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RESUMO 

DRIGO, Jose R. Organizacao dos processos de recebimento dos recursos 
captados, oriundos de doacoes as instituicoes do Terceiro Setor. Como a 
atividade de capta<;ao de recursos exercida por institui<;oes do terceiro setor tern 
aumentado consideravelmente nestes ultimos anos, a organiza<;ao dos processes de 
recebimento dos recursos captados oriundos de doa<;oes realizadas a estas 
organiza<;oes tem-se mostrado fundamental para a gestao administrativa e 
financeira conseguir controlar todos estes processes inerentes a esta atividade. Este 
trabalho foi motivado pela necessidade que as institui<;oes que captam recursos tern 
em organizar todos os processes envolvidos na a<;ao de recebimentos de doa<;oes. 
0 estudo propoe abordar o tema de forma descritiva e qualitativa, com um metodo 
que promove a pesquisa<;ao realizado para trazer sugestoes e propostas capazes de 
possibilitar a constru<;ao de um roteiro de trabalho que ajude a organizar os 
processes de recebimentos de recursos captados oriundos de doa<;oes as 
institui<;oes do Terceiro Setor. Por meio de uma discussao bibliogratica, o trabalho 
contempla a orienta<;ao para a cria<;ao de categoria e programas de capta<;ao de 
recursos, com conceitos definidos e propostas que levam a reflexao dos gestores 
para a adequa<;ao das atividades ligadas a este processo. 

Palavras-chave: Terceiro setor, doa<;oes, capta<;ao de recursos, organiza<;ao dos 

processes de recebimento de doa<;oes. 
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1 INTRODUCAO 

1.1 CONTEXTUALIZACAO DO PROBLEMA 

Para adequar-se a uma realidade global em que algumas atribuig6es do 

Estado vern se transferindo para iniciativa privada e para a sociedade no seu todo; e 

se adaptar as alterag6es impostas pelos cenarios econ6micos, temas, como por 

exemplo, o comprometimento com o social e a necessidade de provocar mudangas 

no ser humano ganham maior forga na esfera de atuagao e responsabilidades do 

entao segmento chamado de terceiro setor da economia. 

Composto de organizagoes que promovem a cidadania, por meio de 

programas em que o principal cliente e o ser humano excluido do sistema 

econ6mico-social; o terceiro setor, de acordo Andrade (2002) e formado por um 

conjunto de organizag6es sem fins lucrativos que exercem diversas atividades, 

desde assistenciais e beneficentes, bern como movimentos sociais e associag6es 

civis; filantropia empresarial (fundag6es ligadas a empresa privadas) ate ONGs 

(Organizagoes Nao-Governamentais). 

Cada vez mais, torna-se possivel perceber a atuagao e o crescimento de um 

setor da economia ate bern pouco tempo restrito as ag6es de filantropia e caridade, 

cuja atuagao se verifica em todo o mundo. Segundo Merege (2009), que realiza 

estudos e pesquisas sabre o Crescimento do Terceiro Setor no pais, aponta que 

uma das causas para este crescimento espetacular do terceiro setor em escala 

global nas ultimas duas decadas encontra-se, sem duvida alguma, no desempenho 

favoravel da economia mundial. A recuperagao das economias em escala global, e 

um indicativa deste crescente desempenho e o reflexo disto, pode ser vista inclusive 

na economia brasileira, ja em meados da decada de 90. 

Este movimento proporcionou uma verdadeira explosao no crescimento das 

organizagoes do terceiro setor. Merege (2009) aponta alguns numeros a respeito 

deste crescimento, citando que de 107 mil instituig6es analisadas em 1996 

passaram para 276 mil em 2002. Um crescimento de 157%, que nenhum outro setor 

da economia brasileira chegou a registrar. 

Toda esta ascendencia pressionou as instituigoes a se qualificarem em seu 

mercado de atuagao com um modelo de gestao, organizagao e controles mais 

eficientes e adequados a acompanhar a velocidade das transformag6es econ6micas 

impostas pelas instituig6es do primeiro e do segundo setor. 
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Com o intuito de garantir a manutengao das atividades das organizagoes do 

terceiro setor, seus dirigentes viram-se obrigados a profissionalizar seu modo de 

gerir a instituigao, por meio de atitudes gerenciais profissionais cada vez mais 

adaptadas e necessarias a acompanhar este intenso ritmo de crescimento. 

Percebe-se uma constante mobilizagao das organizagoes que participam do 

terceiro setor por estudos mais aprofundados no que se refere a gestao de recursos 

e aos instrumentos de controle, financeiros, estruturais e contabeis para compor um 

modelo de gerencia organizacional mais adequado. A concorrencia por recursos, a 

necessidade de medir e avaliar internamente o desempenho dos gestores do 

terceiro setor, bern como de determinar a viabilidade de projetos, aumentam a 

necessidade de profissionalizagao de sua gestao, principalmente por forga de uma 

maior vigilancia exercida por parte sociedade. 

As mudangas nos modelos de gestao impostas a estas organizagoes 

associadas as rapidas mudangas econ6micas, politicas, legais, tecnol6gicas etc., 

estao transformando a sistematica de organizar os recursos recebidos das agoes de 

Captagao de Recursos. Alem das necessidades basicas de armazenar dados 

provenientes das atividades com Captagoes, os gestores obrigam-se a gerenciar de 

"ponta-a-ponta" todos OS proceSSOS e informagoes pertinentes a area. 

Os motivos que levam as Organizagoes Nao Governamentais (ONGs) a 

perseguirem a profissionalizagao, segundo Andrade (2002) estao relacionados 

diretamente a duas situac;oes inerentes a este processo: a primeira refere-se a 

concorrencia por recursos, que, com o crescimento do terceiro setor, no qual estao 

inseridas as ONG's, faz com que a fatia que cabe a cada uma dessas organizagoes 

sem fins lucrativos tenda a diluic;ao; a outra esta ligada as exigencias que a 

sociedade faz em relagao a aplicagao desses recursos por parte dessas 

organizagoes, para que seja aplicado de forma transparente e de maneira que force 

as instituigoes procurarem estabelecer maneiras sustentaveis de manter suas 

atividades. 

Desenvolver procedimentos que ajudem a controlar, organizar e sistematizar 

os processes de recebimentos dos recursos captados pelas instituigoes do terceiro 

setor por meio de doagoes, torna-se cada vez mais uma tarefa desafiadora, pois 

depende do contexto e da analise de cada caso. Para isto, este trabalho procura 

entender discutir um pouco mais sabre este tema tao veemente na sociedade que e 

a constituigao do terceiro setor e como estas instituic;oes se organizam; alem de 
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buscar evidenciar uma proposta de roteiro de trabalho com praticas adotadas de 

controle, organizagao e sistematizagao de algumas agoes de captagao de recursos. 

A proposta e a de se estudar as alternativas apresentadas, de maneira que gere 

disseminagao conhecimentos que possam ser ampliados e reproduzidos em demais 

organizagoes do Terceiro Setor. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como organizar os processos de recebimento dos recursos captados 

oriundos de doagoes realizadas as instituigoes do Terceiro Setor? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Propor um roteiro de trabalho que ajude a organizar os processos de 

recebimentos de recursos captados oriundos de doagoes as instituigoes do Terceiro 

Setor. 

1.3.2 Objetivos especificos 

• Realizar referendal te6rico sobre o tema, que subsidiara as discussoes; 

• Sugerir a criagao de Categorias e Programas de captagao, com conceitos 

definidos, que possam classificar internamente e inclusive contabilmente os 

recursos recebidos provenientes das doagoes. 

• Apresentar as instituigoes do terceiro setor um roteiro de trabalho que ajude a 

organizar e controlar as atividades de captagao de recursos. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A realizagao deste e de outros trabalhos que procuram melhorar a 

organizagao e os processos de recebimento dos recursos captados e de 

fundamental importancia para auxiliar organizagoes que participam do Terceiro 

Setor, na construgao de um modelo de gestao de recursos mais eficiente e 

transparente. 

As organizagoes no terceiro setor, num primeiro momento se estruturaram 

gerencialmente para responder a 16gica do setor publico e, nos ultimos anos esta 
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sendo necessaria uma rapida adapta<;ao na estrutura organizacional para 

acompanhar as exigencias das parcerias entre as organiza<;oes do terceiro setor e 

empresas privadas, que come<;am a alocar recursos para os projetos ou a<;oes 

sociais. (MENEGASSO, 2002) 

Para o born desempenho da atividade de Capta<;ao de Recursos estas 

institui<;oes apresentam uma necessidade de estruturar seus processes de maneira 

que consiga padroniza-los entre seus colaboradores, criando uma serie de 

conceitos, multiplicando procedimento, sistematizando as informa<;oes e seguindo 

regras e normas contabeis que sao pertinentes a este setor. 

No entanto, existem dificuldades de se encontrar profissionais ou sistemas 

especializados nesta area que atendam em conhecimento e/ou em experiencia 

algumas expectativas, exigencias e necessidades das areas/departamentos que 

trabalham com capta<;ao de recursos. Expectativas do ponto de vista comercial, ou 

seja, que saibam construir procedimentos, conceitos e normas internas pertinentes a 

este mercado de capta<;ao, ajudando ou possibilitando a<;oes atrativas para captar 

cada vez mais recursos. Como tambem, do ponto de vista contabil, financeiro e 

juridico, os mesmos procedimentos devem atender tambem, todas as 

regulamenta<;oes e normas previstas para estas entidades que captam recursos. 

Torna-se perceptive! a necessidade de se ter urn material que vise trazer a 

este segmento discuss6es e sugest6es sobre procedimentos a serem adotados para 

o melhor desempenho de suas atividades. Algo como uma proposta de roteiro de 

trabalho, que ajude a estruturar os gestores na constru<;ao dos processes de 

recebimento de capta<;ao de recursos. 

A escolha e o desenvolvimento deste tema surge a partir de uma necessidade 

de materiais e estudos academicos que tragam aos profissionais de capta<;ao de 

recursos, bern como aos ligados a area Contabil e Financeira, subsidies de 

informa<;6es e conteudos praticos e aplicaveis para se trabalhar nas institui<;oes do 

Terceiro Setor, de maneira que possibilite a constru<;ao de urn roteiro trabalho 

adaptado ao modele de Gestae de Recursos adequado a realidade imposta a este 

segmento. 

1.5 DELIMIT ACOES DO TRABALHO 

No que se refere ao tema, esta monografia apresenta uma delimita<;ao, na 

medida em que utiliza como enfoque apenas as institui<;6es do terceiro setor que 
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recebem recursos de doagoes atraves da atividade de captagao de recursos. Desta 

maneira, o conteudo e especffico para as organizagoes que recebem doagoes, nao 

podendo ser aplicado as demais categorias de instituigoes que podem compor o 

terceiro setor. No entanto, o estudo das atividades de recebimento dos recursos 

captados pode ser utilizado para qualquer organizagao que exerga esta pratica, nao 

limitado a alguma categoria peculiar de doagao. 

Nao sao trabalhados resgates hist6ricos sabre os conceitos abordados de 

terceiro setor, objetivando-se utilizar apenas definigoes atuais usualmente 

entendidas pelo segmento. Como tambem, a enfase deste trabalho nao esta ligada 

as questoes legais e contabeis, par nao se tratar apenas de uma discussao 

bibliografica sabre o tema, mas sim, uma proposta de trabalho a ser sugerida as 

instituigoes, especialmente a area de controles de processes ou de recebimento de 

recursos doados. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na primeira segao, apresenta-se a introdugao do trabalho composta par seis 

partes, sendo a primeira uma exposigao dos assuntos a serem tratados, buscando 

esclarecer a importancia do tema. A segunda parte contem o problema da pesquisa 

a ser abordado, trazendo o foco que o trabalho busca responder. A seguir constitui

se a terceira e quarta parte, com os objetivos descritos e a justificativa que se 

apresenta para a construgao deste estudo. Par fim, a introdugao finaliza-se com a 

estruturagao do trabalho, e uma delimitagao desta monografia para que o leitor 

consiga construir ao ler, um mapa mental que o oriente sabre o assunto a ser 

tratado. 

Na segunda segao, o referencial te6rico foi desenvolvido em quatro partes, 

abrangendo referencias que subsidiaram todo o processo de pesquisa e orientaram 

a compreensao e interpretagao do conjunto de dados e informagoes coletadas. Com 

o intuito de classificar os entendimentos sabre a expressao terceiro setor, foram 

expostos na primeira parte desta segao, informagoes quanta a natureza conceitual 

sabre o tema, bern como a relagao com o primeiro e segundo setor, alem de 

abordadas informagoes relevantes sabre a importancia da administragao e do ato da 

organizagao dos processes. 
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Na segunda parte desta sec;ao, foram apresentados temas administrativos 

relacionados ao ato de organizar procedimentos e sua importancia na gestao de 

uma empresa. Na sequencia, a terceira parte desta sec;ao oferece um conteudo que 

visa ressaltar a importancia da atividade de captac;ao de recursos para as 

instituic;oes do terceiro setor. Esta parte tambem descreve brevemente uma 

explicac;ao sabre as principais fontes de captac;ao de recursos procuradas pelas 

organizac;oes. Fechando esta sec;ao, a quarta parte apresenta alguns comentarios e 

orientac;oes sabre as Legislac;oes e Normas que devem ser observadas pelas 

instituic;oes do terceiro setor, para que o raciocinio do leitor possa tambem ser 

construido com bases legais, caso queira maiores informac;oes sabre o assunto. 

Na terceira sec;ao, trac;am-se os procedimentos metodol6gicos adotados na 

pesquisa, nos quais se contemplam, inicialmente, a caracterizac;ao da pesquisa e 

tipo da metodologia de analise. Ja a quarta sec;ao deste trabalho, contempla uma 

proposta de roteiro, apresentado as instituic;oes de maneira que consiga construir 

um planejamento de suas atividades de captac;ao de recursos bem como do 

recebimento dos mesmos. Estruturada de maneira simples, esta sec;ao procura 

estabelecer para o leitor sugestoes de conceitos e orientac;oes para se organizar o 

trabalho desenvolvido no ato do recebimento dos recursos oriundos de doac;oes. 

Ao final deste trabalho, encontram-se a quinta e sexta sec;oes com as 

conclus6es desta monografia, trazendo as recomendac;oes a serem consideradas no 

desenvolvimento destas atividades de controle sabre o processo de recebimento de 

doac;oes, alem de finalizar com as referencias bibliograficas que respaldaram 

teoricamente todo o conteudo apresentado. 
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2 ORGANIZACOES DO TERCEIRO SETOR 

2.1 NATUREZA CONCEITUAL 

Para que seja possivel promover uma discussao te6rica sabre do tema 

proposto, torna-se imprescindivel conhecer alguns estudos realizados que 

descrevem o significado de terminologias e conceitos utilizados para explicar o que 

e; e qual a atuagao deste atores chamados de organizagoes do terceiro setor. Com 

a intengao de promover uma reflexao, e necessaria urn trabalho de pesquisa em 

materiais produzidos por te6ricos que escrevem sabre este tema, bern como, um 

estudo sabre discussoes bibliograficas existente, no que se refere ao conceito de 

captagao de recursos e como as organizagoes do terceiro setor se organizam para 

realizar esta atividade. 

