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11NTRODUCAO 

0 terceiro setor e uma realidade no Brasil e no mundo, tao presente no 

nosso dia-a-dia que as vezes nem percebemos que todos, de alguma forma, somos 

beneficiados pela atuayao das organizay6es que fazem parte desse setor. Seja 

atraves da preserva9ao do meio ambiente, da melhoria da qualidade de vida nas 

cidades, no apoio pela busca dos direitos dos cidadaos ou atraves da pesquisa e do 

desenvolvimento de novas tecnologias sociais, o terceiro setor ja e parte integrante 

da sociedade. 

As organiza96es que fazem parte do terceiro setor - funda96es, 

organiza96es nao-governamentais, entidades privadas de assistencia social, 

associa96es comunitarias e de classe, entre outras, as quais utilizam de voluntariado 

e metodos de a9ao social e filantropia para substituir ou complementar as a96es do 

governo, vern trabalhando intensamente com o objetivo de auxiliar o Estado na 

busca de solu96es para os problemas demandados pela sociedade. 

Diversos esfor9os tern sido realizados nos ultimos anos no sentido de trazer 

maior entendimento sobre o terceiro setor. Alem da produyao academica, o proprio 

meio empresarial tern contribuido atraves da reflexao a respeito da 

Responsabilidade Social. 

Tendo em vista sua importancia e abrangencia, mas do que boas inten96es, 

as institui96es do terceiro setor necessitam profissionalizar sua administrayao, 

buscando otimizar o uso dos recursos que lhe sao confiados. 0 dominio dos 

conceitos de gestao se torna fundamental para sua sobrevivencia no Iongo prazo. 

No entanto, a aplica9ao dos conceitos de administra9ao utilizados nas empresas 

privadas nao pode ser meramente transposta para as organiza96es que fazem parte 

do terceiro setor. Para Falconer (1999, p. 3): "Apenas conhecendo a sua real 

configura9ao e identificando necessidades especificas poderao as escolas de gestao 

apoiar o desenvolvimento da sociedade civil organizada". 

Muitas das organiza96es do terceiro setor ja fazem uso de instrumentos que 

facilitam a dire9ao, lideranya, organiza9ao e controle de suas rotinas de trabalho. No 

entanto, o maior desafio enfrentado por essas organiza96es ainda e a capta9ao de 

recursos financeiros e materiais que possam manter suas atividades e 

funcionamento. 
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A captac;ao de recursos e essencial em uma organizac;ao do terceiro setor, 

tanto para fins financeiros como para fins de legitimac;ao, pois e a atraves da doac;ao 

do recurso que se inicia o reconhecimento da sociedade pelo servic;o prestado por 

uma organizac;ao. 

Uma organizac;:ao da sociedade civil nao tern sua existemcia legitimada se 
apenas dez ou doze cidadaos defenderem sua causa. Mesmo se somarmos 
o apoio de uma empresa a essa organizac;:ao, ainda assim sua causa nao 
sera fortemente representativa. Mas, se imaginarmos uma entidade que, 
alem de patroclnio empresarial, tern o apoio dos funcionarios dessa 
empresa, suporte de diferentes setores da comunidade, atraves de doac;:oes 
mensais, anuais ou trabalho voluntario, passaremos a ter uma entidade 
mais legltima. Quanto mais pessoas, mais ideias serao geradas, quanto 
mais apoio, mais recursos serao obtidos, resultando em melhores servic;:os 
e, obviamente em uma causa mais forte. (CRUZ, 2003, p. 18). 

A busca das organizac;oes por recursos e intensa. 0 numero crescente de 

novas organizac;oes agrupadas no terceiro setor cria uma dificuldade na obtenc;ao de 

novos recursos, ocasionando uma competitividade entre as organizac;oes. 

Para tanto, esforc;os podem ser concentrados com o objetivo de maximizar e 

profissionalizar as atividades de captac;ao de recursos realizadas por essas 

organizac;oes. Alem de uma ferramenta fundamental na profissionalizac;ao, o 

marketing parece apresentar tambem uma filosofia capaz de aproximar essas 

organizac;oes de seus diversos publicos e auxiliar na captac;ao de recursos. 

Muitos autores definem marketing de variadas maneiras, Kotler e Armstrong 

(2003, p. 3), por exemplo, dizem que: "E urn processo administrativo e social pelo 

qual individuos e grupos obtem o que necessitam e desejam, por meio de criac;ao, 

oferta e troca de produtos e valor com os outros". Estes individuos e grupos, de uma 

maneira geral, podem ser avaliados como clientes, os quais propiciam a base do 

marketing - a troca. 

Nas ultimas decadas novas teorias de marketing tern surgido e essa 

abordagem tradicional do marketing, com enfase na troca, tern dado Iugar a novas 

maneiras de pensar: melhorar o relacionamento do cliente, estreitar o 

relacionamento com ele, tornar produtos e servic;os mais flexiveis, enfim oferecer urn 

valor superior (KOTLER, 1999). 

Essa alterac;ao do foco de marketing da transac;ao com o cliente para o 

relacionamento com o cliente e chamada de marketing de relacionamento. Mckenna 

(1993) afirma que o marketing envolve a construc;ao de relacionamentos e que, por 
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meio deles, se pode guiar o futuro da companhia. A atrac;:ao de novos clientes e 

onerosa e, portanto, para se obter lucro, torna-se necessaria nao apenas a 

satisfagao, mas a manutengao de clientes (VAVRA, 1993). 0 marketing de 

relacionamento seria entao uma nova visao de marketing buscando maior retenc;:ao 

e fidelizac;:ao dos clientes. 

Nesse contexto, o marketing de relacionamento poderia, assim como o 

marketing tradicional, ser utilizado pelas organizac;:oes do terceiro setor em suas 

atividades de captac;:ao de recursos, buscando uma maior retenc;:ao e fidelizac;:ao dos 

doadores. 

Neste estudo sao revistos alguns dos conceitos te6ricos que ligam, de 

alguma forma, o terceiro setor, com destaque a atividade de captac;:ao de recursos 

realizada por essas organizac;:oes, ao marketing e, mais especificamente, ao 

marketing de relacionamento. 

