010 - financiamento coletivo de shows internacionais de música)
queremos.com.br - @queremos (6.471 seguidores), Facebook (8.472 fãs).
Quero Incentivar (jul.2011 - projetos com leis de incentivo) queroincentivar.com.br @queroincentivar (29 seguidores), Facebook (428 fãs) em 1/6/2012.
Rio+* (abr.2013 - crowdfunding para a cidade do Rio com apoio da Natura)
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riomais.benfeitoria.com - @riomais_vc (17 seguidores), Facebook (11.418 fãs) em 12/8/2013.
Showzasso (jan. a dez.2011 - crowdfunding para produção de shows)
showzasso.com - @showzasso (260 seguidores), Facebook (26 fãs) em 21/1/2013.
Show Mambembe (abr.2011 - narrativa envolvendo artista, música e lugar)
showmambembe.com.br - Facebook (1.353 fãs em 21/1/2013).
Sibite* (set.2011 - projetos pré-selecionados por uma curadoria)
sibite.com.br - @sibitebrasil (901 seguidores), Facebook (4.411 fãs).
Soul Social (mai.2012 - crowdfunding com cursos e serviços de apoio para ongs)
soulsocial.com.br - @soulsocial (23 seguidores), Facebook (161 fãs) em 31/5/2012.
Startando* (2012 - crowdfunding para boas ideias se tornarem projetos incríveis)
startando.com.br - Facebook (4.896 fãs) em 18/7/2013.
Torcemos.net (dez.2011 até out.2012 - crowdfunding de projetos de esportes)
torcemos.net - @torcemos (77 seguidores) em 17/4/2013.
Tragaseushow* (out.2011 - crowdfunding para shows e projetos de música)
tragaseushow.com.br - @tragaseushow (1.649 seguidores), Facebook (7.849 fãs) em
28/5/2013.
Ulule* (maio.2011 - versão brasileira de site internacional)
br.ulule.com - @ululebr (198 seguidores), Facebook (40.671 fãs) em 21/1/2013.
Vamos Trazer (set.2011 a abr.2012 - crowd demanding sem pagamento, demanda coletiva de
eventos e artistas) vamostrazer.com.br - @vamostrazer (813 seguidores), Facebook (2.130
fãs).
Vakinha* (2009 - #sharegifting, vaquinhas online) vakinha.com.br - @vakinha (5.405
seguidores), Facebook (33.994 fãs) em 21/1/2013.
Variável 5 (set.2012 - financiamento coletivo para projetos culturais em Belo Horizonte)
variavel5.com.br - @variavel5 (99 seguidores), Facebook (688 fãs) em 31/10/2012.
When You Wish Brasil (nov.2012 - capitalismo independente ou "indie",)
whenyouwish.com.br - @whenyouwish (342 seguidores), Facebook (9.395 fãs) em
18/2/2013.
Zarpante* (set.2011 - financiamento coletivo e criação colaborativa para os países de língua
portuguesa) zarpante.com - @ZarpanteLDA (376 seguidores), Facebook (2.699 fãs) em
4/2/2013.
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APÊNDICE 2
Encargos Sociais
PLANILHA DOS ENCARGOS SOCIAIS CONSIDERADOS PARA FUNCIONÁRIO
MENSALISTA - OSC
PREMISSAS:

2,50% TAXA FIN. AO
MÊS

O profissional não será substituido nas férias
Sai 20 dias de férias e recebe dez dias como abono
auxilios remunerados 5 dias no ano
Será demitido após 24 meses

GRUPO

%

GRUPO I - IAPAS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SESI
SENAC
INTER
SALÁRIO EDUCAÇÃO
ACIDENTES DE TRABALHO
SEBRAE
SUB-TOTAL I
GRUPO II - FGTS
FGTS
MULTA 50% S/FGTS
(8*0,5)
SUB-TOTAL II
GRUPO III - FÉRIAS
FÉRIAS
(1/11*TAXA FIN.)
ADICIONAL DE FÉRIAS 33% (1/11)*(1/3)
SUB-TOTAL FÉRIAS
IAPAS + FGTS S/ FÉRIAS
ABONO FÉRIAS 10 DIAS (1/11/3)
SUB-TOTAL III
GRUPO IV - 13.SALÁRIO
13.SALÁRIO
(1/12)
IAPAS + FGTS S/ 13
SUB-TOTAL IV
GRUPO V - OUTROS
AUX.ENF.,MAT.FUN.,FERIADOS ( 1/261 )
AVISO PRÉVIO P/ 2 ANOS (1/24)
IAPAS+FGTS S/GRUPO V
SUB-TOTAL V

TOTAL

ACUMULADO

20,0%
1,5%
1,0%
0,4%
2,5%
2,0%
0,4%
27,80%
8,0%
4,0%

27,80%
35,80%

12,00%

39,80%

3,26%

43,06%

7,58%

47,38%

11,65%

59,03%

6,90%

65,93%

0,2%
3,0%
1,3%
3,0%

8,3%
3,3%

0,8%
4,2%
2,0%

Encargos Pagos no mês

35,80%

Encargos Provisionados sobre folha ano

30,13%
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PLANILHA DOS ENCARGOS SOCIAIS CONSIDERADOS PARA FUNCIONÁRIO
MENSALISTA - OSC com CEBAS
PREMISSAS:

2,50% TAXA FIN. AO
MÊS

O profissional não será substituido nas férias
Sai 20 dias de férias e recebe dez dias como abono
auxilios remunerados 5 dias no ano
Será demitido após 24 meses

GRUPO

%

GRUPO I - IAPAS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SESI
SENAC
INTER
SALÁRIO EDUCAÇÃO
ACIDENTES DE TRABALHO
SEBRAE
SUB-TOTAL I
GRUPO II - FGTS
FGTS
MULTA 40% S/FGTS
(8*0,5)
SUB-TOTAL II
GRUPO III - FÉRIAS
FÉRIAS
(1/11*TAXA FIN.)
ADICIONAL DE FÉRIAS 33% (1/11)*(1/3)
SUB-TOTAL FÉRIAS
IAPAS + FGTS S/ FÉRIAS
ABONO FÉRIAS 10 DIAS (1/11/3)
SUB-TOTAL III
GRUPO IV - 13.SALÁRIO
13.SALÁRIO
(1/12)
IAPAS + FGTS S/ 13
SUB-TOTAL IV
GRUPO V - OUTROS
AUX.ENF.,MAT.FUN.,FERIADOS ( 1/261 )
AVISO PRÉVIO P/ 2 ANOS (1/24)
IAPAS+FGTS S/GRUPO V
SUB-TOTAL V
Encargos Pagos no mês
Encargos Provisionados sobre folha ano

TOTAL

ACUMULADO

1,5%
1,0%
0,4%
2,5%
3,0%
0,4%
8,80%
8,0%
4,0%

8,00%
12,00%

12,00%

3,26%

15,26%

6,68%

18,68%

9,33%

28,01%

5,52%

33,54%

0,2%
3,0%
0,4%
3,0%

8,3%
1,0%

0,8%
4,2%
0,6%

8,00%
25,54%
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APÊNDICE 3
O exemplo de MRC da revista Sorria que em toda edição dedica uma página para a prestação
de contas

132

APÊNDICE 4

Quadros disponibilizados pelo software Make it rational para a tomada de decisão.
Disponível em: <www.makeitrational> acesso em: 14 jan de 2014
O primeiro é o resultado percentual da comparação das variáveis dois a dois que
aparecem na página seguinte e o último quadro é o resultado final da priorização das
estratégias
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