Desta maneira, a procura por estabelecer urn modele de trabalho que sugira 

ao leiter uma construgao de racioclnio e entendimento sabre o tema; passa por uma 

atividade que e a de analisar o surgimento de expressoes ligadas ao assunto 

proposto, indo ate a produgao de conteudo oriundo de urn processo de 

experimentagao pratica. Por meio de embasamento te6rico torna-se possivel 

perceber a importancia de elaborar uma proposta que tenha condigoes de orientar a 

construgao de urn modele de gestae, bern como urn formate de trabalho com 

sugestoes de como organizar os recursos recebidos realizados pelo processo de 

captagao de recursos feito pelas instituigoes do terceiro setor. 

2.1.1 0 crescimento das organizac;oes do terceiro setor e sua importancia para 
a sociedade 

Para Cruz e Estraviz (1999), o processo de desenvolvimento social esta 

ligado a urn fen6meno recente que imputa uma crescente importancia as 

organizagoes da sociedade civil chamadas de terceiro setor. 0 surgimento dessas 

organizagoes esta relacionado ao resultado da iniciativa de individuos ou grupos 

para implementar agoes de servigos ou agencias de apoio tecnico. 0 que estimula o 

trabalho e a iniciativa, a criatividade e a diversidade, permitindo-lhes funcionar como 

verdadeiras escolas de cidadania em busca das transformagoes que a sociedade 

exige. 

Ap6s os anos 80, com urn cenario econ6mico mundial favoravel se 

apresentando, foi possivel perceber urn crescimento em larga escala de instituigoes 
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ligadas ao terceiro setor. Este crescimento provocou nos dirigentes destas 

organizagoes, chamadas tambem de sem fins lucrativos, a necessidade de 

profissionalizagao de sua gestao, a ponto de recrutar executives dos outros dais 

setores, com o intuito de garantir, par meio de atitudes gerenciais profissionais, a 

comunidade e a manutengao das atividades organizacionais desse setor. 

De acordo com Araujo (2006), tres setores distintos, no atual panorama 

economico mundial, sao os causadores da movimentagao da economia e permitem, 

a partir dai, uma constante evolugao da sociedade moderna: 

1) 0 Estado configura-se como primeiro setor, que, par meio de seus 6rgaos 

e entidades, exerce suas multiplas atividades seja politica, administrativa, 

economica e financeira, com o objetivo de cumprir suas finalidades basicas, 

desempenhando as seguintes fungoes: 

• lnstituigao e dinamizagao de uma ordem juridica, que possa atender 

todos os diversos niveis da sociedade; 

• Resolugao dos conflitos sociais par meio da aplicagao das normas 

instituidas; 

• Administragao e gerenciamento dos bens publicos para atender as 

necessidades da coletividade. 

2) As empresas privadas, que exercem suas atividades com a finalidade de 

obtengao de Iueras a serem distribuidos aos investidores como remuneragao 

do capital aplicado sao classificada como instituigoes do segundo setor. 

3) A existencia de um terceiro setor pode ser determinada como certa. 

Porem, sua classificagao e definigao, segundo o este autor, causa certa 

polemica entre estudiosos, razoes pela quais apresentam conceitos e 

definigoes para serem examinados e discutidos. 

2.1.2 Conceitos e caracteristicas das atividades do terceiro setor 

Seguindo a linha de raciocinio apresentado par loschpe (2000) o conceito de 

terceiro setor vem sendo utilizado no Brasil e em outros paises, para designar o 

conjunto composto de organizag6es sem fins lucrativos, que tem como atividade 

principal o desenvolvimento de um trabalho com a participagao voluntaria, fora do 

ambito governamental, permeando e sustentando as praticas da caridade, da 

filantropia e do mecenato, voltadas para a garantia do direito de cidadania da 
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sociedade. E interessando observar que este conceito e bastante aceito pela 

sociedade em geral, como tambem, por demais autores que buscam explicar tais 

definic;oes. 

Outro conceito a ser analisado, e o apresentado por Silva (2002) explicando 

que a expressao ou o significado de Terceiro Setor se caracteriza como uma 

denominac;ao mais recente, e ate o ano de 2002, quando escreveu, ainda era 

julgada como uma expressao pouco utilizada. De qualquer maneira; o autor explica 

que a identificac;ao de um terceiro setor, aparece para aqueles que utilizam tambem 

o termo primeiro e segundo setor para explicar as funcionalidades e atuac;ao do 

Estado e as atividades realizadas pelas empresas privadas. Para isto, o terceiro 

setor se apresentaria como aquele que possui as caracteristicas dos dois outros 

setores. Portanto, genericamente, o terceiro setor seria visto como derivado de uma 

conjugac;ao entre as finalidades do primeiro setor e a metodologia do segundo, ou 

seja, composto por organizac;oes que visam beneficios coletivos, mesmo nao sendo 

integrantes do governo, e de natureza privada sem objetivar auferir lucros. 

Autores como Olak e Nascimento (2006) discutem o significado da 

terminologia terceiro setor e como esta expressao e trabalhada especificamente no 

Brasil. Eles discorrem que o emprego das expressoes Terceiro Setor, Organizac;oes 

nao Governamentais (ONG), organizac;oes da sociedade civil, organizac;oes sociais, 

entidades beneficentes, organizac;oes filantr6picas etc. sao apresentadas, muitas 

vezes de maneira equivocada, pois sao utilizadas como sinonimas, contribuindo 

para aumentar ainda mais a confusao e o entendimento diferenciado e necessaria 

para cada termo. No entanto, para estes te6ricos, apenas algumas destas 

expressoes merecem atenc;ao especial e seria suficiente para um born entendimento 

da sociedade: Organizac;oes nao Governamentais e Terceiro Setor. 

De certa maneira, o mesmo entendimento apresentado por outros autores 

para se explicar o significado de ONG e Terceiro setor e usado por Olak e 

Nascimento (2006), dividindo a atuac;ao destes como instituic;oes que trabalham 

paralelamente ao Estado e ao mercado de empresas privadas. 

Falconer (1999) e um autor que tambem discorre sobre estes conceitos. Para 

ele, por ocasiao da Confen§ncia Rio-92, e em func;ao dos temas que foram 

discutidos ali relacionados ao meio ambiente, a defesa de direitos humanos, a 
preocupac;ao em organizar a participac;ao social, etc., areas em que as organizac;oes 

nao governamentais atuam com muita veememcia; trouxe maior popularidade ao 
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significado e entendimento da expressao nao governamental. A partir deste evento e 

que o conceito de organiza9ao nao governamental e o de terceiro setor tiveram 

grande aceita9ao ao ponto de ser incorporado pela sociedade brasileira como um 

vocabulario usual. 

Discussoes similares estao de acordo com o ensinamento de loschpe (2000), 

quando cita quatro razoes para agrupar tao diferentes entidades sob uma mesma 

denomina9ao: 

a) Faz contraponto as a<;oes do governo - onde as iniciativas 
particulares tambem conduzem determinadas atividades tipicas do Estado, 
tais como: educa<;ao, saude, desporto, cultura, comunica<;ao, gera<;ao de 
emprego e renda, dentre outras; 
b) Faz contraponto as a<;oes do mercado - o mercado nao consegue 
atender a demanda, necessitando, portanto, de a<;oes por parte das 
entidades sem fins lucrativos com o fim de atender a uma parte das 
condi<;oes que viabilizam o mercado; 
c) Empresta um sentido maior aos elementos que compoem - estimula 
a filantropia empresarial, determinando maior valor a empresa como um dos 
elementos componentes do item continuidade do investimento; 
d) Projeta uma visao integradora da vida publica - da enfase ao carater 
complementar das a<;oes entre os setores - mercado, Estado e terceiro 
setor -, de tal modo que a triade e necessaria e complementar, onde se 
pode observar que sem o Estado o terceiro setor nao seria organizado, sem 
o terceiro setor o Estado nao conseguiria cumprir todas as suas fun<;6es e 
sem o terceiro setor o mercado nao conseguiria atender a demanda por 
produtos, servi<;os, e trabalho, sendo recfprocos os relacionamentos. 
(IOSCHPE, 2000, p.29) 

Fica claro o esfor9o feito por este autor em tentar, de alguma maneira, dar 

enfase sobre a importancia das atividades realizadas pelas institui96es do terceiro 

setor, uma vez que coloca a responsabilidade a estas organiza96es como sendo as 

grandes articuladoras e integradoras das a96es realizadas pelo o Governo, mercado 

e sociedade civil, principalmente nas questoes ligadas a constante busca por um 

processo de desenvolvimento social mais igualitario. 

Alem destes ensinamentos, algumas caracteristicas relacionadas as 

entidades sem fins lucrativos sao apresentadas de maneira clara por Freeman e 

Shoulders (1993). Estas caracteristicas valem ser ressaltadas nas discussoes sobre 

o tema, pois trazem informa96es que ajudam a entender e identificar tais entidades 

estudadas neste cenario de conceito e defini96es. Sao elas: 

a) Quanta ao Lucro: o lucro nao e a razao da existencia dessas entidades; 

b) Quanta a propriedade: julgam que pertencem a comunidade. Esclarecem 

ainda que nao sao, normalmente, caracterizadas pela divisibilidade do 

capital em partes proporcionais, que podem ser vendidas ou permutadas; 
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c) Quanto as fontes de recursos: as contribuig6es com recursos financeiros 

nao dao direito ao doador de participagao proporcional nos bens ou 

servigos da organizagao. 

d) Quanto as principais decis6es politicas e operacionais: as maiores 

decis6es politicas e algumas decis6es operacionais sao tomadas por 

consenso de voto, via assembleia geral, por membros de diversos 

segmentos da sociedade direta ou indiretamente eleitos. 

De acordo com estas informag6es citadas pelos autores, pode-se entender 

que o lucro nao e a razao dessas entidades, mas ele e um meio necessaria para a 

manutengao e continuidade das mesmas. Este e um dos motives que fazem Olak e 

Nascimento (2006) explicar que as entidades sem fins lucrativos podem entao 

tambem, serem classificadas como instituig6es privadas com prop6sitos e objetivos 

especificos de provocar mudangas no processo de desenvolvimento social e cujo 

patrimonio e estruturado, mantido e ampliado a partir de contribuig6es, doag6es e 

subveng6es. 

Apesar de todas estas explicag6es, vale a pena citar que tais entidades 

podem tambem ser classificadas de diversas maneiras, como por exemplo: sob a 

6tica juridica, em fungao das atividades que desempenham, quanto a extensao dos 

beneficios sociais, quanto a origem dos recursos financeiros e economicos que 

recebem etc. 

De acordo Olak e Nascimento (2006), e possivel se explicar e entender a 

finalidades destas entidades a partir de uma orientagao quanto as atividades que 

realizam, origens de recursos e extensao dos beneficios sociais que tais 

organizag6es trabalham. 

E importante sempre ressaltar que estes autores demonstram que as 

contribuig6es, doag6es, e subveng6es podem ser consideradas como uma das 

principais fontes de recursos destas entidades. Este fato e de extrema importancia 

para poder entender o objetivo deste trabalho. 

Na sequencia, o quadro busca explicar de maneira mais pratica este 

entendimento, trazendo diferengas relacionadas sobre: as atividades que as 

entidades desempenham; sobre a origem dos recursos e sobre a extensao dos 

beneficios sociais: 
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Quadro 1- Classificac;ao das entidades do Terceiro Setor: 

r· 

I 
II - Quanto as atividades que 
!desempenham 
i 

II - Quanto a origem dos recursos 
financeiros e materials 

que dependem fundamentafmenie·~·-·aas·· s:::~~~~~:j 
governamentais. Estas entidades sao as consideradas de Utilidadel 
Publica, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantr6picos,l 
concedido elo Conselho Nacional de Assistencia Social. I 
As que nao depenaem de subven~6es.governamentafs:··saoaquelas11 
entidades que tern como principals fontes de recursos as 
contribuiyoes, doayoes, a cobranya de taxas de serviyos dos s6cios,1 
associados e da comunidade em geral. Nao recebem subvenyoesl 
governamentais, mas podem receber subvenyoes de outras entidadesl 
privadas nacionais ou organizayoes internacionais. Sao entidadesj 

-----~~~1-'r:=e::>ligiosas, associal(6es classistas, e!IJ!dades sindicais, e_!9~· -·-·····-~·::J 
As que prestam serviyos a toda a comunidade de forma irrestrita 

'I"' -. ~uanto a extensao dos beneficios 
SOCialS 

I 

incondicionalmente para a realizayao de fins educacionais 

1assistenciais, ou seja, a terceiros, pessoas estranhas ao seu quadr 
!social. 

1

7 .. s que restringem seus beneficios apenas ao seu quadro social. Sa 
as associayoes classistas, entidades sindicais, entidades d 

lrecreayao e lazer (clubes) etc. 0 acesso a estas entidades e aos seus 
lserviyos e beneficios e, normalmente, exclusive aos associados e/ou; 
I ; 

~-··· ............. ~ ..... ~-··--··""'··~· ·~····--··~·········· _ ..... J~9cios e, eiT1.~.!:!!l~.£~S,2.S, aoj!~~!:l.§. deee!}sJ.~D.t~.:.......... .. ... .. ···~····m· .J 
Fonte: Adaptado de Olak (2006, p.9) 

No que se refere as organizac;oes que dependem fundamentalmente das 

subvenc;oes governamentais, Olak e Nascimento (2006) comentam que elas podem 

receber recursos, geralmente em dois formatos: No formato de subvenc;oes 

ordinarias (peri6dicas) ou no formato de subvenc;oes extraordinarias (esporadicas). 

As primeiras normalmente servem para subsidiar as despesas de custeio da 

instituic;ao como, por exemplo, folha de pagamento e materiais utilizados na 

atividade social. As subvenc;oes esporadicas sao, normalmente, utilizadas para 

atender a projetos especificos de investimentos, como construc;ao, ampliac;ao e 

manutenc;ao dos bens utilizados nas atividades ou para a realizac;ao de eventos e 

atividades nao regulares. Normalmente, todos estes projetos estao sujeitos a 

prestac;ao de contas, de acordo com as regras impostas pelos 6rgaos subventores. 

Com estes conceitos e explicac;oes que possibilitam o entendimento sobre o 

que e; e quais as principais caracteristicas das entidades do terceiro setor, e 
possivel estabelecer urn estudo sobre a importancia da atividade de captac;ao de 

recursos para a sobrevivemcia destas organizac;oes e de como elas poderiam se 
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organizar internamente para gerenciar os recursos recebidos com maier eficiencia e 

transparencia para a sociedade. 

Para Cruz e Estraviz (1999) o cenario brasileiro aponta para a necessidade 

que as organizagoes tem de construir uma gestae de recursos cada vez mais eficaz, 

alem de manterem acesos o compromisso e a paixao social que as movem. Neste 

sentido, surge para estas instituigoes o desafio de se manter de maneira 

sustentavel. Este desafio envolve nao s6 o levantamento e a adequada utilizagao de 

recursos financeiros; mas implica tambem em agoes como a de investir no 

desenvolvimento das pessoas que fazem parte da organizagao; melhorar a 

qualidade dos servigos e adequa-los as necessidades das comunidades; como 

tambem, buscar a adesao da sociedade a causa da organizagao; alem de informar

prestagao de contas- de forma transparente. 

Estes autores explicam que toda e qualquer instituigao sem fins lucrativos, na 

intengao de viabilizar sua missao e seus projetos, precisa trabalhar arduamente para 

obter os recursos necessaries a sua sobrevivencia. Portanto, para estas 

organizagoes, torna-se cada vez mais fundamental a atividade de captagao 

sistematica e organizada de recursos. Por isso, precisa ser uma atividade 

compreendida, assimilada e realizada; de forma direta ou indiretamente por toda a 

organizagao. 