Com o objetivo de ampliar a discussao sobre o tema marketing de 

relacionamento em estrategias de captac;:ao de recursos para organizac;:oes do 

terceiro setor, essa monografia busca analisar o uso dos conceitos de marketing de 

relacionamento por algumas organizac;:oes da cidade de Curitiba. Para levantamento 

dos dados necessarios na realizac;:ao desta monografia, alem da revisao bibliografica 

sobre o tema, foi realizada uma pesquisa quantitativa com organizac;:oes sem fins 

lucrativas atuantes e representativas na sociedade curitibana. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As organizac;:oes do terceiro setor de Curitiba utilizam conceitos e ac;:oes do 

marketing de relacionamento em suas estrategias de captac;:ao de recursos? 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho apresentam-se descritos a seguir: 
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1.2.1 Objetivo geral 

Analisar o uso do marketing de relacionamento por organiza96es do terceiro 

setor em suas estrategias de capta9ao de recursos. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Contextualizar o terceiro setor e a importancia da capta9ao de recursos para 

a sobreviv€mcia das diversas organiza96es que o compoem; 

• ldentificar os conceitos do marketing de relacionamento e suas aplica96es e 

utiliza96es em organiza96es do terceiro setor; 

• lnvestigar se o marketing de relacionamento esta presente nas estrategias de 

capta98o de recursos de organiza96es do terceiro setor de Curitiba. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

2.1 TERCEIRO SETOR 

Termos como terceiro setor, organizac;oes nao-governamentais (ONGs) ou 

organizac;oes sem fins lucrativos sao bastante utilizados hoje em dia. Ha todo 

momenta sao publicadas reportagens em jornais, revistas e televisao sabre as 

diversas organizac;oes que compoem o terceiro setor, suas atuac;oes, repercussoes, 

etc. No entanto, poucas pessoas sabem realmente o que e, como surgiu e o que faz 

o terceiro setor e as organizac;oes que o compoem. Mesmo no meio academico, as 

discussoes conceituais sabre o terceiro setor sao relativamente recentes, e em 

alguns aspectos, urn pouco polemicas (FALCONER, 1999). 

Apesar dos estudos academicos na area serem recentes, a existencia de 

organizac;oes, grupos ou pessoas que realizam servic;os importantes para a 

sociedade sem a busca do Iuera como objetivo final nao e tao recente assim. Ac;oes 

individuais de caridade e filantropia sempre fizeram parte da humanidade, mesmo 

antes de Cristo. Alguns autores como Salamon (1998) e Andion (1998) ressaltam 

que atividades voluntarias eo associativismo eram conhecidos desde a China e a 

Roma antigas. A existencia de atividades comuns ao terceiro setor vern de longa 

data, no entanto, somente ha pouco tempo se buscou uma maior conceituac;ao e 

pesquisa cientifica sabre a area. 

Nao se pode negar, no entanto, que o crescimento e o surgimento acelerado 

de novas organizac;oes sem fins lucrativos e urn fenomeno de alcance e impacto 

mundial. A esse fenomeno Salamon (1998, p. 5) chama de Revoluc;ao Associativa 

Global: "A proliferac;ao desses grupos pode alterar permanentemente a relac;ao entre 

os estados e seus cidadaos, com impacto muito maior do que os resultados dos 

servic;os para os quais foram criados". 

Tenorio (2004) afirma que o mundo viu crescer nos ultimos anos a 

importancia de urn espac;o social prolixo entre o Estado e o mercado, onde 

organizac;oes destinadas a canter a miseria social, frear a degradac;ao do meio 

ambiente e lutar por outras causas de importancia para a sociedade, tern ocupado 

seu espac;o com maior intensidade. Segundo o autor (2004, p. 41 ): 
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0 processo de institucionalizac;ao do terceiro setor tern sido implementado, 
dos anos 70 aos nossos dias, por meio de uma cronologia e valores 
societarios na promoc;ao de atividades de carater publico, em alguns 
mementos originais e em outras compensat6rias, atraves da ac;ao de 
diferentes agentes sociais: associac;oes profissionais e/ou voluntarias, 
entidades de classe, fundac;oes privadas, instituic;oes filantr6picas, 
movimentos sociais organizados, ONGs e outras organizac;oes assistenciais 
ou caritativas da sociedade civil. 

Nem privado, nem publico; nem governamental, nem comercial; nem 

politico, nem economico, o terceiro setor costuma ser definido por aquila que nao e. 

Para Manzione (2006, p. 30) a defini9ao de terceiro setor pode ser compreendida a 

partir da exclusao: 

0 terceiro setor tera sua existencia explicada em contraposic;ao ao primeiro 
e segundo setores. 0 primeiro setor e composto pelo governo, enquanto o 
segundo setor e a iniciativa privada. Por mera contraposic;ao, o restante eo 
terceiro setor, ao menos numa 6tica definida pelo mercado. 

A diferen9a entre os tres setores estaria justamente no seu objetivo final. As 

empresas estao voltadas para atender interesses particulares, enquanto as 

organiza96es do terceiro setor estariam voltadas para atender fins publicos. Mas, 

apesar de possuir fins publicos, se diferenciam do Estado, pais sao organiza96es 

privadas em sua origem e constitui9ao. Essas ideias estao resumidas na tabela 

abaixo, elaborada por Fernandes (1994). 

Privados 
Publicos 
Privados 
Privados 

para 
para 
para 
para 

privados 
publicos 
publicos 
privados 

= 
= 
= 
= 

TABELA 1 - AGENTES E FINS PUBLICOS E PRIVADOS 

FONTE - FERNANDES, 1994 

Mercado 
Estado 
terceiro setor 
( corrupc;ao) 

Do ponto de vista economico, o terceiro setor e caracterizado pela produ9ao 

de bens e servi9os publicos de forma nao-lucrativa, sendo esses bens e servi9os 

entendidos como de consumo tipicamente coletivos (MARTINS, 1998). Para Martins 

(1998, p. 110): "0 terceiro setor e genericamente definido como o setor de servi9os 

nao orientado para o Iuera". 

Segundo Falconer (1999, p.3): 
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0 termo terceiro setor, no usa corrente, e usado para se referir a agao social 
das empresas, ao trabalho voluntario de cidadaos, as organizagoes do 
poder publico privatizadas na forma de fundagoes e "organizagoes sociais". 
Mais do que urn conceito rigoroso ou urn modelo solidamente fundamentado 
em teoria- organizacional, polftica ou socio16gica - terceiro setor, no Brasil, 
e urn ideia-forga, urn espago mobilizador de reflexao, de recursos e, 
sobretudo, de agao. 

0 terceiro setor, portanto, e muito mais abrangente do que simplesmente as 

organiza96es que o compoem. E urn espa90 de a9ao da sociedade civil, onde os 

cidadaos organizados buscam solu96es para as diversas problematicas da 

sociedade. 0 Estado, portanto, reconhece que as diversas organiza96es sem fins 

lucrativos acumulam urn capital de recursos, experiemcias e conhecimentos sobre 

formas inovadoras de enfrentamento das questoes sociais, isso as qualificam como 

interlocutores e parceiros das politicas governamentais (RITS, 2009). 

Segundo Salamon (1998, p. 5): "0 crescimento do terceiro setor decorre de 

varias pressoes, demandas e necessidades vindas das pessoas, como cidadaos, 

das institui96es e ate do proprio governo". 0 crescimento do terceiro setor reflete 

uma crise de confian9a no Estado aliada as diversas mudan9as sociais e 

tecnologicas ocorridas. Para Falconer (1999, p. 2): "A emergencia do terceiro setor 

representa, em tese, uma mudan9a de orienta9ao profunda e inedita no Brasil no 

que diz respeito ao papel do Estado e do Mercado e, em particular, a forma de 

participa9ao do cidadao na esfera publica". lsso teria levado a aceita9ao crescente 

do termo publico nao somente como sinonimo de estatal, mas, tambem de publico

nao-estatal. Segundo Manzione (2006, p. 31): "Na realidade o terceiro setor, a 

despeito de sua existencia milenar, se enfocado pelo seu lado de ajuda ao proximo, 

fortalece-se a partir da falencia do Estado, incapaz de fazer frente ao atendimento 

das necessidades da sociedade". 

0 terceiro setor e formado tambem pela atua9ao do segundo setor que por 

muito tempo foi indiferente as questoes sociais. 0 mercado, portanto, passa atuar 

ativamente no terceiro setor quando e invadido pela no9ao de responsabilidade 

social e come9a a ver nas organiza96es sem fins lucrativos canais para concretizar o 

investimento do setor privado empresarial na area social, ambiental e cultural (RITS, 

2009). Alem da transferencia de recursos das empresas privadas para as 

organiza96es sem fins lucrativos, as empresas tambem investem na cria9ao de suas 
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proprias fundac;oes e institutos ou na realizac;ao de projetos proprios buscando a 

soluc;ao de diversas problematicas sociais e ambientais. 

Para Manzione (2006, p. 40): 

Ser Terceiro Setor e mais do que assistir os menores carentes, distribuir 
donatives natalinos ou agasalhos no inverno, de forma esporadica, paliativa, 
sem a sinergia necessaria. Ser Terceiro Setor e atuar como agente 
transformador social, que, com sua missao fmpar de prestar urn beneficio 
coletivo, constr6i uma nova consciemcia caracterizada pela urgencia de 
reverter indicadores sociais paradoxais a grandeza economica e a 
diversidade imensa de recursos naturais que detem o Brasil. Ser Terceiro 
Setor e combater o paternalismo do Estado e o individualismo social, 
integrando a sociedade civil com suas pr6prias problematicas. 

2.1.1 0 terceiro setor no Brasil 

A atuac;ao de entidades sem fins lucrativos no Brasil iniciou-se ainda no 

periodo colonial. Segundo Salvatore (2004, p.17): "Em sua origem, podemos dizer 

que instituic;6es que hoje pertencem ao terceiro setor, criadas durante os tres 

primeiros seculos no Brasil, existiram basicamente no espac;o da lgreja Catolica". 

Entidades como a Santa Casa de Misericordia e as irmandades sao os exemplos 

mais antigos encontrados no Brasil da atuac;ao de organizac;oes e pessoas que 

objetivavam ajudar ao proximo sem a obtenc;ao de lucro. Essas entidades eram, 

portanto, permeadas pelos valores da caridade crista, baseadas nas caracteristicas 

do catolicismo que se implantou no pais (SALVATORE, 2004). 

Com o passar dos seculos outras entidades com objetivos de caridade e 

filantropia foram surgindo no pais, nao necessariamente ligadas a lgreja Cat61ica ou 

a outras religi6es. No entanto, e no seculo XX que o terceiro setor, na forma que 

conhecemos hoje, comec;a a se diversificar e consolidar sua atuac;ao no Brasil. 

Segundo relat6rio elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico 

Social (BNDES, 2001): 

Ja o processo de formac;ao e consolidac;ao das organizac;oes nao 
governamentais (ONGs) hoje presentes no cenario nacional surgiu nas 
decadas de 60 e 70, epocas marcadas pelas restric;oes polftico-partidarias 
impostas pelos governos militares, concentrando-se basicamente nas 
decadas de 80 e 90 (seculo XX), perfodo em que mais cresceram e se 
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tornaram visfveis. Apesar da evolu<;:ao recente, as ONGs tiveram papel 
relevante enquanto catalisadoras dos movimentos e aspira<;:oes sociais e 
polfticas da populayao brasileira. 

Os ultimos anos do seculo XX foram marcados por uma serie de 

acontecimentos legais que impulsionaram o terceiro setor no pais: a constitui~ao de 

1988, a promulga~ao do estatuto da crian~a e do adolescente, a lei organica da 

assistencia social e a lei 9.790/99 conhecida como Marco Legal do terceiro setor, 

que criou a qualifica~ao das Organiza~oes da Sociedade Civil de Interesse Publico 

(OSCIPs). 

A Lei 9.790 de mar~o de 1999 introduziu importantes altera~oes para as 

organiza~oes sem fins lucrativos, dentro as quais destacam-se: os novos criterios de 

classifica~ao das entidades sem fins lucrativos de carater publico, inclusive incluindo 

outras areas antes nao contempladas legalmente; as novas possibilidades no 

sistema de articula~ao entre as institui~oes de direito privado e publico; e, a 

possibilidade de remunera~o dos dirigentes das institui~oes sem fins lucrativos 

(BNOES, 2001 ). 