Andrade (2002) se refere a atividade realizada por estas instituigoes, tentando 

explicar que a continuidade do trabalho realizado pelas organizagoes do terceiro 

setor se baseia na legitimidade de suas agoes e na confiabilidade que lhe votam o 

grupo atendido e a sociedade como um todo. Mas para que consigam se 

estabelecer como uma instituigao constituida solidamente neste mercado, e 

necessaria se fortalecer institucionalmente; e para isto, tal fortalecimento demanda 

tambem da ampliagao das fontes de recursos de maneira adequada, para que possa 

minimamente garantir-lhes a sustentabilidade a medic e Iongo prazo. 

A pratica de captagao de recursos em suas mais diferentes formas se da uma 

vez que as organizagoes obtem algum tipo de dinheiro ou recurso. E fato que esta 

atividade e de extrema importancia, independente da origem de seus 

financiamentos, seja do governo, de individuos ou de empresas, seja recursos 

financeiros, materiais ou humanos, essa pratica requer dedicagao. 

A sistematizagao dessas atividades e a apresentagao de algumas tecnicas e 

estrategias para a organizagao dos recursos captados tornam-se necessaries para 
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toda e qualquer instituic;ao do terceiro setor que se lanc;a neste mercado de 

angariac;oes de doac;oes para ajudar a compor suas receitas. No entanto, nao se 

pode ter a pretensao de acreditar que toda a tecnica apresentada se adapta a todas 

as organizac;oes do vasto terceiro setor. Mesmo assim, e valido este trabalho, uma 

vez que o conteudo permeia e contempla grande parte da atividade operacional de 

controles dos recursos captados, desde o momenta em que o recurso entra na 

instituic;ao ate sua contabilizac;ao para fins legais e de prestac;ao de contas. 

Para Ceregatti (2002) a expressao captar recursos tornou-se moda nos 

ultimos anos, no Brasil, especialmente no universe das organizac;oes sem fins 

lucrativos dedicadas a uma atividade com finalidades sociais. Captac;ao ou 

mobilizac;ao de recursos torna-se, cada vez mais, urn termo utilizado para descrever 

varias atividades e processes de gerac;ao de recursos que sao realizadas par 

organizac;oes sem fins lucrativos, em apoio a sua finalidade e objetivo principal, 

independente da fonte ou do metoda utilizado para gera-los. Portanto, captar 

recursos; seja em dinheiro, doac;oes de produtos ou trabalho voluntario, de uma 

maneira mais ativa, transforma-se numa necessidade, uma vez que o aumento da 

visibilidade e o conseqOente aumento do volume de trabalho, faz com que as 

organizac;oes enxerguem sua limitac;ao e capacidade de atuac;ao devido a falta de 

recursos. 

Para obter uma parte significativa dos recursos financeiros necessaries a 

manutenc;ao das suas atividades, segundo Falconer (2001 ), as instituic;oes do 

terceiro setor precisam recorrer as organizac;oes ligadas ao primeiro e ao segundo 

setor, fazendo com que este procedimento, muitas vezes, erie a elas uma condic;ao 

de colaborac;ao, dependencia e ate mesmo subordinac;ao. Como par exemplo, vale 

citar que entre as principais fontes de recursos angariadas, estao as ligadas a algum 

tipo de fundo publico, repassado para executar fungoes que usualmente caberiam 

ao Estado. No entanto, a gerac;ao de receita propria tambem faz parte das suas 

atividades, como par exemplo, as ac;oes que promovem captac;ao de recursos par 

meio de venda de produtos/servic;os a associados ou terceiros e doac;oes de 

empresas e de individuos. 

Ceregatti (2002) destaca algumas das principais fontes de rendas 

identificadas pela maioria das organizac;oes sem fins lucrativos: 

• Recursos Governamentais, sejam Federais, Estaduais ou Municipais; 
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• Renda gerada pela venda de servi<_;:os (por exemplo, consultorias) ou produtos 

(camisetas, chaveiros, agendas etc.) e, 

• Recursos captados atraves de doa<_;:oes (de individuos ou institui<_;:oes). 

Ceregatti (2002) cementa que a natureza - categorias e programas - dos 

produtos e/ou servi<_;:os oferecidos pela organiza<_;:ao podem determinar o tipo e o 

modo de atua<_;:ao em rela<_;:ao ao modelo de capta<_;:ao de recursos que trabalham. 

Por exemplo, no caso de uma organiza<_;:ao cuja receita tern liga<_;:ao direta com a 

atividade de presta<_;:ao de servi<_;:os (por exemplo: assessoria ou treinamento) torna

se crucial estabelecer metas quantitativas e objetivos claros de receita a ser obtida 

para cada servi<;o que e oferecido. Ja para as entidades que atuam na assistemcia 

social (por exemplo, a doentes, idosos, crian<_;:as 6rfas etc.), sao extremamente 

variadas as formas como se captam recursos. 

2.2 0 ATO ADMINISTRATIVO DE ORGANIZAR 

A atividade de captar recursos, independentemente se for de individuos ou de 

institui<_;:oes privadas ou governamentais, e um meio de tornar ainda mais publico e 

facilmente identificavel o trabalho desenvolvido pela e entidade do terceiro setor. 

Este procedimento pode trazer diversas vantagens, como por exemplo: organiza<_;:ao 

de seus processes e apoio da comunidade. 

Uma das fun<_;:oes consideradas por diversos autores como basicas para 

qualquer gestor esta no que se refere ao processo de organizar o trabalho 

desenvolvido. Quer seja num sentido de organizar mentalmente a estrutura<_;:ao de 

um projeto, ou quer seja em organizar recursos financeiros, tecnol6gico e pessoas. 

No campo da administra<_;:ao, algumas atividades sao apresentadas como 

inerentes ao processo de desenvolvimento sustentavel para que as organiza<_;:oes 

alcancem o desempenham que desejam. Planejar, organizar, dirigir e controlar sao 

fun<_;:oes ligadas a efetividade dos processes desenvolvidos pela empresa. 

Drucker (2006), sustenta este pensamento comentando que um dos 

entendimentos sobre o conceito de organizar, pode ser caracterizado como uma 

atividade que compreende as decisoes sobre a divisao de poder, traduzido em 

autoridade, tarefas e responsabilidades entre pessoas e na divisao de recursos para 

realizar tarefas. 
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Diante deste comentario, vale ressaltar que esta atividade assume 

caracteristicas distintas e especificas para cada tipo de instituigao que se trabalha. 

Como por exemplo, o processo de organizar os recursos recebidos por doagoes 

realizadas as instituigoes do terceiro setor e urn campo de estudo vasto e continuo, 

exigindo de autores da area, urn constante estudo e discussoes sobre os conceitos e 

expressoes usadas para compreender este processo dentro das organizagoes. 

Torna-se cada vez mais urn desafio para as organizagoes do terceiro setor 

incorporar na sua gestao, conceitos e modelos administrativos que organizem seus 

processes e atividades de captagao de recursos, com a finalidade de trazer maior 

percepgao sabre a alocagao interna dos recursos utilizados, bern como trazer 

possibilidades de se favorecer o processo de sustentabilidade de suas agoes 

institucionais em prol de uma causa. 

Sobre o ato administrative de organizar Andrade (2002) se refere como uma 

das fungoes consideradas como essenciais no campo da administragao, pois urn 

dos seus principios a ser seguido e o que sugere a divisao do trabalho por meio de 

varios instrumentos, dentre os quais se destacam os estatutos, os organogramas, os 

regimentos internes, os manuais de procedimentos e urn plano de contas contabil 

bern estruturado e amparado pelas leis que regem a contabilidade. 0 

estabelecimento de responsabilidades deveria ser urn dos principais objetivos 

inerentes ao processo de organizagao administrativa. Se este processo for bern 

desenvolvido dentro de uma instituigao do terceiro setor, o estabelecimento de uma 

fungao gerencial, por exemplo, pode minimizar os comuns atritos entre os tecnicos e 

os voluntaries de uma organizagao. Com as fungoes e responsabilidades bern 

delimitadas nao sobrara muito espago para divergencias internas, potencializando o 

trabalho e equipe, composta tanto por voluntaries quanta por profissionais 

contratados. 

A sistematizagao das atividades bern como o estabelecimento de 

metodologias de captagao de recursos e fundamental para qualquer organizagao do 

terceiro setor. Algumas atividades aparecem como indispensaveis para estas 

entidades, como por exemplo: a construgao e manutengao de uma base de dados 

de doadores que seja gerenciavel e que permita captar os recursos necessaries a 

cada ano; a categorizagao, definigao e ate mesmo conceituagao das diferentes 

formas e produtos que caracterizam o recebimento das doagoes de maneira que tais 

conceitos sejam comuns entre os setores envolvidos neste processo; etc. 
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Neste contexto, o setor responsavel par fazer a contabilidade da instituic;ao 

tem um papel de extrema importancia na organizac;ao, sistematizac;ao, gerac;ao de 

relat6rios, prestac;ao de contas e principalmente evidenciar os numeros resultantes 

da atividade de captac;ao de recursos. 

Para Araujo (2006), alem de ser considerada como um instrumento de 

informac;ao eficaz, uma das principais ferramentas utilizadas como canal de 

comunicac;ao entre a entidade e os tomadores de decisoes nas organizac;oes e o 

processo chamado de evidenciac;ao das origens dos recursos captados. Os que 

entregam recursos, sejam doadores, sejam membros associados; necessitam decidir 

sabre a continuidade, ou nao, dessas contribuic;oes, baseados muitas vezes nas 

informac;oes produzidas pela contabilidade. As informac;oes que o doador requer da 

contabilidade devem ser oferecidas par meio de relat6rios contabeis, que permitam 

fazer um comparative com a utilizac;ao dos demais recursos utilizados pela 

organizac;ao. 

Alem do fato de as organizac;oes se encontrarem em ambientes turbulentos 

com rapidas e radicais mudanc;as, soma-se a importancia que se tem dado a 
questao da implementac;ao das ac;oes estrategicas nas empresas e a 

operacionalizac;ao padronizadas dos seus processes de captac;ao. Assim, e 

relevante uma analise mais cuidadosa para entender como estas instituic;oes podem 

buscar a implementac;ao bem sucedida de suas ac;oes de controles e contabilizac;ao 

de captac;ao de recursos, alinhando-as e integrando-as aos seus objetivos e metas 

estrategicos. 

Para tratar essa questao, este trabalho propoe a construc;ao de um roteiro que 

visa ajudar na elaborac;ao de um processo que sistematize e organize os recursos 

captados pelas instituic;oes do terceiro setor. De acordo com Schank (1995, p.35), 

"os roteiros permitem que os individuos fac;am inferencias e, portanto, compreendam 

o discurso verbal/escrito", sendo assim, estimular o raciocinio e a construc;ao dos 

projetos de recebimento de captac;ao de recursos, sao de fundamental importancia 

para qualquer instituic;ao sem fins lucrativos. 

2.3 A IMPORTANCIA DA ATIVIDADE DE CAPTACAO DE RECURSOS 

Ao analisar o conteudo de artigos sabre o assunto, e possivel perceber que 

cada vez mais, o ato de captar recursos e indicado pelos autores como uma ac;ao 
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necessaria para a sobrevivencia de organizagoes sem fins lucrativos. Por este e 

outros motives, a atividade de buscar ou prospectar doadores, parceiros ou 

patrocinios torna-se estrategicamente importante no processo de captagao de 

recursos de qualquer organizagao com foco em objetivos sociais e filantr6picos. 

E interessante observar, que o planejamento da atividade de captagao de 

recursos vern crescendo em importancia e esta apresentando-se mais 

veementemente nas instituigoes como uma conseqOencia do seu planejamento 

estrategico, bern como, a elaboragao dos processes de organizagao e contabilizagao 

dos recursos captados. 

Os processes de planejamento e controle precisam estar alinhados a um 

modele de gestae eficiente com vistas a buscar um gerenciamento adequado sabre 

a aplicagao de recursos na organizagao. Neste sentido, torna-se cada vez mais 

importante para as organizagoes do terceiro setor, a busca pela eficacia no 

cumprimento de sua missao e atividades que garantam sua continuidade no 

mercado em que atua. 

Neste contexte; ter clareza da missao proposta para cada organizagao e um 

procedimento base, pais uma vez definida a missao, os problemas que ela se 

propoe a combater e a forma como ira atuar na comunidade (os projetos sociais que 

serao desenvolvidos) sao atividades que passam a estar expostas a toda sua 

estrutura, ficando mais facil para a diregao definir que recursos serao necessaries 

para viabilizar estas atividades. 

2.3.1 Plano de captacao de recursos 

Para a elaboragao de um plano de captagao de recursos que contemple todo 

o processo interne de organizagao, etc., alguns questionamentos e pontos de 

reflexoes podem ajudar no processo de construgao de uma analise mais precisa, por 

exemplo: no momenta em que a organizagao passa a contemplar em sua missao e 

objetivos as respostas sabre sua finalidade, o que faz e para que existe, outras 

respostas passam a aparecer e ajudam a construir processes mais dinamicos e 

precisos que ajudem a controlar as agoes de captagao de recursos, de acordo com 

Andrade (2002). 

Para Goldschmidt (2009) com base nesta orientagao, a organizagao precisa 

definir qual a sua necessidade de recursos? Sejam eles materiais, humanos ou 
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financeiros. AIE§m disto, e importante entender e conhecer o motivo para qual se 

precisa de recursos? Em que esses recursos serao aplicados? Quais os resultados 

que serao obtidos? Como organizar/controlar os recursos captados? Que estrutura 

precisa ter para conseguir captar recursos juntos as fontes existentes? As respostas 

para este tipo de perguntas e outras, possibilitam a construc;ao de um plano de 

captac;ao de recursos bem como o inicio da estruturac;ao de um processo de 

organizac;ao dos recursos captados. 

A construc;ao de um plano de captac;ao, segundo Leandro (2008), pode ser 

utilizada para guiar a organizac;ao na execuc;ao de suas atividades. E interessante 

que neste plano constem os objetivos da organizac;ao, seus projetos, recursos 

envolvidos, potenciais financiadores e estrategias de captac;ao. Sem o plano, os 

entraves para a captac;ao aumentam, porque a instituic;ao nao sabera para que lado 

olhar ou seguir. Com o plano de captac;ao em maos, a organizac;ao tem condic;oes 

de se dedicar a coloca-lo em pratica. Assim, os financiadores certos para cada 

projeto serao contatados, os projetos serao desenvolvidos e a probabilidade de 

sucesso se torna maior. 

Leandro (2008) e bem clara e objetivo em trazer algumas orientac;oes para as 

instituic;oes, comentando que para as empresas privadas, que atualmente sao as 

grandes financiadoras de projetos sociais alocando grandes valores em recursos 

financeiros, algumas informac;oes e procedimentos sao de extrema relevancia, como 

par exemplo, definir indicadores de resultados, de uma maneira que na proposta 

realizada pela organizac;ao que construiu o projeto, consiga demonstrar as fases de 

execuc;ao e como serao medidos os resultados alcanc;ados. Ou seja, torna-se 

fundamental para a instituic;ao definir com clareza as metas que pretendem alcanc;ar 

com o projeto, ao mesmo tempo em que devem estabelecer um plano de aplicac;ao 

de recursos com todo o retorno pretendido. Neste caso, o significado de retorno nao 

e apenas compreendido como retorno financeiro, mas como a medic;ao sabre o 

impacto que o projeto em que a empresa investiu os seus recursos proporcionara ao 

publico-alva (pessoas, comunidade) atendido. 