Segundo pesquisa realizada pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica (IBGE, 2008), o numero de organiza~oes sem fins lucrativos no Brasil, em 

2005, era de 338,2 mil, hoje estima-se que sejam 400 mil. Ainda segundo a 

pesquisa, nesse mesmo ano essas organiza~oes empregavam 5,3% dos 

trabalhadores brasileiros, o que representava urn contingente de 1 , 7 milhao de 

pessoas. Enquanto as atividades realizadas, a maior parte dessas organiza~oes 

(35,2%) e formada de associa~oes de moradores; centros e associa~oes 

comunitarias; defesas de direitos e grupos de minorias; desenvolvimento rural, 

emprego e treinamento; associa~oes empresariais e patronais; associa~oes 

profissionais e associa~oes de produtores rurais. Urn quarto das organiza~oes 

(24,8%) e composto de entidades religiosas e apenas 7,2% atuam mais no campo 

das politicas governamentais. 

As organiza~oes do terceiro setor no Brasil sao diversas, mas todas 

possuem elementos em comum, sao esses elementos que permitem colocar essas 

organiza~oes em urn unico grupo. Milani Filho (2009) resume essas caracteristicas 

da seguinte maneira: 

• Nao ha proprietarios; 

• possuem autonomia para conduzirem suas atividades e administra~ao; 
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• suprem parte do papel do Estado atendendo necessidades sociais; 

• possuem estrutura e presenc;a institucional; 

• sao dotadas de interesse social e visam proporcionar beneficios a sociedade 

na qual atuam; 

• sao unidades economicas; 

• necessitam de recursos para manter suas atividades, podendo a fonte ser 

publica ou privada; 

• nao distribuem resultados aos seus membros, reinvestindo os supen:lvits 

obtidos; 

• podem gozar de privilegios fiscais conforme a legislac;ao vigente. 

Com o crescimento acelerado do numero de organizac;oes sem fins 

lucrativos no Brasil, ha conseqOentemente urn aumento pela busca de recursos para 

manter essas organizac;oes. Alem disso, cresce a atenc;ao da sociedade e da mldia 

sabre a atuac;ao das mesmas. 

As organizac;oes da sociedade civil estabelecem relac;oes com diversos 

stakeholders nas esferas publicas e privadas. Portanto, considerando-se os recursos 

financeiros e nao-financeiros recebidos por essas organizac;oes, alem dos beneflcios 

fiscais previstos pela legislac;ao, a questao da transparemcia e prestac;ao de contas a 

todos aqueles que financiam as entidades sem fins lucrativos e essencial para a 

credibilidade do terceiro setor brasileiro. 

Nos ultimos anos, notrcias sabre o uso inadequado de dinheiro publico por 

algumas organizac;oes nao governamentais, tern abalado a credibilidade do terceiro 

setor no Brasil (PACHECO, 2008). Diante dessa realidade, organizac;oes serias, que 

prezam pela transparencia no uso dos recursos doados, acabam encontrando 

maiores dificuldades para arrecadar esses recursos e conseguir o apoio da 

populac;ao para as causas que defendem. 

Gada vez mais exige-se que as organizac;oes tenham atuac;oes 

transparentes quanta a origem e o uso do dinheiro captado. Nessa realidade, 

prindpios da administrac;ao, contabilidade e economia, que antes eram de 

exclusividade do segundo setor, comec;am a fazer parte tambem do terceiro setor. 0 

marketing apresenta-se como uma filosofia e uma pratica que pode ser aplicada as 

organizac;oes do terceiro setor buscando maior eficacia, sustentabilidade e 

credibilidade para as organizac;oes. 
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2.2 0 MARKETING EM ORGANIZA<;OES DO TERCEIRO SETOR 

Ao contrario do que possa parecer, principalmente quando analisamos as 

diversas definic;oes de marketing, as praticas tradicionais de marketing encontram 

seu espac;o tambem no terceiro setor. Sabe-se que a maioria das definic;oes de 

marketing esta ligada ao conceito de mercantilismo, com enfase nas relac;oes de 

troca, produzidas pela oferta e demanda do mercado. Drucker (1997) afirma que 

marketing e todo neg6cio do ponto de vista do consumidor. E possivel perceber 

entao a estreita relac;ao com o conceito de venda, publicidade e propaganda, 

dificultando, inicialmente, a sua associac;ao com atividades de cunho social. 

Sobre a definiyao de Peter Drucker, apresentada acima, Voltolini (2004, p. 

151) a crescenta: "Substituindo por conta propria as palavras "neg6cio" e 

"consumidor'', claramente associadas ao marketing de natureza empresarial, por 

respectivamente "causa social" e "publicos de interesse", tem-se uma definic;ao muito 

adequada ao marketing aplicado a atividade social". 

Segundo Kotler (1978, p. 20): 

0 marketing e a analise, o planejamento, a implementagao e o controle de 
programas cuidadosamente formulados e projetados para propiciar trocas 
voluntarias de valores com mercados-alvo, no prop6sito de atingir os 
objetivos organizacionais. Depende intensamente do projeto da oferta da 
organizagao, em termos das necessidades e desejos dos mercados-alvo, e 
no uso eficaz de determina~ao de pre~o, da propaganda e da distribuigao, a 
tim de informar, motivar e servir os mercados. 

No terceiro setor, as pessoas cujas necessidades devem ser levadas em 

conta sao os fundadores, doadores, mantenedores, voluntarios e outros que possam 

influenciar o sucesso da organizac;ao, como a midia e o publico diretamente atingido 

pelo trabalho da mesma. Neste setor estrategias de marketing de sucesso permitem 

as organizac;oes realizar sua missao, alcanc;ar seus objetivos e obter estabilidade 

financeira de Iongo prazo para focar-se e atender as necessidades de seu publico

alva. 

No entanto, o uso do marketing em organizac;oes do terceiro setor pode 

causar certo desconforto e desconfianc;a por parte de algumas pessoas e 

organizac;oes. Segundo Voltolini (2004), esse desconforto tern fundamento na 
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racionalidade competitiva do marketing que pode constranger um segmento social 

que se caracteriza por uma 16gica colaboradora: 

E como se, par se tratar de urn instrumento de gestao excessivamente 
pragmatico, o marketing, par si, fosse capaz de desumanizar as causas e as 
organiza~oes a que se propoe apoiar, diminuindo-as num certo sentido, a 
ponto de desfigurar os seus prop6sitos e o seu modus operandi, despolitizar 
as suas rela~oes com o contexto social, estreitar uma visao de mundo 
originalmente mais humanizadora do terceiro setor, usando o filtro 
negociador caracteristico do segundo setor. (Voltolini, 2004, p. 142) 

Para Voltolini (2004, p. 148) o marketing e uma ferramenta cujos resultados 

dependem da aplica~o que se faz dele: "Pode servir tanto a iniquidade quanto a 
transforma9ao social. Pode vender a mentira e a verdade, a ideia da erradica9ao do 

trabalho infantil e o produto fabricado com a participa9ao de crian9as, a estupidez da 

guerra e a reden9ao da paz". Nessa 16gica, o uso das ferramentas de marketing por 

organiza96es do terceiro setor seria uma forma de potencializar as a96es sociais 

realizadas por essas institui96es, garantindo maior suporte, tanto ideol6gico quanto 

financeiro, de toda a sociedade. 

Kotler (1978, p. 288) conceitua marketing social como sendo "o projeto, a 

implementa9ao e o controle de programas que procuram instigar aceita9ao de uma 

ideia ou pratica social num grupo alvo". Sendo assim, percebe-se que toda a9ao 

utilizada por institui96es do terceiro setor com o intuito de obter fundos que 

financiem seus projetos de cunho social, cultural, ambiental, educacional, entre 

outros, e que sejam destinados a sociedade em geral, deve ser pautada por um 

esfor9o de marketing. Seja esse esfor9o o composto mercadol6gico, a segmenta9ao 

do publico-alvo ou o proprio estabelecimento de parcerias, que s6 sao alcan9ados 

ap6s o uso de ferramentas de marketing. 

A introdu9ao do marketing em organiza96es sem fins lucrativos, para ser 

eficiente, deve ser feita de forma planejada e adaptada a realidade do setor e de 

cada institui9ao em particular. Grande parte das organiza96es sem fins lucrativos 

brasileiras possuem uma estrutura administrativa pequena, onde um pequeno 

numero de funcionarios realiza um grande numero de atividades. Nessas 

organiza96es, uma estrategia de marketing s6 trataria resultados se adaptada a 
realidade, principalmente financeira, e a estrutura das organiza96es. 

Para Kotler (1978, p. 67): "Marketing significa mais do que a instala9ao de 

umas poucas atividades numa organiza~o, tais como pesquisa, a propaganda e o 
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servic;o ao cliente. Se essas atividades significam alguma coisa, devera ser parte de 

uma estrategia global, adotada pela organizac;ao, conhecida como orientac;ao para 

marketing". 

Segundo Voltolini (2004) o planejamento de marketing numa organizac;ao do 

terceiro setor deve seguir cinco etapas: 

1. analise de ambientes interno e externo, com base nos pontos fracos e 
fortes da instituigao e nas ameagas e oportunidades apresentadas para a 
sua causa; 
2. desenvolvimento e formatagao de servigos afinados coma missao e 
em sintonia com as necessidades dos publicos de interesse da instituigao; 
3. estabelecimento de objetivos claros e especfficos, organizados por 
ordem de prioridade, mensuraveis e adequados ao porte, a estrutura e aos 
recursos disponfveis; 
4. definigao de estrategias (agoes, programas e campanhas) para atingir 
os objetivos propostos, que podem incluir desde a ampliagao de urn servigo 
ate o aumento das fontes de captagao de recursos; 
5. monitoragao para avaliar se os resultados reais estao sendo atingidos 
conforme esperado no planejamento e se ha necessidade de corrigir agoes 
e caminhos. (VOLTOLINI, 2004, p. 155-156). 

Para Voltolini (2004) os pressupostos de marketing, no conjunto das cinco 

etapas, podem influenciar positivamente uma organizac;ao social. 

0 composto de marketing ou marketing mix integra quatro variaveis que, 

quando bern planejadas, garantem o sucesso das operac;oes da organizac;ao. Kotler 

(1978) ressalta que, neste tipo de ambiente, as organizac;oes devem ficar atentas 

quanta as necessidades basicas que o consumidor esta tentando satisfazer atraves 

do produto. Quanta ao prec;o, as organizac;oes que nao visam o Iuera o determinam 

de acordo com outros padroes, como cobrir custos, igualar-se a concorrencia (outras 

organizac;oes que atuem na mesma area ou busquem as mesmas fontes de 

recursos), subsidiar certos grupos e resgatar recursos para a pratica de seus 

projetos. Na distribuic;ao, Kotler afirma que seus canais devem realizar urn born 

trabalho e fornecer aos consumidores servic;os de p6s-venda, p6s-doac;ao, entre 

outros, objetivando a fidelizac;ao desses "clientes". Na promoc;ao, por abranger o 

contato pessoal, a propaganda, a publicidade e a promoc;ao de vendas, todos devem 

estabelecer padroes que conquistem suas metas, devendo selecionar seu publico

alva e as midias a serem utilizadas. 

Nao ha duvida, portanto, que o marketing pode ser aplicado de forma 

eficiente pelas organizac;oes do terceiro setor, desde que sejam consideradas as 

diversas particularidades desse setor e de cada organizac;ao em especial. 
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2.3 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

A grande valorizac;ao do termo e das praticas do marketing de 

relacionamento nos dias atuais se justifica, principalmente, quando analisadas as 

diversas mudanc;as pelas quais passou o mundo dos neg6cios nas ultimas decadas. 

Fatores como: o surgimento e o impacto de novas tecnologias (principalmente, as 

tecnologias da informac;ao); o aumento da concorrencia global; as novas 

possibilidades de consumo (internet, midias interativas) e o alto grau de dispersao 

dos consumidores devido ao aparecimento constante de novas marcas e produtos 

no mercado, levaram a uma pressao por uma abordagem mais personalizada com o 

consumidor e impulsionaram a evoluc;ao do marketing de relacionamento tanto na 

teoria como na pratica. 