Todos estes procedimentos estao atrelados a uma atividade de prestac;ao de 

contas estruturada de tal forma que demonstre a forma com que os recursos foram 

geridos, de maneira que fique clara para as empresas financiadoras o fato de que a 

continuidade do financiamento a este projeto e alga atrativo. Portanto, com estes 

argumentos sabre as atividades que devem ser desenvolvidas pela empresa, fica 
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nitido a importancia de se construir um plano de captagao de recursos elaborado 

com todas as anuencias necessarias, olhando para as necessidades do projeto e da 

empresa financiadora, bem como a criagao de um programa de relacionamento que 

permita agoes que aproximem, cada vez mais, a instituigao doadora da instituigao 

recebedora dos recursos. 

Para este tipo de construgao, quer seja de um plano de captagao ou de um 

processo que estabelega um bom relacionamento com as entidades financiadoras, 

as instituigoes do terceiro setor que captam recursos, devem ter clare em seu 

planejamento, politica e processes operacionais, alguns conceitos sobre captagao 

de recursos e principalmente quais serao os focos de abordagem que procurarao 

estabelecer nos seus pianos de captagao de recursos, para apresentar as possiveis 

entidades financiadoras. 

Abaixo, sao apresentados alguns conceitos que permitem compreender este 

universe de conceitos e agoes que envolvem a tematica sobre captagao de recursos: 

1. De acordo com o Dicionario de Cidadania da Fundagao Bunge 

Captagao de Recursos "sao atividades que se desenvolvem dentro de 

uma organizagao sem fins lucrativos com o objetivo de levantar 

recursos, junto aos diversos elementos da sociedade, a tim de garantir 

a sustentabilidade da organizagao e de seus projetos". 

2. Seguindo este conceito, "o captador de recursos e a pessoa certa 

solicitando ao potencial doador correto a quantia exata para o 

programa adequado no memento chave da forma correta". (Fonte: The 

Fund Raising School Center on Philanthropy. 2005, p.1) 

3. Para Ceregatti (2002, p.5) captagao ou mobilizagao de recursos, pode 

ser considerada para "descrever um leque de atividades de geragao de 

recursos realizadas por organizagoes sem fins lucrativos em apoio a 

sua finalidade principal, independente da fonte e do metodo utilizado 

para gera-los". 

De fato, praticamente todos os conceitos discutidos atualmente sobre 

captagao de recursos, levam ao entendimento sobre a realizagao de atividades que 

busquem captar algum tipo de recurso junto a algumas fontes financiadoras dos 

projetos sociais apresentados de acordo com a instituigao captadora. "Para realizar 

sua missao e atender as necessidades da comunidade, toda organizagao precisa de 
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recursos, sejam eles de origem nacional ou internacional, advindos de fontes 

governamentais ou privadas". (LANDIM, 1999, p.3). 

2.3.2 Principais fontes de captac;ao de recursos 

Entre as principais fontes de captagao de recursos, destacam-se tres 

utilizadas como foco de abordagem nos pianos de captagao de recursos construidos 

pelas instituigoes do terceiro setor: 

a) Recursos Publicos Governamentais: 

Para entender o processo de captagao de recurso governamental, e 

necessaria discorrer um pouco sobre o conceito de assistencia governamental. 

Segundo Canabarro (2008), assistencia governamental, pode ser entendida de um 

modo geral, como uma agao de um governo com o objetivo de fornecer determinado 

beneficia econ6mico especifico a uma entidade ou grupo de entidades visando 

atingir um determinado fim. Essa assistencia pode se caracterizar de varias formas 

variando pela sua natureza e condigoes. Dentre elas, destacam-se as chamadas 

Subvengoes Governamentais que "e uma contribuigao de natureza pecuniaria 

concedida a uma entidade em troca do cumprimento passo ou futuro de certas 

condigoes relacionadas as atividades operacionais da entidade". (p. 2) 

Neste contexto, pode-se atribuir tambem que outra forma de subvengao 

governamental e a aplicagao do impasto devido em Fundos de lnvestimentos, na 

medida em que o Tesouro Nacional abre mao de parte da receita tributaria e a 

entidade torna-se investidora de um fundo beneficiario, explicado com mais detalhes 

ao Iongo deste trabalho. 

De acordo com Cruz e Estraviz (1999), atraves de determinadas isengoes 

fiscais, o autor considera que indiretamente todas as organizagoes sem fins 

lucrativos de utilidade publica ja recebem um certo financiamento do Estado. Alem 

disso, e citado como exemplo outros recursos recebidos, como por exemplo: os 

recursos que sao provenientes do governo podem vir de duas formas basicas: 

convenios e concursos publicos. No caso dos convenios se estabelece uma parceria 

entre a entidade e a instancia governamental (geralmente o municipio ou o estado). 

Em geral esses convenios estao vinculados a area da infancia (creches, abrigos e 

centros de juventude) ate porque seguem requisites constantes no ECA (Estatuto da 

Crianga e do Adolescente). Para se obter convenios nesses moldes, a instituigao 
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procura o Conselho Tutelar do Municipio. Existem tambem outros convenios que se 

estabelecem com a area de saude e, muito provavelmente, com a cria9ao das OS 

. (Organiza96es Sociais). Esse conceito de convenio deve passar a funcionar tambem 

para museus, escolas, etc. 

E importante ressaltar, que para varios autores, a constru9ao de um convenio 

e considerada como um tipo de presta9ao de servi9o; uma especie de terceiriza9ao 

de alguma obriga9ao do governo, em que este, de certa forma transfere para as 

organiza96es sem fins lucrativos, uma vez as remunera para a realiza9ao de tais 

atividades e servi9os prestados a comunidade. 

Outra forma de capta9ao de recursos governamental se da com a 

formaliza9ao de contratos ou financiamentos especificos de entidades do governo 

como Ministerios e Secretarias. Alem disto, pode-se encontrar junto ao governo 

outras duas origens de capta9ao: projetos de gera9ao de renda e eventos especiais, 

porem nao serao tratados neste trabalho. 

b) Doa96es Diretas provenientes de individuos ou empresas: 

Todos os conceitos e esclarecimentos para o termo doa9ao convergem na 

expressao "transferencia definitiva", ou seja, segundo a PRONAC - Programa 

Nacional de Apoio a Cultura, transferir definitivamente e irreversivelmente 

numerarios ou bens em favor de algum proponente - no caso, institui96es do 

terceiro setor, pois sao sem fins lucrativos. 

Para alguns autores e institui96es ligadas ao tema, doa9ao tambem pode ser 

considerada como um contrato formal, que uma pessoa por liberalidade, transfere do 

seu patrimonio, bens ou vantagens para o de outra, que os aceita, no entanto para 

outros, a doa9ao nao tem natureza contratual, pois, em algumas situa96es, o 

consentimento do donatario nao se verifica. 

Contudo, para Junior (2006) mostra-se prevalente a primeira explica9ao, a 

qual permite definir doa9ao, como um contrato pelo qual uma das partes se obriga a 

"transferir gratuitamente um bem de sua propriedade para o patrimonio da outra, que 

se enriquece na medida em que aquele empobrece". Ele continua citando que essa 

e, inclusive, a interpreta9ao autentica do contrato de doa9ao, previsto no artigo 

1.165, do C6digo Civil de 1.916, in verbis, que preve: "Art. 1165: Considera-se 

doa9ao o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimonio 

bens ou vantagens para o de outro, que os ace ita." A mesma defini9ao e encontrada 

na Lei 10.406/02, que dispoe: "Art. 538: Considera-se doa9ao o contrato em que 
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uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrim6nio bens ou vantagens para o 

de outra." 

c) Destinagoes do lmposto de Renda a pagar para projetos sociais, por meio 

dos Incentives Fiscais: 

De acordo com informagoes coletadas no Ministerio da lntegragao Nacional 

(2009), a hist6ria dos incentives fiscais inicia-se ap6s a criagao da Superintendencia 

de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE em 1959, atraves da Lei n° 3.692 de 15 

de dezembro de 1959. Posteriormente, a Lei n° 5.173 de 27 de outubro de 1966, 

criou a Superintendencia de Desenvolvimento da Amazonia - SUDAM. 0 Grupe de 

Recuperagao Econ6mica do Estado do Espirito Santo - GERES - e o Fundo de 

Recuperagao Econ6mica do Estado do Espirito Santo - FUNRES - foram criados 

atraves do Decreto-lei n° 880 de 18 de setembro de 1969. 0 FUNRES foi 

regulamentado pelo Decreto n° 66.547 de 11 de maio de 1970, que instituiu 

incentives fiscais especificos para o Estado do Espirito Santo. 

Desde entao, os incentives fiscais sao ferramentas utilizadas pelo governo 

para promover o desenvolvimento de uma regiao ou atividade atraves de 

investimento privado, estabelecendo uma redugao na arrecadagao de impostos, 

definidos por lei. Estes incentives consistem na exclusao total ou parcial do credito 

tributario para aplicagao em empresas de areas ou setores da economia de 

interesse para o desenvolvimento geral da sociedade. 

De acordo com o Rokembach (2008): 

Os incentives fiscais existem no mundo todo e sao 
importantes ferramentas utilizadas pelos governos, que 
atraves da redw;ao de sua arrecada9ao de impastos, 
buscam fomentar o investimento privado em uma 
determinada atividade ou regiao, portanto, eles nao sao 
uma vantagem, mas um instrumento da politica de 
desenvolvimento. (2008, p. 3) 

Os incentives fiscais podem ser divididos em dois grupos: 

1 -Gerais: como a UPF (Utilidade Publica Federal) e a OSCIP (Organizagao 

da Sociedade Civil de Interesse Publico) - compreendem aqueles destinados a 

entidades sem fins lucrativos que atuem em multiplas areas; 

2- Setoriais: como aqueles destinados a FDCA (Fundo do Direito da Crianga 

e do Adolescente)- Tambem abarcam entidades com fins lucrativos. 

Sao diversos os projetos legais contemplados pelos incentives fiscais, dentre 

eles cita-se doagoes para ONGs, para instituigoes de ensino e pesquisa, para 
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projetos culturais e audiovisuais, e como foco deste trabalho doac;oes para fundos 

dos direitos da crianc;a e do adolescente. 

Todos estes entendimentos sobre a importancia da atividade de captac;ao de 

recursos as organizac;ao sem fins lucrativos, convergem para o que diz Armani 

(2009, p.4), quando cita que captac;ao e, em si, um ato politico estrategico de 

sustentabilidade. "Ao mobilizar recursos para sua ac;ao, voce se relaciona com a 

sociedade, oferece visoes a ela leva mais pessoas a trabalhar em sua causa. 0 

dinheiro e consequencia direta de um trabalho permanente de educac;ao". 

2.4 ASPECTOS PRELIMINARES SOBRE LEGISLACAO 

Toda instituic;ao que se lanc;a no campo da atividade de captac;ao de recursos, 

deve ter em mente o conhecimento sobre alguns pre-requisites legais a ser 

estudado e perseguido, com o objetivo de nao ter complicac;oes juridicas, nem 

mesmo ser prejudicada em quaisquer ac;oes que necessite de respaldos em leis ou 

normas que regulamentem suas atividades, ou seu campo de trabalho. 

Para tal conhecimento, a proposta deste trabalho sugere um direcionamento 

do que as instituic;oes devem procurar conhecer mais detalhes, ate mesmo com a 

ajuda de especialistas na area, ao construir suas ac;oes de captac;ao de recursos, 

bem como receber doac;oes sem ser prejudicada legalmente. 

0 C6digo Civil Brasileiro classifica as pessoas juridicas em duas classes: as 

de direito publico e as de direito privado, sendo, as de direito publico divididas em 

duas subclasses: as de direito publico interne (Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios) e as de direito publico externo (os demais Estados Soberanos). 0 artigo 

16 estabelece que sao pessoas juridicas de direito privado, as sociedades civis, 

religiosas, marais, cientificas ou literarias, as associac;oes de utilidade publica, as 

sociedades mercantis e as fundac;oes. 

Assim, as pessoas juridicas de direito privado sao divididas em dois grupos 

fundamentais: as corporac;oes e as fundac;oes. Aquelas tendo como fundamento a 

reuniao de pessoas fisicas e que sao as associac;oes e sociedades; estas, tendo em 

sua genese massas patrimoniais, ou seja, as fundac;oes. 

Neste trabalho, o foco das atenc;oes esta nas pessoas juridicas de direito 

privado sem fins lucrativos (sociedades civis, associac;oes e fundac;oes). As 

organizac;oes que compoem o terceiro setor podem ter diversas personalidades 
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jurfdicas: fundac;:oes publicas ou privadas, associac;:oes ou sociedades civis, 

cooperativas ou cooperativas sociais. 

Historicamente pode-se considerar que o terceiro setor surgiu com o C6digo 

Civil Brasileiro em 1916 como nome de: as organizac;:oes sem fins lucrativos. Todas 

as organizac;:oes que constituem o terceiro setor sao essencialmente sem fins 

lucrativos, podendo ser associac;:ao, institute ou fundac;:ao. No entanto, apresenta-se 

uma grande diferenc;:a entre fundac;:ao e as demais sociedades, que e o fator 

"capital". 

Enquanto nas fundac;Oes a pessoa juridica se organiza em torno do 
patrimOnio destinado a consecuc;ao dos fins comuns, nas associac;Oes e 
sociedades predominam o elemento pessoal - o agrupamento de pessoas 
fisicas que a compOem. (PAES, 2000, p. 36-37). 

Observa-se que nas fundac;:oes ha disponibilizac;:ao de capital para que se 

consiga realizar seus objetivos, enquanto que nas demais instituic;:oes ha apenas o 

objetivo em comum, no entanto, a grande questao e a falta de recursos para a 

realizac;:ao de suas metas. 

No Brasil, tem-se claramente o entendimento que as entidades sem fins 

lucrativos sao aquelas em que as atividades e definic;:oes estatutarias nao objetivam 

Iueras e nao distribuem resultados, nao remuneram seus diretores e nao distribuem 

beneffcios, patrimonio, vantagens, etc. 

A construc;:ao dos Estatutos deve canter clausulas que definam criterios para o 

registro no Cadastre Nacional de Pessoas Jurfdicas - CNPJ. Tais criterios devem 

especificar a atividade que sera realizada no moldes e carater de ser sem fim 

lucrative. Ap6s ser constitufda mediante estatuto, as organizac;:oes podem requerer 

tftulos ou qualificac;:oes que lhes garantam beneffcios diferentes. Os principais tftulos 

e certificados concedidos pelo poder publico as entidades de interesse social sao: 

Quadro II - Principais tftulos e certificados 
.... ·······T········ . 

Titulo de Utilidade Publica (Lei 91/35, Lei 
6639/79, Decreto 50.517/61 e Decreto 
60931/67): 

laualquer entidade com natureza juridica de fundac;ao,j 

l
'associac;ao ou sociedade civil sem fins lucrativos, que1 
seja constituida no pais, em efetivo funcionamento nos! 
ultimos tres anos, sirva desinteressadamente al 
coletividade e que nao remunere sua diretoria e! 
conselhos, pode ser declarada pelo Ministerio daj 
Justi9a de Utilidade Publica Federal. ' 

·········································l 

• • • A • A entidade que tiver interesse em ser vinculada aoi 
Reg~stro no Conselho Nac•onal de Ass•stenc•a CNAS deve possuir o titulo de Utilidade Publica el 
Social (CNAS): atender aos requisites da Resoluc;ao 31/99 do CNAS. ! 