Diante de tantas transformac;oes, o marketing de relacionamento surge como 

uma alternativa de desenvolvimento de valor por meio do atendimento das 

necessidades dos clientes e do favorecimento de produtos adequados a cada cliente 

da forma individualizada, objetivando a maior retenc;ao e fidelidade do cliente. 

Ainda no inicio da decada de 90, Mckenna (1993, p. 48) ja falava da 

importancia dos relacionamentos para sobreviver ao dinamismo dos diversos 

mercados: 

Para sobreviver em mercados dinamicos, as empresas precisam 
estabelecer estrategias que sobrevivam as mudan9as turbulentas no 
mercado. Tern que construir alicerces fortes que nao sejam derrubados 
pelas tempestades. E isso nao sera feito concentrando-se em promo9oes e 
anuncios. Ao contrario, elas precisam conhecer a estrutura do mercado. Por 
isso, precisam desenvolver rela9oes com fornecedores e distribuidores, 
investidores, clientes e outras pessoas e empresas importantes do 
mercado. Essas rela9oes sao mais importantes do que pre9os baixos, 
promo9oes instantaneas, ou ate tecnologia avan9ada. Nesses tipos de 
rela9oes o feedback e essencial. Clientes e outros influenciam as mudan9as 
nos produtos e servi9os atraves da participa9ao nessas rela9oes. As 
mudan9as no ambiente de mercado podem alterar rapidamente pre9os e 
tecnologias, mas boas rela9oes podem durar a vida toda. 

Como aborda Mckenna (1993, p. 46) "Aiem disso, em urn mundo onde os 

consumidores tern tantas opc;oes, eles podem ser instaveis. lsso significa que o 

marketing moderno e uma batalha pela fidelidade do cliente". 0 surgimento de novas 

marcas e produtos nao vai parar, pois as organizac;oes estao em urn processo 

continuo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. A atenc;ao dos clientes 
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esta cada vez mais dividida entre a variedade de produtos no mercado. Por isso, e 

necessaria que as organizac;oes estejam preocupadas nao somente com a 

conquista de novas clientes, mas tambem com a retenc;ao dos clientes existentes, ja 

que os mesmos estarao mais suscetiveis a mudanc;a devido a grande variedade de 

opc;oes. 

Urn dos primeiros autores a abordar o tema marketing de relacionamento foi 

Leonard Berry, no ano de 1983. 0 autor apresenta como elementos essenciais de 

marketing de relacionamento: 

[ ... ] desenvolver urn servigo principal sabre o qual sera construfdo o 
relacionamento; personalizar o relacionamento para clientes individuais; 
ampliar o servigo principal com beneffcios extras, dar prego para estimular a 
lealdade do cliente; e comunicar-se com os empregados para que eles, em 
retribuigao, ten ham melhor desempenho com os clientes 1 (BERRY apud 
BARRETO, 2007, p. 24). 

0 surgimento do conceito de marketing de relacionamento representou uma 

mudanc;a e uma evoluc;ao na concepc;ao tradicional de marketing, onde o foco 

principal e a transac;ao, a conquista do cliente. Segundo Crescitelli (2003, p. 32), 

"Dessa forma, o marketing com enfase gerencial e substituido pelo marketing de 

relacionamento [ ... ]. Ele e definido de varias formas, mas, em essen cia, gira em 

torno da retenc;ao de clientes". 

Para Gummesson (2005, p. 34): 

No marketing de transagoes, o fato de urn consumidor ter comprado urn 
produto nao preve a probabilidade de uma nova compra, nem mesmo se 
varias compras foram feitas. Urn cliente pode repetidamente usar o mesmo 
fornecedor par causa do alto prego das mudangas, mas sem se sentir 
comprometido com ele ou querer urn relacionamento mais fntimo. Nas 
transagoes faltam hist6ria e memoria, e elas nao se tornam sentimentais. 

As organizac;oes acostumadas a trabalhar com o marketing tradicional, na 

sua maioria, nao conseguem atender as necessidades de relacionamento com os 

clientes: 

Mas como uma organizagao objetiva a conquista de novas clientes, os 
clientes atuais acabam negligenciados. Assume-se que o apoio ou 

1 "[ ... ] developing a core service around which to build a costumer relationship, customize the relationship to 
individual costumers, augmenting the core service with extra benefits, pricing services to encourage costumer 
loyalty, and marketing to employees so that they, in tum, will perform well for customers." 
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patrocfnio dos clientes atuais permanece. Seu valor para a empresa e 
esquecido; sua contribuigao para o Iuera e dada como certa. Presume-se 
que sua satisfagao continua. A organizagao falha em sua manutengao. 
Quando esses clientes deixam de ser fieis, suas mudanyas de preferemcia 
sao justificadas racionalmente: nao podemos satisfazer a todos (VAVRA, 
1993, pag. 27). 

A palavra negligencia e utilizada pelo autor para contextualizar urn 

comportamento muito comum entre grande parte das empresas. Urn grande recurso 

financeiro e gasto para conquistar urn novo cliente, no entanto, ap6s essa conquista 

esse cliente e negligenciado pela empresa que, na maioria das vezes, ignora a 

vontade do cliente de desenvolver urn relacionamento mais proximo com aquela 

empresa. 

Vavra (1993, p. 47) destaca que, no marketing dos anos 90, os 

relacionamentos pessoais tornam-se novamente possiveis. Segundo o autor, essa 

personificac;ao crescente do marketing esta sendo descrito em uma variedade de 

termos como Marketing one to one, Database Marketing e Marketing de 

Relacionamento. No entanto, a enfase e a mesma: o reconhecimento da importancia 

do relacionamento com o cliente. 

Para Gummesson (2005, p. 22), os relacionamentos entre consumidores e 

fornecedores sao a base para todo o marketing. No entanto, a simples troca de 

produtos ou servic;os por dinheiro ou trocas impessoais por meio de promoc;oes e 

distribuic;oes massivas (marketing tradicional), nao e compativel com a realidade 

atual. "Em contraste, o principal foco do MR2 e do CRM esta no individuo e no 

segmento de um. E o marketing 1 a 1. No entanto, o foco tambem esta nos grupos 

de pessoas com pensamentos semelhantes: os grupos de afinidade" (Gummesson, 

2005, p. 28). 