"'l 
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I 

Certificado de Filantropia (Resolucao 177 do 
CNAS): 

Organizacoes sociais (Lei 9.637/98): 

lsenta, junto ao INSS, o pagamento da cota patronali 
das entidades assistenciais e de benemerencia. A atuali 
Constituir;ao restringiu expressamente o beneficia asl 
entidades beneficentes de assistencia social. · 

Permite a instituir;ao firmar contrato de gestae com ol 
poder publico com vistas a formar;ao de parceria entrei 
as partes para fomento e execur;ao de atividadesl 
dirigidas ao ensino, a pesquisa cientifica, aol 

I 

desenvolvimento tecnol6gico, a proter;ao e preservar;aol 
do meio ambiente, a cultura e a saude. Merece maiorl 
atenr;ao aqui a qualificar;ao de Organizar;ao dal 
Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), pois no! 
entender da autora essa lei delimita adequadamente asl 
organizar;oes que devem compor o terceiro setor. · 

0-·-·-·----------~--··-----+~·:-:"'-:C":-- .......... ~.-- ... ~---! 
lnstituida pela Lei 9790/99 e regulamentada pelol 

Titulo de Organizacao da Sociedade Civil de 
Interesse Publico (OSCIP): 

I 
Decreto 3.1 00/99, conhecida como a "Nova Lei dol 
Terceiro Setor'' ou o "Marco Legal", dispoe sobre al 
lqualificar;ao de pessoas juridicas de direito privadol 
lsem fins lucrativos e institui e disciplina o Termo del 

·-~ ................. ~·--····-··-···~-··-···-·~ .............. __ ...~..1 P""<!L9~!i.§L~-·-·~ .. --~·-· .. -·-·-·-······-······-··~~---·-··~· .. ---·· .. -·; 
Fonte: adaptado de Andrade (2002, p.35) 

Algumas observa9oes sao importantes a respeito deste quadro: 

1. Sao direitos das entidades consideradas de Utilidade Publica Federal: 

a. Receber doa9oes da Uniao; 

b. Receber receitas das loterias federais; 

c. Realizar sorteios; 

d. Ser isentas de recolher a cota patronal para o INSS; 

e. Ser isenta de depositar o FGTS; 

f. "Permitir que pessoas fisicas e juridicas possam deduzir do 

lmposto de Renda sua doa9ao". (PAES, 2000, p.415) 

2. Segundo Andrade (2002), a lei estabelece claramente em seu art. 2°, 

as institui96es que nao poderao ser qualificadas de interesse publico: 

institui9oes privadas de carater comercial ou nao-assistencial e as 

entidades publicas ou entidades privadas criadas pelo Poder Publico, 

tais como: as sociedades comerciais; os sindicatos; as associa9oes de 

classe ou de representa9ao de categoria profissional; as institui9oes 

religiosas ou voltadas para dissemina9ao de credos, cultos, praticas e 

visoes devocionais e confessionais; as organiza9oes partidarias e 

assemelhadas, inclusive suas funda96es; as entidades de beneficia 

mutuo destinadas a proporcionar bens e servi9os a urn circulo restrito 
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de associados ou s6cios; as entidades e empresas que comercializam 

pianos de saude e assemelhados; as instituic;oes hospitalares privadas 

nao-gratuitas e suas mantenedoras; as escolas privadas dedicadas ao 

ensino formal nao-gratuito e suas mantenedoras; as organizac;oes 

sociais; as cooperativas; as fundac;oes publicas; as fundac;oes, 

sociedades civis ou associac;oes de direito privado criadas par 6rgao 

publico ou por fundac;oes publicas; e as organizac;oes crediticias que 

tenham qualquer tipo de vinculac;ao com o sistema financeiro nacional 

a que se refere o art. 192 da Constituic;ao Federal. 

Neste trabalho, nao serao tratados todas as caracteristicas contabeis 

aplicadas as instituic;oes do terceiro setor, mas vale orientar, que tais instituic;oes 

devem ser guiadas adequadamente pelas leis e normas que regulamentam os 

processes executados pela contabilidade. 

Para compor a sugestao de construc;ao de urn roteiro de trabalho que sera 

apresentado, seria interessante que as entidades observassem com mais atenc;ao o 

conteudo das seguintes normas: 

• LEI n° 5.172/1966- CTN 

• LEI n° 6.404/ 1976 - SAs 

• LEI 8. 7 42/1993 - LOAS 

• Decreta 2.536/98 (EBAS) 

• Gratuidades (Res. CNAS) 

• Decreta 3.048/ 1999 

• Lei 9.790/1999 

• NBC Ts- CFC 

• Lei 11.638/2007 

• MP 449/2008 

• NBC T 2.2- Da Documentac;ao Contabil 

• NBC T 2.5- Das Contas de Compensac;ao 

• NBC T 3 - Conceito, Conteudo, Estrutura e Nomenclatura das 

Demonstrac;oes Contabeis 

• NBC T 4 - Da Avaliac;ao Patrimonial 
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• NBC T 6- Da Divulga<;ao das Demonstra<;6es Contabeis 

• NBC T 10- Aspectos Contabeis de Entidades Diversas: 

• NBC T 10.4- Funda<;6es 

• NBC T 10.18 - Entidades Sindicais e Associa<;6es de Classe 

• NBC T 10.19- Entidades sem Fins Lucrativos 

• NBC T 19.4 - Incentives Fiscais, Subven<;6es, Contribui<;6es, Auxilios e 

Doa<;6es Governamentais 

• CPCs (Comite de pronunciamentos Contabeis) 

As Normas citadas reconhecem que essas entidades sao diferentes das 

demais e recomendam a ado<;ao de terminologias especificas para as contas de 

Lucros ou Prejuizos, Capital e para a denomina<;ao da Demonstra<;ao do Resultado, 

com a finalidade de adequa<;ao dessas terminologias ao contexte das referidas 

entidades. 

Observadas tais leis e normas com o devido cuidado e com a aten<;ao 

dedicada as caracteristicas de atua<;ao cada entidade, o processo de presta<;ao de 

contas e controles, inerente ao recebimento de recursos captados oriundos de 

doa<;6es, tornam-se mais transparente para a sociedade como um todo, alem de 

facilitar a o controle de informa<;6es para a gestae interna dos processes. 

32 



3 METODOLOGIA 

Com o objetivo de analisar o carater pratico dessa proposta conceitual, foi 

desenvolvida uma sugestao para aplicagao do metoda de pesquisa-agao, ou um 

processo de observagao participante em instituigoes ligadas ao terceiro setor. 

Segundo Machado (2006, p. 5), "pesquisa-agao e um metoda qualitative de pesquisa 

que permite enfatizar especificidades em termos de origens e sentidos dos 

fen6menos sociais". 

Para um trabalho de pesquisa com esta abordagem, o metoda qualitative e 

utilizado em situagoes nas quais as evid€mcias qualitativas substitui as informagoes 

estatisticas relacionadas a epocas passadas; como tambem, em situagoes de 

observagoes do funcionamento complexo de estruturas organizacionais. 

Como um dispositive de intervengao, a pesquisa participativa - aqui como 

uma proposta a ser aplicada - afirma-se como um ato politico, uma alternativa de 

atuagao transformadora, propondo uma intervengao de ordem micropolitica na 

experiencia social, permitindo discussoes a respeito de conhecimentos especificos 

sobre uma realidade vivida. 

Por meio de acumulo de dados e informagoes adquiridos atraves de 

experiencias de trabalhos em instituigoes do terceiro setor, e possivel estabelecer o 

nexo entre a realidade vivida e as discussoes bibliograficas, sugerindo a construgao 

de ideias a respeito do tema proposto. 

Este metoda de pesquisa-agao pode ser entendido como um processo 

participative por essencia. A participagao de atores e de pesquisadores e analisada 

em suas diferentes formas e graus de intensidade e se destinada a democratizagao 

das praticas educativas e sociais, nos campos em que ocorrem a pesquisa e a agao. 

De acordo com Michel (1986), as principais caracteristicas de Pesquisa-agao 
sao: 

• Pesquisa social empirica concebida e realizada em estreita associagao 

com uma agao ou resolugao de um problema coletivo; 

• Envolvimento cooperative entre pesquisadores e participantes 

representantes da situagao/problema; 

• Pesquisadores tem papel ativo no equacionamento dos problemas, 

organizagao, acompanhamento e avaliagao das agoes; 
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• Definigao de uma agao a ser desenvolvida, identificagao de seus 

agentes, objetivos e obstaculos; 

• Experimentagao em situagao real: variaveis nao sao isolaveis: agao 

interfere no que esta sendo observado; 

• lnterpretagoes da realidade observada a partir de agoes 

transformadoras produtos de deliberagao; 

• Pesquisa participativa (variante): estabelece relagoes comunicativas 

com as pessoas ou grupos da situagao investigada. Pesquisadores 

participam do contexte investigado, identificam-se com valores e 

comportamentos. Melhor aceitagao. 

Neste contexte, para a construgao do trabalho foi necessaria realizar 

pesquisas bibliograficas que respaldassem teoricamente o conteudo, optando-se par 

uma abordagem qualitativa da informagao. Alem disso, a utilizagao de tecnicas 

como: analise de documentos e pesquisa participativa, na intengao de investigar as 

praticas sabre os processes de recebimentos de doagoes realizados as instituigoes 

do terceiro setor. 
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4 PROPOSTA DE ROTEIRO DE TRABALHO AS INSTITUICOES DO TERCEIRO 
SET OR 

4.1 NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE DE CAPTACAO 
DE RECURSOS 

De acordo com atividades de pesquisas participativas realizadas em 

instituigoes sem fins lucrativos, e possivel constatar que para que o processo de 

captagao de recursos seja considerado eficiente, como tambem, a existemcia de uma 

boa relagao com as fontes financiadoras sejam efetivamente adequada, se faz 

necessaria para qualquer organizagao ter uma sistematica que possibilite o controle 

e um gerenciamento sob a classificagao contabil adequado de todo e qualquer 

recurso captado. 

Com um controle eficiente, a instituigao consegue demonstrar a efetividade do 

trabalho realizado, alem de ser transparente para toda a sociedade no que se refere 

a utilizagao dos recursos. Oeste modo, a organizagao passa confiabilidade para 

seus publicos de interesse, ao demonstrar que seus numeros sao apresentados de 

forma organizada, com tempestividade e rastreabilidade da informagao. 

A construgao de um roteiro de trabalho que permita as instituigoes criarem um 

processo de recebimento de recursos oriundos de doagoes de forma organizada, 

pode ser entendido como uma atividade fundamental para a sobrevivencia e 

sustentabilidade da organizagao. Uma sugestao de roteiro de trabalho que ajude a 

construir uma organizagao dos pensamentos dos gestores, bem como estruturar as 

ag6es de recebimento de doagoes, sao apresentados neste trabalho, de forma que 

possibilite a compreensao das metodologias de trabalhos atuais utilizadas por 

instituigoes de terceiro setor. 

A primeira orientagao para a construgao deste roteiro e que para iniciar a 

atividade de captagao e de organizagao de recursos, a instituigao deve tambem 

responder a seguinte pergunta: 0 que e possivel receber de doag6es? 

4.1.1 Definic;ao das doac;oes que se podem receber 

E. de extrema importancia definir para toda a instituigao, que tipo de recurso a 

organizagao tem capacidade de receber. Armazenamento, utilizagao, contabilizagao, 

distribuigao, emissao de recibos, prestagao de contas, utilizagao do recurso, etc., 
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sao caracteristicas e atividades importantes a serem discutidas antes de receber 

qualquer tipo de doagao. 

A instituigao deve ter clara em sua politica de captagao de recursos quais 

doagoes ela tern condigoes de receber, quanta e como ela este procedimento pode 

acontecer. Por exemplo: se em sua politica de captagao nao estiver clara que nao 

tern condigoes de receber mobiliarios ou equipamentos eletronicos por falta de 

espago ffsico ou condigoes de manutengao inexistentes, como ela ira se reportar a 

urn doador que chegar as portas da organizagao com algum m6vel, como uma cama 

de madeira, por exemplo? 0 constrangimento em dizer para este doador que a 

instituigao nao esta preparada para receber este tipo de doagao e muito grande, 

correndo o risco de perder a empatia deste doador pela organizagao. 

Quando se tala de captagao de recursos para uma organizagao, pode-se 

entender que se esta falando em captagao de dinheiro, de materiais, de produtos, 

equipamentos, espagos fisicos para a realizagao de atividades ou eventos e, sem 

duvida, de pessoas. 

4.1.2 Levantamento das necessidades da organiza~ao 

Respondidas estas questoes, a segunda orientagao desta proposta de roteiro 

de trabalho, baseia-se no levantamento das necessidades financeiras e estruturais 

da organizagao, pois para se receber doagao de maneira organizada e necessaria 

uma especificagao dos tipos de doagoes que ela tern condigoes e que precisa 

receber. Por exemplo: 

a) Doa~oes em especie: podem ser consideradas aquelas doagoes 

realizadas em dinheiro - moeda nacional ou internacional - ou cheque, 

independentemente da forma de pagamento. 

b) Doa~oes de Materiais/Produtos: podem ser consideradas como doagoes 

de qualquer tipo de material/produto que a instituigao tenha necessidade e 

condig6es de receber. ldentificado como tudo aquila que e tangivel e que 

esta disponivel para a aquisigao, geralmente estas doagoes sao 

caracterizadas de acordo com a classificagao que os almoxarifados da 

instituigao trabalham para caracterizar seus produtos e materiais 

comprados, por exemplo: alimentos, materiais de limpeza e higiene, 

materiais de expediente, materiais de construgao, mobiliarios, 
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equipamentos, vestuario, materiais ligados ao neg6cio da institui<;ao, etc. 