A enfase dada pelos estudiosos nos ultimos anos ao marketing de 

relacionamento, a retenc;ao de clientes, a manutenc;ao de clientes, ao p6s-marketing, 

a fidelizac;ao de clientes, em detrimento da estrategia de conquista de clientes se da 

em func;ao justamente do foco que as organizac;oes tern dado para a conquista em 

detrimento da manutenc;ao e retenc;ao de clientes - urn importante fator para sua 

competitividade. 

Uma comparac;ao nas diferenc;as das filosofias do marketing de 

relacionamento e do marketing tradicional e apresentada pelos autores Nickels e 

2 MR: sigla utilizada pelo autor para Marketing de Relacionamento. 
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Wood (1999, p. 5) apud CRESCITELLI (2003), como mostrado no quadro 1 

apresentado a seguir. No quadro apresentado, os autores chamam marketing 

tradicional de marketing transacional. 

5. Pesquisa sobre as necessidades dos clientes 
utilizadas para completar uma transagao 

6. Sucesso significa realizar uma venda 

7. Qualidade e uma preocupagao da produgao 

5. Pesquisa continua a respeito das 
necessidades dos clientes utilizadas para 
melhorar o relacionamento 
6. Sucesso significa lealdade do cliente, 
compras repetidas, recomendagoes dos clientes 
e baixa rotatividade de clientes 

QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE MARKETING TRANSACIONAL E DE RELACIONAMENTO 

FONTE - NICKELS; WOOD (1999) apud CRESCITELLI (2003, p. 36) 

As empresas que desenham suas estrategias apenas com foco na conquista 

de clientes reduzem suas possibilidades de melhorar a rentabilidade e 

competitividade. Segundo Vavra (1993, p. 130) o marketing atual ainda nao esta 

orientado para oferecer melhores relacionamentos com os clientes: "0 objetivo 

contemporaneo de marketing focalizar o conhecimento dos clientes parece limitado 

a criar melhor propaganda e oferecer melhores produtos e servic;os" 

Ainda segundo Vavra (1993, p. 32), 

A partir da perspectiva do cliente, e mais provavel que uma compra seja 
vista como o inlcio de urn relacionamento. 0 cliente sente desejo ou 
necessidade consideravel para uma interagao continuada com a 
organizagao de venda. Mas a visao de urn relacionamento progressive 
provavelmente age diretamente contra o modo de pensar da organizagao 
orientada para "vendas agressivas", que pode considerar a venda de seus 
produtos ou servigos como o apice de seu esforgo e relacionamento com o 
cliente. 

0 cliente, no geral, tern a tendencia de procurar urn relacionamento mais 

duradouro com a empresa, eliminando assim, possiveis contratempos ocorridos 

quando se adquire urn produto ou servic;o pela primeira vez. 0 quadro 2 representa 

as diferenc;as nas expectativas de durac;ao de uma venda para o vendedor e para o 
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comprador, segundo Vavra (1993, p. 32). As diferen9as nas expectativas podem 

culminar na insatisfa9ao do cliente, conforme observado no quadro apresentado. 

Culminac;ao de uma grande negociac;ao de lniciac;ao de urn novo relacionamento 
venda 
Oportunidade de transformar nosso trabalho em Preocupac;ao com a atenc;ao exigida pela nova 
dinheiro venda 
0 fechamento da venda abre oportunidade para 
novas clientes · is 

QUADRO 2- EXPECTATIVA DA DURACAO DA VENDA 

FONTE- VAVRA (1993, p. 32) 

0 objetivo de marketing de relacionamento, ao contrario do marketing de 

transa9ao, nao e sa vender para o maior numero de clientes novas, e sim, vender 

mais para os clientes ja existentes. Segundo Barreto (2007, p. 24) "o marketing de 

relacionamento parte da premissa de que a manuten9ao do cliente e menos custosa 

que a conquista de novas clientes, e que o cliente tiel tende a realizar mais 

transa96es com a mesma empresa". Assim, o marketing de relacionamento visa 

alcan9ar a lucratividade por uma serie de negocia9oes com o mesmo cliente ao 

Iongo do tempo. 

Segundo Vavra (1993, p. 164), conquistar e manter clientes eo novo foco do 

marketing e, para isso, e preciso desenvolver a96es de pas-venda visando a garantir 

a satisfa9ao do cliente, assim, a primeira venda seria apenas o inicio de urn Iongo 

relacionamento com o cliente. 0 autor denomina marketing de relacionamento de 

pas-marketing, como apresentado na defini9ao a seguir: "Pas-marketing e o 

processo de proporcionar satisfa9ao continua e refor9o aos individuos ou 

organiza96es que sao clientes atuais ou ja foram clientes. [ ... ] 0 objetivo do pas

marketing e construir relacionamentos duradouros com todos os clientes" (Vavra, 

1993, p. 41). 

De acordo com Vavra (1993, p. 33) o pas-marketing inclui os seguintes 

elementos: 

• Atividades e esforc;os para manter clientes satisfeitos ap6s a compra. 
• Fazer tude que for posslvel para aumentar a probabilidade de as 
clientes atuais comprarem novamente o produto ou marca da mesma 
empresa em futuras ocasioes de compra. 
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• Aumentar a probabilidade de que os clientes atuais comprarao outros 
produtos da mesma empresa (urn produto ou linha de produtos 
complementares) em vez de procurarem urn concorrente quando 
necessitarem de tais produtos. 
• Mensurar rapidamente a extensao da satisfagao dos clientes pelos 
produtos e servigos atuais; deixa-los conscientes de que estao sendo 
cuidados e utilizar a informagao coletada no planejamento estrategico. 

Para Mckenna (1993, p. 105): 

0 marketing de relagoes e essencial ao desenvolvimento de lideranga, 
fidelidade do consumidor e rapida aceitagao de novos produtos e servigos 
no mercado. A criagao de relagoes s61idas e duradouras e uma tarefa 
ardua, de dificil manutengao. Mas, acredito que, em urn mundo onde o 
cliente tern tantas opgoes, mesmo em segmentos limitados, uma relagao 
pessoal e a (mica forma de manter a fidelidade do cliente. 