Neste caso e importante que a institui<;ao conhe<;a sua capacidade de 

armazenamento deste tipo de materiais possiveis de doa<;6es, bern como 

informa<;6es relacionadas a consume e formate de entrega do material 

doado para o correto dimensionamento de valores e controles das 

entradas das doa<;6es recebidas. 

c) Doa~oes de servi~os: podem ser caracterizadas como quaisquer 

servi<;os prestados gratuitamente - totalmente ou nao - para a institui<;ao, 

incluindo-se atividades de ordem material (como transporte, repara<;ao e 

conserto de produtos, hotelaria, etc.), atividades financeiras (como 

seguros, fornecimento de credito, etc) e atividades intelectuais (como 

aconselhamentos juridicos, consultorias, etc.), quer seja de pessoa fisica 

ou juridica. Neste caso, a institui<;ao deve procurar saber que tipo de 

servi<;o ela tern interesse de receber no formate de doa<;ao. Esta 

informa<;ao e importante, pais como se trata de uma doa<;ao, o doador de 

servi<;o pode a qualquer momenta interromper o servi<;o prestado nao 

tendo a necessidade de justificar nada para a empresa, pois e uma 

doa<;ao, ou seja, na maioria das vezes sem obrigatoriedade juridica. Por 

isso, como sugestao a institui<;ao deve procurar estabelecer com o doador, 

um tipo de contrato de parceria/doa<;ao que formalize o servi<;o a ser 

doado, para que de alguma forma, este procedimento busque for<;ar o 

doador entregar o servi<;o proposto. 

d) Doa~oes que tragam visibilidade: Este tipo de doa<;ao, geralmente nao 

gera nenhum tipo de receita no ato da doa<;ao, no entanto, gera um valor 

agregado para a institui<;ao com alta capacidade de mobilizar outros tipos 

de recursos, por exemplo: doa<;6es de publicidade e propagandas; a 

imagem de um ator ou atriz, cantores, politicos que lutam pela causa da 

institui<;ao; as logomarcas divulgadas em sites, camisetas; oportunidades 

de falar da institui<;ao em palestras, etc. Talvez fique dificil mensurar ou 

estabelecer o valor desta doa<;ao para os devidos controles, mas ela e de 

extrema importancia para qualquer institui<;ao do terceiro setor que capta 

recursos, pais ajuda a impactar um numero grande de pessoas fisicas e 

juridicas (potenciais doadores), divulgando sua causa, missao, etc. 
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Estas definic;oes sao importantes para iniciar qualquer tipo de recebimento de 

doac;oes. E interessante para a empresa ter claro que ao lanc;ar-se na atividade de 

captac;ao de recurso, ela pode deparar-se com os mais diversos tipos de doac;oes 

imaginaveis a escolha do doador. No entanto, com criterios estabelecidos sobre os 

tipos de doac;oes que ela procura receber, torna-se mais facil e atraente para o 

doador realizar sua doac;ao, uma vez que tern a alternativa de procurar a instituic;ao 

de acordo como produto da doac;ao que ele deseja realizar. 

Para a instituic;ao, estas definic;oes sao os primeiros passos para poder 

elaborar urn plano de captac;ao mais direcionado aos diversos publicos-alvo de 

financiadores existentes, alem de ter condic;oes de iniciar outras atividades de 

organizac;ao de recursos necessarias para uma boa gestao e controle de toda e 

qualquer doac;ao recebida. 

4.1.3 Classifica~ao dos recursos recebidos 

Urn terceiro passo sugerido e o de buscar classificar os recursos recebidos 

utilizando-se de tres criterios basicos que permitirao sua melhor rastreabilidade e 

entendimento gerencial e/ou contabil da doac;ao recebida. Vale a pena ressaltar que 

os conceitos e descric;oes abaixo, nao se tratam de explicac;oes ou normas de 

natureza contabil, e sim, trata-se de urn exercicio ilustrativo, que busca exemplificar 

na mentalidade do doador e na do captador de recursos, uma forma de entender 

onde e como o recurso captado sera utilizado, ou de que maneira este recurso entra 

na organizac;ao. 

Tal sugestao de classificac;ao, passa pelo entendimento dos seguintes 

criterios: 

a) Pela obrigatoriedade da utiliza~ao do recurso estabelecida pelo 

doador. 

Em algumas vezes, o plano ou projeto de captac;ao de recursos ja vern com 

uma descric;ao ou discriminac;ao do que sera feito, ou como sera utilizado o recurso 

recebido pela doac;ao. E como se a doac;ao realizada fosse "casada" com algum tipo 

de material a ser comprado pela instituic;ao. Tal casamento obriga a instituic;ao a 

comprar exatamente o que estava proposto no plano, ou seja, a organizac;ao, nao 

tern possibilidade de utilizar o recurso recebido de outra maneira. Ela se obriga a 
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comprar ou usar o recurso exatamente como esta proposto pelo plano de captagao 

acordado com o doador. 

Como sugestao, dentre todas as formas ou programas de doagao que a 

instituigao trabalha, seria interessante realizar urn tipo de separagao tanto para o 

doador como para OS captadores, sobre 0 que e doagao "casada" do que nao e 

"casada". 

Uma proposta de entendimento das expressoes seriam as seguintes: 

• Casada: Doagoes que a instituigao recebe em que tern a obrigagao de 

utilizar o recurso conforme foi pre-estipulado em algum plano de 

captagao. Por exemplo: doag6es para comprar equipamentos ou para 

pagar as despesas com urn determinado evento, ou ate mesmo a 

construgao de urn novo setor, unidade, etc. 

• Nao-casada: Sao doagoes livres da obrigatoriedade de utilizagao, ou 

seja, a instituigao pode utilizar o recurso da melhor maneira que lhe 

convir para pagar qualquer despesa que julgar necessaria para aquele 

momenta. 

Esta separagao pode ser construida conjuntamente com a area de controle de 

captagao de recurso, bern como com a contabilidade, que !angara os valores 

recebidos de acordo com cada projeto estipulado. Realizando esta separagao, a 

instituigao podera ter urn melhor entendimento gerencial proporcionando facilidades 

na utilizagao dos recursos recebidos, auxiliando a prestagao de contas, alem de 

trazer maior transparencia e organizagao para o doador. 

b) Pelo modelo ou forma com que o recurso entra na instituh;ao. 

No decorrer deste trabalho, ficara mais claro com algumas exemplificag6es o 

entendimento sobre este assunto. Contudo, de maneira simples, e possivel entender 

que existem duas maneiras do recurso proveniente de uma doagao chegar ate a 

instituigao: pode ser de maneira direta ou indireta. 

As contribuigoes das doag6es que chegam de maneira direta sao as que 

entram diretamente no caixa ou entregues na estrutura fisica da instituigao, ou seja, 

e quando urn doador entrega ou deposita algum recurso, ou ate mesmo vai 

pessoalmente entregar a doagao que deseja realizar, sem organismos 

intermediarios que recebem o recurso antes de repassar para a instituigao de direito. 

lsto que dizer que em alguns casos de doagoes o recurso captado vai primeiramente 
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para a administragao de algum 6rgao governamental antes de chegar ate a 

instituigao. 

Aqui vale frisar que esta separagao trata-se apenas da intermediagao de 

alguns 6rgaos governamentais previstos em lei para tal fungao. Nao esta sendo 

tratado neste contexte, intermediag6es bancarias ou funcionalidades de pagamentos 

de doagao via conta telef6nica ou de energia, em que algumas operadoras 

repassam o recurso recebido logo ap6s o ato da doagao realizada mediante contrato 

de prestagao de servigo para este tipo de pagamento. 

Conforme citado, esta separagao sugere uma diferenciagao dos recursos 

captados via alguns projetos que utilizam a estrategia permitida pelo governo no que 

se refere aos Incentives Fiscais, em que o recurso passa primeiramente nas maos 

de urn Fundo do Governo antes de chegar ate a instituigao, que tern uma serie de 

obrigagoes e procedimentos a cumprir para "capturar" este recurso junto a estes 

6rgaos. 

c) Pela maneira que a institui~ao utilizara ou aplicara o recurso 

recebido. 

E comum encontrar; nestas instituigoes, a seguinte expressao utilizada de 

maneira simples e cotidianamente: A doagao recebida e para Custeio ou para 

lnvestimento? A instituigao pode estabelecer alguns criterios internes e decidir 

utilizar o recurso recebido para ajudar a pagar suas despesas com o custeio da 

organizagao de acordo com suas maiores necessidades do memento - salaries, 

conta de agua, energia, telefone, etc., ou ela pode decidir que este recurso sera 

utilizado para os investimentos em obras, ou equipamentos que serao incorporados 

no ativo imobilizado. Em algumas situagoes, a doagao ja e caracterizada como 

patrimonial em sua essencia, por exemplo: maquinarios, computadores, mobiliarios 

etc. 

Este tipo de divisao - doagoes para custeio ou investimento - facilita no 

entendimento do doador deixando mais claro a destinagao da aplicagao do recurso 

captado ja no plano de captagao. Alem disso, facilita para os captadores o 

entendimento gerencial sobre o controle interno do recurso recebido no momenta da 

sua contabilizagao, ou prestagao de contas, par exemplo. E uma maneira de 

tangibilizar para o doador e para o captador, onde o recurso esta sendo aplicado. 

E importante novamente frisar que, nesta sugestao de classificagao das 

doagoes recebidas, o conceito aplicado para o entendimento de investimento e 
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custeio nao e necessariamente relacionado ao conceito contabil da palavra que 

busca a correta classificac;ao no plano de contas. Pois sabe-se que de maneira 

geral, as contribuic;oes para custeio, ou seja, recebidas pelo caixa ou conta bancaria, 

devem transitar pelas contas de resultado consideradas como receitas. 

Tal entendimento, pede ser urn facilitador no gerenciamento dos recursos 

captados, uma vez que todas as instituic;oes tern a necessidade de prestar contas 

das doac;oes recebidas, quer seja para organismos governamentais ou para a 

sociedade civil. Abaixo, segue urn desenho - mapa mental - que pede facilitar a 

orientac;ao da construc;ao destas classificac;oes: 

Quadro Ill- Mapa mental para classificac;ao de recursos 

COMO CLASSIFICAR AS ~~ 
CAPTACOES DE RECURSOS: 

Sao doa¢es que 
recebemos em que temos 
"obriga~o· de adquirir o 

material pre~stipulado por 
urn projeto de capta~o. 

Sao todos os tipos de 
doa¢es recebidas 

diretamente na lnstitui~o ou 
em conta bancaria 
administrada pela 

organiza~o. 

CASADA 

DIRETA 

Fonte: elaborado pelo autor (2009) 

3) PELA OBRIGATORIEDADE DA UTILIZACAO DO 
RECURSO 

NAO CASADA 

2) PELO FORMATO DE CONTRIBUICAO 

INDIRETA 

1) PELA FORMA QUE UTILIZAMOS 0 RECURSO 

CUSTEIO 

Sao doa¢es livres da 
obrigatoriedade de adquirir 
materiais pre~stipulados . 

Sao doa¢es (geralmente em 
especie) que primeiramente 

passam por urn 6rgao 
governamental. 

Sao doa~ees recebidas que 
podem ser util izadas para 

custear algumas despesas da 
lnstitui~o de acordo com suas 

maiores necessidade do 
momenta. 

Conforme a organizac;ao vai se "acostumando" com este entendimento sobre 

a maneira com que a doac;ao entra da instituic;ao, o gerenciamento dos recursos 
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pode tomar rumos ainda mais precisos e especificos no que se refere a 

categorizac;ao das doac;oes recebidas. 

Utilizando-se do conhecimento produzido internamente pelos processes de 

captac;ao de recursos utilizados pela organizac;ao, e possivel estabelecer a 

construc;ao de tipos ou categorias de doac;oes que permitam a diferenciac;ao do 

produto da doac;ao, bern como da forma de pagamento, alem de identificar mais 

facilmente a forma de pagamento escolhido pelo doador, criando formatos de 

doac;oes estruturadas tanto para a organizac;ao quanta para o doador identificar qual 

a maneira mais adequada para ele ajudar a instituic;ao. 

4.1.4 Criac;ao de categoria de doac;oes 

A criac;ao de categoria de doac;oes e tambem uma maneira mais especifica de 

gerenciar os diversos tipos de recursos recebidos pela doac;ao, considerada aqui 

como a quarta sugestao para a construc;ao do roteiro de trabalho. lnicialmente e 

importante entender, dentre todos os tipos de doac;oes possiveis de serem recebidas 

pela instituic;ao, qual pode ser ou nao contabilmente registrada como receita para a 

instituic;ao, melhorando as contas de resultados da organizac;ao. Este entendimento 

e de extrema importancia para a organizac;ao, pois ela pode ter varios interesses 

econ6micos neste processo. 

Urn dos principais interesses e o de sustentabilidade lastreado pelas 

informac;oes que vern da contabilidade. Se o recurso passa de alguma maneira 

pelos procedimentos e registros contabeis, pode se dizer que esta melhorando o 

resultado econ6mico e financeiro da organizac;ao. 

As contribuic;oes que permitem legalmente a instituic;ao realizar a classificac;ao 

contabil, registrando como receita em uma conta criada dentro das contas de 

resultado, podem ser chamadas de doac;oes contabilizaveis. Vale citar que esta 

tambem, e uma expressao conhecida pelas instituic;oes do terceiro setor. 

As chamadas doac;oes que sao contabilizaveis, como ja citado anteriormente, 

melhoram o resultado da instituic;ao. De acordo com o tipo de doac;ao recebida, a 

contabilidade, ao realizar a entrada da informac;ao em seu sistema contabil, tern a 

possibilidade de criar agrupamentos relacionados ao produto da doac;ao, para de 

alguma maneira estabelecer urn entendimento sobre o que esta sendo gerado de 
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receita para institui<;ao; e como este recurso sera utilizado para as contas de custeio 

ou de investimento. 

A cria<;ao de categorias de doa<;6es deve ser estruturada ao modo de 

funcionamento de tres importantes areas dentro da organiza<;ao: 

a) Deve atender as expectativas da diretoria, estando alinhadas as descri<;6es 

e conteudo do planejamento estrategico, bern como estar de acordo com seus 

interesses gerenciais, no que se refere aos relat6rios produzidos para informar o 

andamento das atividades de capta<;ao de recursos, permitindo uma visao clara 

sabre todos os produtos de doa<;6es recebidas. Desta maneira, a diretoria 

conseguira ou tera condi<;6es de tamar qualquer decisao que pode influenciar o born 

andamento das atividades da institui<;ao. 

b) Deve ser adequada ao modelo de capta<;ao de recursos adotado pela 

organiza<;ao; buscando contemplar todo e qualquer tipo de doa<;ao possfvel de ser 

recebida, alem de produzir informa<;6es diferenciadas sabre o modo de pagamento 

adotado, como tambem do produto da doa<;ao escolhido a ser pelo doador. Uma vez 

criada categorias que permitam a diferencia<;ao do produto doado, tipo de 

pagamento e outras informa<;6es inerentes ao processo, o gerenciamento dos 

numeros produzidos pela contabilidade sabre o andamento da area de capta<;ao de 

recursos tornam-se mais especificos e segmentados, de forma a promover o 

entendimento a qualquer leiter que busque conhecer um pouco mais sabre o volume 

de capta<;ao de recursos movimentado pela institui<;ao. 

c) Alem de atender as aplica<;6es legais e normas contabeis, as cria<;6es de 

categorias de doa<;6es devem ser construfdas igualmente na contabilidade para que 

este setor tenha condi<;6es de classificar as contribui<;6es recebidas de acordo com 

o tipo de funcionamento escolhido pela area de capta<;ao de recurso e orienta<;6es 

da diretoria. 

Na pratica, significa uma adequa<;ao ao modo de funcionamento da 

organiza<;ao no que se refere aos recursos recebiveis de doa<;ao. Para isto, e 

necessaria identificar algumas caracteristicas das doa<;6es. Como sugestao, a 

institui<;ao pode responder algumas perguntas sabre o modele de capta<;ao de 

recurso escolhido: 

1. No que se refere as doa~oes em especie: Existem doadores que realizam 

doa<;6es com uma frequencia regular para a organiza<;ao? Se a resposta for 

sim, tanto estes doadores como o valor recebido podem ser caracterizados 
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como doadores ou doac;oes continuadas. E possivel criar este criteria uma 

vez que a doac;ao mantenha uma frequencia identificavel de pagamentos, 

seja diaria, semanal, mensal ou anual. A existencia deste doador sugere a 

criac;ao de uma categoria de doac;ao distinta para absorver esta classificac;ao 

de contribuic;oes recebidas regularmente pela instituic;ao. Desta maneira, e 

possfvel estabelecer varias ac;oes em cima desta informac;ao, uma vez que a 

informac;ao for isolada, como por exemplo: criac;oes de programas de 

relacionamento com este publico que se mantem fiel a organizac;ao; criac;ao 

de relat6rios que possam amparar o fluxo de caixa projetado da instituic;ao 

com a expectativa financeira de recebimento garantida pelos doadores; 

estabelecimento de ac;oes de captac;ao de recursos que possam promover ou 

incentivar a freqOencia das doac;oes para ajudar uma causa ou uma 

campanha especffica; etc. Este tipo de categoria de doac;ao, na maioria dos 

casas, necessitam sim de algum estimulo da organizac;ao para que os 

doadores mantenham a freqOencia de pagamentos, ou seja, nao e alga que 

nasce espontaneamente do doador para com a instituic;ao; pelo contrario, de 

certa maneira, este tipo de doac;ao s6 acontece quando e provocada pela 

organizac;ao com campanhas que estimulem o doador a se manter fiel no 

compromisso regular de pagamento. 

2. No que se refere as doa~oes esporadicas: Existem doadores que realizam 

doac;oes espontaneamente sem que seja possfvel perceber uma regularidade 

na freqOencia dos pagamentos da doac;ao para a instituic;ao? Se a resposta 

for sim, esta tambem pode ser entendida como uma categoria distinta de 

doac;ao a ser destacada na forma de classificac;ao contabil, como em 

qualquer outro instrumento de controle usado pela instituic;ao. E importante 

observar que neste caso, o tipo de produto doado pode ser de natureza 

financeira, como por exemplo, dinheiro cheque, depositos em conta bancaria; 

como tambem, pode ser em materiais usados pela instituic;ao para ajudar no 

seu funcionamento, como por exemplo: alimentos, materiais de expediente, 

materiais de limpeza, materiais patrimoniais, materiais de construc;ao, etc. 

3. No que se refere as doa~oes vinculadas a algum tipo de incentivo fiscal 

por parte do governo: Existem doadores que procuram realizar doac;oes que 

possam trazer algum tipo de beneficia fiscal para ele ou para a empresa 

ligada a ele? Se a resposta for sim, e importante observar o modo de 
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funcionamento deste modelo de doagao para a criagao de uma categoria que 

absorva os programas de doag6es vinculadas ao tipo de beneficia fiscal dado 

ao doador. Alem disso, a instituigao deve se organizar de duas maneiras para 

controlar estas doagoes: Uma e na area de captagao de recursos que fica 

responsavel por construir uma forma de controle capaz de identificar as 

doag6es realizadas para o projeto social da instituigao cadastrado junto ao 

6rgao governamental responsavel pela intermediagao dos valores doados. 

Outro e na contabilidade que tern a fungao de classificar contabilmente os 

recursos recebidos do 6rgao governamental (ex: FIA - Fundo da lnfancia e 

Adolescencia - comentado mais a frente) que repassa para a instituigao os 

valores que foram captados para o seu projeto social, mediante a urn plano 

de aplicagao de recursos apresentado ao governo. Para maiores detalhes e 

importante conhecer o manual de incentivo fiscal disponivel pelo governo a 

empresas que querem se aprofundar mais neste assunto e na maneira que as 

instituig6es trabalham com esta categoria de doagao. 

Mesmo assim, para este caso, vale a pena citar algumas explicag6es e 

comentarios sabre o modo de funcionamento destas captag6es de recursos. Os 

incentives fiscais sao ferramentas utilizadas pelo governo para promover o 

desenvolvimento de uma regiao ou atividade atraves de investimento privado, 

estabelecendo uma redugao na arrecadagao de impastos, definidos por lei. Estes 

incentives consistem na exclusao total ou parcial do credito tributario para aplicagao 

em empresas de areas ou setores da economia de interesse para o 

desenvolvimento geral da sociedade. 

Sao diversos os projetos legais contemplados pelos incentives fiscais, dentre 

eles cita-se doag6es para ONGs, para instituigoes de ensino e pesquisa, para 

projetos culturais e audiovisuais, e para fundos dos direitos da crianga e do 

adolescente. 

De acordo com Bettoni (2009) o Regulamento do Impasto de Renda -

Subsegao XXII - Contribuigoes e Doag6es Art. 365 escreve o seguinte: sao vedadas 

dedug6es decorrentes de quaisquer doag6es e contribuig6es, exceto as 

relacionadas a seguir (Lei n° 9.249, de 1995, art. 13, inciso VI, e § 2°, incisos II e Ill): 

I - as efetuadas as instituigoes de ensino e pesquisa cuja criagao tenha sido 

autorizada por lei federal e que preencham os requisites dos incisos I e II do art. 213 
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da Constituigao, ate o limite de urn e meio por cento do lucro operacional, antes de 

computada a sua dedugao e a de que trata o inciso seguinte; 

II - as doagoes, ate limite de dois por cento de lucro operacional da pessoa 

juridica, antes de computada a sua dedugao, efetuadas a entidades civis, legalmente 

constituidas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem servigos gratuitos em 

beneficia de empregado da pessoa juridica doadora e respectivos dependentes, ou 

em beneficia da comunidade onde atuem, observadas as seguintes regras: 

a) As doagoes, quando em dinheira, serao feitas mediante credito 

em conta corrente bancaria diretamente em nome da entidade 

beneficia ria; 

b) A pessoa juridica doadora mantera em arquivo, a disposigao da 

fiscalizagao, declaragao, segundo modelo aprovado pela Secretaria 

da Receita Federal, fornecida pela entidade beneficiaria, em que 

esta se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos 

na realizagao de seus objetivos sociais, com identificagao da 

pessoa fisica responsavel pelo seu cumprimento, e a nao distribuir 

Iueras, bonificagoes ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou 

associados, sob nenhuma forma ou pretexto; 

c) A entidade civil beneficiaria devera ser reconhecida de utilidade 

publica por ato formal de 6rgao competente da Uniao, exceto 

quando se tratar de entidade que preste exclusivamente servigos 

gratuitos em beneffcio de empregados da pessoa juridica doadora e 

respectivos dependentes, ou em beneficia da comunidade onde 

atuem. 

Neste caso, este tipo de contribuigao pode ser considerado urn instrumento 

de agao social, quando realizado corretamente de acordo com as Leis, uma vez que 

podem atingir instituigoes sociais das mais diferentes frentes, contribuindo de 

maneira efetiva para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas em prol das 

comunidades mais carentes. 

Empresas que tributam pelo regime de lucro real, podem fazer uma doagao 

direta as atividades de agao social, ou seja, para a pessoa jurfdica que declara 

impasto de renda com base no lucro real, e possivel obter incentivo atraves da 

dedutibilidade fiscal como despesa operacional em ate 2% do Luera Operacional 

Bruto. lsso significa que uma empresa com Iuera real podera repassar ate 2% de 
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seu Iuera operacional bruto, reduzindo seu impasto de renda e contribuic;ao social. 

Esse incentivo fiscal gera um retorno de 34% da doac;ao atraves da diminuic;ao dos 

impastos. (ROKEMBACH, 2008) 

A renuncia fiscal tambem e um beneficia importante de ser comentado. Trata

se de um beneffcio oferecido pelo Estado, que permite aos contribuintes destinar 

parte de um impasto que sera pago aos cofres publicos para uma area ou um 

projeto especifico, como por exemplo as Leis de lncentivo a Cultura, como a Lei 

Rouanet, por meio da renuncia fiscal, sao financiados muitos filmes, pec;as de teatro, 

espetaculos de danc;a e musica. 

Os Fundos da lnfancia e da Adolescencia sao outro exemplo de mecanismo 

de renuncia fiscal. As doac;oes tanto por Renuncia quanta por dedutibilidade Fiscal, 

sao geridas pelo Fundo da lnfancia e Adolescencia, conforme previsto no Estatuto 

da Crianc;a e do Adolescente. 

0 Estado permite as empresas e cidadaos destinarem parte do Impasto de 

Renda para iniciativas de promoc;ao dos direitos da crianc;a e do adolescente. No 

caso dos Fundos dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente, a renuncia fiscal pode 

ser de ate 6% para pessoas e ate 1% para empresas. Cad a um dos sistemas de 

renuncia fiscal e regido por normas especificas, geralmente estabelecidas pela 

Receita Federal, mas somente empresas que tributam pelo regime de Iuera real, 

podem doar parte de seu impasto de renda devido a projetos sociais. E importante 

lembrar que no caso de pessoas fisicas, apenas os optantes pelo Formulario 

Completo de declarac;ao do Impasto de Renda 

4. No que se refere as doac;oes ou algum tipo repasse governamental para 

ajudar a instituic;ao: Existe a possibilidade das organizac;oes nao 

governamentais sem fins lucrativos e de utilidade publica, conseguirem 

receber recursos publicos atraves do estabelecimento de convenios ou 

financiamentos especfficos de entidades do governo como Ministerios e 

Secretarias. Basicamente estes recursos entram na instituic;ao por uma das 

tres instancias de governo: Municipal, Estadual ou Federal. Cabe a 

organizac;ao estar preparada para estabelecer niveis de controles contabeis e 

gerenciais ao ponto de absorver as informac;oes dos recursos oriundos do 

governo no momenta e que for liberado algum tipo de verba. Geralmente a 

concessao de subvenc;oes sociais vindas do governo destina-se a atender 

despesas de custeio de instituic;oes publicas ou privadas de carater 

47 



assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles 

internes dos 6rgaos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalizagao, 

no entanto, de acordo com o projeto estabelecido com o governo, esta verba 

pode ser uma fonte financiadora de investimentos na organizagao. Neste 

caso, vale uma separagao dos controles - verbas para custeio e verbas para 

investimento. Alem destas informagoes, e importante citar que a area de 

controladoria da instituigao, deve estar preparada para ter controles bern 

definidos para cada recurso ou convenio estabelecido com o governo, desde 

aberturas de contas bancarias especificas ate os controles necessaries para 

prestagao de contas exigidas separadamente. 

5. No que se refere aos projetos especiais desenvolvidos pela institui~ao: a 

instituigao pode estabelecer formalmente alguns tipos de projetos especificos 

para captar recursos de diferentes formas. Esta categoria e caracterizada 

pela formalizagao destes projetos. A sugestao e que seja separado em tres 

categorias: Patrocinio; Apoio; Parcerias 

a. Patrocinio: significa buscar financiadores geralmente 

empresas privadas - para patrocinar financeiramente o custeio 

de um projeto. 0 produto deste patrocfnio nao faz parte do ramo 

de atividades da empresa financiadora. Ex.: Uma empresa do 

ramo da construgao civil, patrocina com dinheiro a confecgao de 

um banner para um evento da instituigao. Banner, nao e neg6cio 

da empresa de construgao civil, entao, pode-se dizer que isto foi 

um patrocinio. 

b. Apoio: significa buscar financiadores - geralmente empresas 

privadas - para apoiar com servigos ou produtos o custeamento 

de algum projeto. Neste caso, o produto ou servigo vinculado ao 

projeto em questao, deve fazer parte do ramo de atividade da 

empresa financiadora. Ex.: uma empresa da area de 

comunicagao por radio, veicular uma propaganda da instituigao 

gratuitamente. Propaganda faz parte do neg6cio da empresa de 

comunicagao por radio, entao, pode-se dizer que isto foi um 

apoio especffico para um projeto da organizagao. 

c. Parcerias: significa doar dinheiro para a instituigao sem 

especificar uma destinagao especifica, porem, esta vinculado a 
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uma formalizac;ao de algum contrato de parceria para que a 

instituic;ao receba recursos das empresas financiadoras ate o fim 

de um determinado projeto. A diferenc;a e que a instituic;ao pode 

utilizar este recurso da maneira que ela desejar dentro do 

projeto, sem a obrigatoriedade de comprar alga especificado 

pela financiadora. 

6. No que se refere as atividades de captac;ao de recursos que promovem 

reduc;oes de custos nas compras de materiais e servic;os prestados a 

instituic;ao: a maneira mais pratica de se explicar esta categoria e citando um 

exemplo: geralmente as instituic;oes sem fins lucrativos realizam grandes 

eventos para promover captac;ao de recursos, e necessitam de estruturas e 

recursos para tal realizac;ao. Estruturas como um local especifico, mesas, 

cadeiras, palco, bebidas, etc. Para construir tudo isto ela pode precisar de 

dinheiro para pagar, mas as vezes nao conta com disponibilidade suficiente 

para cobrir todos os gastos. Entao ela promove negociac;ao com fornecedores 

para obter descontos nos pagamentos. Estes descontos, podem ser 

caracterizados como doac;ao, e ate podem ser formalizados com um recibo de 

doac;ao par parte da instituic;ao se a empresa que realizou o desconto 

destacar na Nota Fiscal do produto ou servic;o vendido, todas as informac;ao 

sabre o desconto concedido a organizac;ao. Neste caso, se a informac;ao vir 

em Nota Fiscal constando a doac;ao realizada, a instituic;ao pode ate procurar 

incorporar isto como receita em suas contas de resultado, numa categoria 

especffica que indique a proveniencia de uma reduc;ao de custos indicado em 

nota fiscal. 

4.1.5 Criac;ao de programa de doac;oes 

Logo ap6s a construc;ao destas e outras categorias que a instituic;ao julgue 

necessaria para absorver os tipos de recursos que ela trabalha, ela pode criar mais 

um nfvel de controle para trabalhar com programas de doac;oes especificos aos 

projetos de captac;ao que ela trabalha. Para a sociedade, e importante saber 

exatamente qual o programa de captac;ao ela esta participando. 

Estes programas de doac;oes - considerado aqui como a quinta sugestao 

para o roteiro de trabalho - estariam vinculados a cada categoria de doac;ao, 
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dependendo do conteudo e maneira que ele entra ou se processa na instituic;ao. lsto 

quer dizer que para cada categoria de doac;oes criada, a instituic;ao pode construir 

programas de doac;oes especificos a ser divulgados a sociedade para promover o 

melhor entendimento do tipo de recurso que deseja receber, como tambem, 

sensibilizar uma causa especifica, mobilizando recursos para o atendimento de suas 

necessidades. 

Na pratica, significa dizer, por exemplo, que dentro da categoria de doac;oes 

esporadicas, a instituic;ao pode ter urn programa especifico que estimule a captac;ao 

de urn recurso que ela necessite, como por exemplo, alimentos. No quadro abaixo 

fica mais facil este entendimento sabre programas de doac;oes, vinculados a uma 

categoria de doac;ao, alem de ser tambem uma sugestao de organizac;ao no plano 

de contas contabil para o gerenciamento destas informac;oes: 

Quadro IV- Sugestao de plano de contas 

Fonte: elaborado pelo autor (2009) 

4.1.6 Controle sobre as captac;oes nao contabilizadas formalmente 

Existem algumas doac;oes que a instituic;ao recebe que nao podem ou nao e 
interessante ser contabilmente registradas, por exemplo: brinquedos usados, roupas 

usadas, materiais de recreac;ao, etc. lsto nao significa que este tipo de recurso nao e 

importante para a organizac;ao, muito menos entender que nao vale a pena urn 
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controle paralelo sobre estes materiais para o gerenciamento das informac;6es sobre 

os recursos recebidos. 

Todo e qualquer produto ou servic;o recebido que nao pode ser classificado 

contabilmente pode ter um formato paralelo de controle, estabelecendo estruturas 

semelhantes as doac;oes contabilizaveis. Com categorias e programas de doac;oes 

distintos, identificando se e para custeio ou para investimento, tendo um parecer se 

e doac;ao casada ou nao casada, conforme ja explicado. Alem de ser altamente 

necessaria o registro dos dados cadastrais do doador para poder se estabelecer 

relacionamento com ele. A (mica diferenc;a e que neste caso, o recibo de doac;ao 

nao deve ser emitido. No Iugar, e interessante fazer apenas uma carta de 

agradecimento. 

Outra sugestao, e que para todo o produto recebido de doac;ao, faz-se 

necessaria atribuir algum tipo de valor, ou seja, quanto a instituic;ao pagaria se fosse 

comprar este produto. No caso de doac;oes nao contabilizaveis o valor e bern menor, 

pois a grande maioria sao produtos ja usados anteriormente. Por isso, e importante 

separar por categorias e programas, e estabelecer um parametro de valor sobre 

cada produto recebido. Desta forma, a instituic;ao conseguira identificar em valor, no 

final de cada perfodo, quanto foi recebido de doac;oes nao contabilizaveis. 

4.2 ORIENTACOES QUE FAVORECEM A ORGANIZACAO E 0 
GERENCIAMENTO SOBRE 0 PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS RECURSOS 
CAPT ADOS 

Um dos motivos mais importantes de se organizar a estrutura de captac;ao de 

maneira que possibilite o gerenciamento do recurso recebido e o de mostrar 

claramente para os doadores e para a sociedade, nao apenas a origem dos 

recursos, mas tambem, como estes recursos foram usados, se gerou algum tipo de 

beneffcio social e que praticas e metodologias podem ser multiplicadas. 

Para favorecer a area de captac;ao que estara na chamada "linha de frente", 

com suas ac;oes e estrategias para trazer recursos a instituic;ao, a organizac;ao deve 

estar estruturalmente preparada para organizar todo o tipo de doac;ao que entrar. E 
necessaria o entendimento sobre o modo de funcionamento da area de captac;ao de 

recurso, tanto internamente quanto externamente, como tambem, a realizac;ao de 

algumas analises sobre como esta estruturada a area de captac;ao, para que a 

controladoria entenda os procedimentos adotados e construa sistemas que 
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permitam o devido controle sobre os processes e numeros produzidos, como por 

exemplo: Quantas entradas de recursos oriundos de doac;:ao existem na instituic;:ao? 

A resposta para esta pergunta e de fundamental importancia se a instituic;:ao 

quer estabelecer modelos de controles padronizados para cada recurso recebido, 

pois, para padronizar, sera necessaria entender quantas e quais as estruturas 

recebem doac;:oes dentro da organizac;:ao, para poder agir adequadamente em cada 

processo, construindo modelos e padroes estruturados de entrada do recurso. 

A instituic;:ao pode optar por ter apenas uma entrada de doac;:ao na 

organizac;:ao inteira, desta maneira ficaria mais facil o estabelecimento de controles. 

E comum encontrar duas estruturas ou portas de entradas para os recursos doados: 

uma esta ligada aos recursos que entram em dinheiro - especie, com condic;:oes de 

estabelecer um bom atendimento ao doador, desde ferramentas que possibilitem o 

registro das informac;:oes cadastrais ate a emissao de recibos; outra esta ligada a 

entrada de recursos no formato de materiais - alimentos, roupas, brinquedos, 

materiais de construc;:ao, etc., que conseguem receber produtos independentemente 

da quantidade ou do material doado. 

Mesmo assim, e importante trabalhar com todos os colaboradores da 

instituic;:ao, de maneira que eles possam conhecer as estruturas que recebem 

doac;:oes, mas nao intervir no processo, de um jeito que atropele o procedimento 

correto escolhido pela organizac;:ao. Sendo assim, e interessante sempre disseminar 

estas orientac;:oes e procedimentos tanto para o colaborador, quanto para o doador 

que procura maneiras de realizar sua doac;:ao. Esta ac;:ao deve ser feita em toda a 

estrutura, mas principalmente com as frentes receptivas da instituic;:ao, por exemplo: 

telefonistas, recepcionistas, seguranc;:as, etc. 

Assim que toda a estrutura estiver com o mesmo entendimento sobre as 

entradas de doac;:oes, e importante acontecer outra ac;:ao com estes locais de 

entrada de recursos. E necessaria realizar um mapeamento de processes sobre 

como estas estruturas internas trabalham para receber o recurso que chega ate a 

instituic;:ao. 

Este procedimento de mapeamento, quando realizado de forma adequada 

com revisoes constante, pode garantir um atendimento ao doador com mais 

qualidade. A ac;:ao de recebimento de doac;:oes interfere consideravelmente no 

processo de controle dos recursos. Caso nao haja um padrao ou modelo unico de 

atendimento; linguagem e expressoes utilizadas pelos colaboradores no acolhimento 
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das informag6es inerentes a uma doagao recebida, todo o processo pode ser 

comprometido ate o momenta da prestagao de contas, por exemplo: nao pegar 

minimamente os dados cadastrais do doador compromete as ag6es de 

relacionamento; nao saber identificar para cada recurso recebido qual a categoria e 

programa de doagao relacionada gera transtornos nos langamentos contabeis; etc. 

Basicamente, o colaborador deve ter condig6es de responder as seguintes 

perguntas, de acordo com o modo de funcionamento escolhido pela area de 

captagao: 

a) Existe algum procedimento necessaria de ser realizado que autorize o 

recebimento da doagao? 

a. Dependendo a forma de pagamento da doagao escolhida pelo 

doador e necessaria o acolhimento de urn tipo de autorizagao que 

possa ser guardado pela organizagao para que ela acione 

mecanismos de cobranga, por exemplo: doag6es realizadas via 

debito em automatico em conta corrente do doador. Para que este 

mecanisme possa acontecer, o doador deve autorizar formalmente 

este processo, quer seja par urn sistema de gravagao de voz, ou 

par urn formulario de doagao que conste a assinatura do doador. 

b) A estrutura tern clareza sabre os tipos de pagamentos que o doador pode 

escolher para realizar uma doagao em dinheiro? 

a. E. importante ter clara esta informagao, uma vez que hoje existem 

varios tipos e mecanismos que permitem transag6es financeiras, 

como por exemplo: depositos em conta corrente, boleto bancario, 

debito em conta corrente, pagamento via cartao de credito/debito; 

transferencia eletr6nica; etc. 0 importante e que para cada tipo de 

pagamento exista urn processo de autorizagao da doagao e 

procedimentos padronizados para os colaboradores atenderem o 

doador. 

c) Que tipo de informagao e importante ser guardada para registro no 

momenta da doagao? 

a. A instituigao pode estabelecer ferramentas que permitam guardar 

as seguintes informag6es: 

1. lnformag6es cadastrais do doador, com enderego telefone e 

e-mail (pessoa fisica ou juridica); 
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ii. lnformag6es relacionadas a doagao: 

1. Tipo de pagamento escolhido, 

categorias de doagoes, e 

respeitando as 

necessidades de 

informagoes para cada tipo de pagamento, exemplo: 

dados da conta bancaria do doador, no caso dele 

escolher a opgao por debito automatico para pagar 

sua doagao; 

2. Categoria de doagao, respeitando a categorizagao 

criada pela instituigao; 

a. Programa de doagao, de acordo com os 

programas elaborados pela instituigao dentro 

de cada categoria. 

3. Se faz parte de algum projeto ou campanha especifica 

que estimulou a doagao; 

4. Valor da doagao escolhido pelo doador; 

5. A data e tempo e frequencia que ele quer realizar a 

doagao; 

6. Colaborador e local responsavel pela captagao; 

d) Existem convenios ou contratos estabelecidos com 6rgaos ou instituigoes 

que realizam o mecanismo de cobranga da doagao e o repasse da verba 

para a instituigao? 

a. A resposta para esta pergunta deve acontecer antes de qualquer 

agao de captagao de recursos, caso contrario, a instituigao se 

limitara a receber recursos entregues diretamente na organizagao. 

b. Para isto, e importante definir quais OS mecanismos de pagamento 

a instituigao quer oferecer para o doador, e depois procurar 

estabelecer com instituigoes do ramo um contrato de 

funcionalidades para os procedimentos escolhidos. 

e) Caso o doador queira alterar algum dado cadastral ou informagao sabre a 

doagao, ou ainda cancelar seu processo de doagao, o colaborador sabe o 

que fazer? 

a. Para cada tipo de pagamento existe um procedimento que pode ser 

adotado, entao, de acordo com o mecanismo de pagamento 

proposto pela instituigao combinado com a escolha do doador, o 
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colaborador deve realizar os processes de altera<;oes ou 

cancelamentos adequado ao modo de funcionamento da institui<;ao, 

juntamente com o 6rgao que faz a cobran<;a da doa<;ao. 

f) Como e informado o setor financeiro sobre a doa<;ao que esta sendo 

recebida? 

a. Alguns mecanismos de pagamentos podem informar 

automaticamente o departamento financeiro sobre qual a categoria 

e programa de doa<;ao faz parte o objeto doado, desde que 

anteriormente isto seja indicado para a area financeira, que 

realizara o processo de concilia<;ao bancaria, ou seja, assim que 

cair alguma verba em conta corrente da institui<;ao, o financeiro 

sabera classificar este recurso informando a contabilidade sobre a 

conta contabil que deve ser registrada. Para as demais formas de 

recebimentos de doa<;oes presenciais, o colaborador deve 

estabelecer urn processo padrao para informar ao financeiro o 

valor, data, categoria e programa de doa<;ao que faz parte o recurso 

recebido. Desta forma, o departamento financeiro conseguira 

classificar financeiramente e contabilmente o recurso recebido. 

Tendo definido quais sao os dados que a institui<;ao considera relevante e 

necessaria administrar, o registro de informa<;oes, quer seja em algum software 

especifico ou outra ferramenta, deve se tornar uma pratica normal e rotineira em que 

todos estejam envolvidos nesta area. 0 fato e que todos estejam habituados com a 

16gica e sistematiza<;ao de registrar dados de acordo com o modo e requisites 

escolhidos pela institui<;ao, respeitando as fronteiras operacionais existentes entre o 

ato da doa<;ao, o recebimento da doa<;ao e o registro contabil e gerencial das 

informa<;oes. 

Seguindo estas sugestoes, qualquer institui<;ao que busque lan<;ar-se no 

campo de capta<;ao de recursos, ou necessite organizar seus processes internes de 

recebimento de doa<;oes, tern condi<;oes de estabelecer urn modele de gestae 

padronizado entre seus colaboradores e departamentos envolvidos, alem de 

construir ferramentas e processes gerenciais de informa<;ao, que permitem a alta 

gerencia comandar as atividades de forma mais precisa, presente e eficiente. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

Gada vez mais, torna-se possfvel perceber a atuac;ao e o crescimento de urn 

setor da economia ate bern pouco tempo restrito as ac;6es de filantropia e caridade, 

cuja atuac;ao se verifica em todo o mundo. Este crescimento e impulsionado para 

adaptar-se as alterac;oes impostas pelos cenarios econ6micos e adequar-se a uma 

realidade global em que algumas atribuic;6es do Estado vern se transferindo para 

iniciativa privada e para a sociedade no seu todo. 

De alguma maneira, as instituic;oes do terceiro setor, precisam garantir a 

manutenc;ao das suas atividades, e seus dirigentes viram-se obrigados a 

profissionalizar seu modo de gerir a instituic;ao. Percebe-se uma constante 

mobilizac;ao destas organizac;oes par estudos mais aprofundados no que se refere a 
gestao de recursos e aos instrumentos de controle, financeiros, estruturais e 

contabeis para compor urn modelo de gerencia organizacional mais adequado. 

Todas estas mudanc;as impostas, estao transformando a sistematica de organizar os 

recursos recebidos das ac;6es de Captac;ao de Recursos desenvolvidas pelas 

organizac;oes do terceiro setor. 

Para o bam desempenho da atividade de Captac;ao de Recursos estas 

instituic;oes apresentam uma necessidade de estruturar seus processes de maneira 

que consiga padroniza-los entre seus colaboradores, criando uma serie de 

conceitos, multiplicando procedimento, sistematizando as informac;oes e seguindo 

regras e normas contabeis que sao pertinentes a este setor. Neste contexte, tem-se 

a necessidade de se elaborar uma proposta que tenha condic;oes de orientar a 

construc;ao de urn modelo de gestao, bern como urn formato para se organizar os 

recursos recebidos realizados pelo processo de captac;ao de recursos feito pelas 

instituic;oes do terceiro setor. 

Qualquer instituic;ao sem fins lucrativos, na intenc;ao de viabilizar sua missao e 

seus projetos, precisa trabalhar arduamente para obter os recursos necessaries a 
sua sobrevivencia. Portanto, para estas organizac;oes, torna-se cada vez mais 

fundamental a atividade de captac;ao sistematica e organizada de recursos. Par isso, 

precisa ser uma atividade compreendida, assimilada e realizada; de forma direta ou 

indiretamente par toda a organizac;ao. 

Algumas atividades aparecem como indispensaveis para estas entidades, 

como par exemplo: a construc;ao e manutenc;ao de uma base de dados de doadores 
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que seja gerenciavel e que permita captar os recursos necessaries a cada ano; a 

categorizagao, definigao e ate mesmo conceituagao das diferentes formas e 

produtos que caracterizam o recebimento das doag6es de maneira que tais 

conceitos sejam comuns entre os setores envolvidos neste processo. A 

contabilidade tern um papel de extrema importancia na organizagao, sistematizagao, 

geragao de relat6rios, prestagao de contas e principalmente evidenciar os numeros 

resultantes da atividade de captagao de recursos. As informag6es que o doador 

requer da Contabilidade devem ser oferecidas por meio de relat6rios contabeis, que 

permitam fazer um comparative com a utilizagao dos demais recursos utilizados pela 

organizagao. 

E recomendavel que os processes de planejamento e controle estejam 

alinhados a um modelo de gestao eficiente com vistas a buscar um gerenciamento 

adequado sobre a aplicagao de recursos na organizagao. E possivel constatar que 

para que o processo de captagao de recursos traga o retorno esperado, como 

tambem, a existencia de uma boa relagao com as fontes financiadoras sejam 

efetivamente adequada, se faz necessaria para qualquer instituigao, ter um sistema 

ou uma sistematica que possibilite o controle e um gerenciamento sob a 

classificagao contabil adequado de todo e qualquer recurso captado. Oeste modo, a 

organizagao passa confiabilidade para seus publicos de interesse, ao demonstrar 

que seus numeros sao apresentados de forma organizada, com tempestividade e 

rastreabilidade da informagao. 

A falta de referendal te6rico consistente sobre captagao de recursos por parte 

das organizag6es do terceiro setor limita o conteudo deste trabalho, sobre a 

realidade pesquisada em relagao ao tema. Pesquisas sobre metodologias de 

trabalho na area de captagao de recursos; processes organizacionais de instituigoes 

do terceiro setor; modelo de gestao; sistemas de controle e gerenciamento da 

informagao sao temas de extrema relevancia para futuras pesquisas a serem 

desenvolvidas, que viriam a complementar o conteudo abordado neste trabalho. 

Por meio de questionamentos sobre processes, sugest6es e conceitos a 

serem absorvidos pela organizagao e reflex6es sobre o tema; esta monografia 

prop6e de forma pratica e consistente um roteiro de trabalho que ajuda os gestores 

a construir um procedimento organizacional relacionado a area de captagao de 

recursos, bern como estruturar as ag6es de recebimento de doag6es nas instituigoes 

do Terceiro Setor. 
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