Para Barreto (2007, p. 24) "0 marketing de relacionamento pode ser 

entendido como urn complemento de marketing tradicional, de massa, baseado nos 

quatro Ps (pre9o, produto, promoyao e pra9a)". No entanto, o marketing de 

relacionamento volta-se ao cliente de forma mais individualizada, pressupondo 

relacionamentos duradouros e considera o mercado dividido em segmentos com 

necessidades e caracteristicas em certa medida semelhantes. 

Segundo Gummesson (2005, p. 22), "0 marketing de relacionamento e o 

marketing baseado em intera9oes dentro da rede de relacionamentos". Ou seja, o 

marketing de relacionamento toea as intera9oes, os relacionamentos que ocorrem 

em transa9oes de troca. Esses relacionamentos, no entanto, nao existem apenas 

entre comprador e vendedor. Podem ser tra9ados diferentes relacionamentos entre 

uma empresa e todos os demais interessados em uma rela9ao de troca com essa 

empresa, ou seja, todos os seus stakeholders. 

Para Gummesson (2005, p. 44): "A filosofia do MR e os exemplos precisam 

ser convertidos em relacionamentos tangiveis, que possam se tornar parte do 

planejamento de marketing e neg6cios de uma companhia". lsso foi feito par meio da 

defini9ao de 30 relacionamentos - os 30Rs, apresentados no quadro abaixo: 

R 1 0 duo classico - a relagao entre fornecedor e cliente 
Este eo relacionamento paternal de marketing, a troca de valores definitiva que constitui a 
base dos oc1os. 

R2 0 trio classico - o drama do triangulo consumidor- fornecedor- competidor 
A competigao e urn ingrediente central da economia de mercado. Nela, ha relagoes entre 
tres rtes: entre o consumidor e o fornecedor atual entre o consumidor e os com 



28 

R3 
inclui bens, 

R4 Relac;oes via profissionais de marketing em turno integral e profissionais de marketing de 
meio turno 
Aqueles que trabalham em marketing e no departamento de vendas - PMTis - estabelecem 
relacionamentos profissionais. Todos os outros, que tern outras func;oes principais, mas 
ainda influenciam os relacionamentos com clientes direta ou indiretamente, sao PMTs. 
Tambem ha PMTis e PMTs colaboram fora da 

R5 0 encontro de servic;o - interac;ao entre consumidores e provedores de servic;os 
A produc;ao e a entrega de servic;os envolve o consumidor em uma relac;ao interativa com o 
..,.r, .. ,,... .... ,.,.r de mente chamado de momento da verdade. 

R6 0 consumidor multifacetado eo fornecedor multifacetado 
0 marketing para outras organizac;oes - marketing industrial ou de negocios - geralmente 

ifica contato entre muitos indivlduos da dos fornecedores e consumidores. 
R7 A relac;ao do consumidor do consumidor 

Uma condic;ao para o sucesso geralmente e entender o consumidor do consumidor e o que 
os fornecedores fazer udar seus consumidores a se tornar bem-sucedidos. 

R8 0 relacionamento proximo contra o relacionamento distante 
No marketing massivo, a intimidade com mo consumidor e perdida e o relacionamento se 
torna distante, baseado em uisas estatrsticas e textos escritos. 

R9 A relac;ao com o cliente insatisfeito 
0 consumidor insatisfeito requer urn tipo especial de relacionamento, mais intenso do que 
em uma situac;ao normal, muitas vezes mal gerenciado pelo servidor. A maneira de tratar 
uma recla - a recu determinar a ualidade da re futura. 

R 10 0 relacionamento do monopolio: o consumidor ou fornecedor como prisioneiro 
Quando a competic;ao e inibida, o consumidor pode estar a merce do fornecedor - ou o 
contrario. Urn deles se torna ·sioneiro. 

R11 0 consumidor enquanto "membro" 
Para criar urn relacionamento solido de longa durac;ao, tern se tornado cada vez mais 
comum alistar clientes como membros de varios ramas de fidelidade. 

R 12 0 relacionamento eletr6nico 
0 relacionamento eletr6nico, representado pela Internet pelo e-mail e pelos telefones 
celulares, posiciona-se contra o h-relacionamento, o relacionamento humano. E cada vez 
mais crucial observar o conceito de tech - touch no MR e no CRM. 

R 13 Relacionamentos parassociais - relac;oes com marcas e objetos 
As relac;oes nao existem somente com pessoas e objetos, mas tambem na forma de imagem 
mentais e slm com marcas istradas e identidades 

R 14 0 relacionamento nao-comercial 
Esta e uma relac;ao entre o setor publico e os cidadaos/clientes, mas tambem inclui 
organizac;oes voluntarias e outras atividades fora da economia baseada no lucro e 
monetarizad como as usadas em famllias. 

R 15 0 relacionamento verde 
As questoes de meio ambiente e saude tern aumentado aos poucos em importancia e estao 
criando urn novo tipo de relacionamento com o cliente por meio de legislac;oes, da voz de 
Hderes de consumidores, da mudanc;a no comportamento dos consumidores e de uma 
extensao da relac;ao consumidor-fornecedor, de modo a abranger urn processo de 

R 16 0 relacionamento baseado na lei 
Uma relac;ao com o consumidor as vezes e baseada principalmente em contratos legais e 
am com 

R 17 A rede criminal 
0 crime organizado e construldo sobre redes firmes e geralmente impermeaveis, guiadas 

uma missao il I de neac:»ci<>s 

Redes sociais e pessoais 
As redes socias e lmente determinam as de 
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R 19 Megamarketing - o "cliente" real nem sempre se encontra no do mercado 
Em certas ocasioes, os relacionamentos precisam ser solicitados a governos, legisladores, 

influentes e outros itar o · em urn nivel racional. 
R20 Alian9as mudam os mecanismos de mercado 

Alian9as significam relacionamentos mais pr6ximos e colabora9ao entre companhias. Dessa 
maneira, a competi9ao e parcialmente freada, mas a colabora9ao e necessaria para fazer a 
economia de mercado funcionar. 

R21 0 relacionamento do conhecimento 
0 conhecimento pode ser o recurso mais estrategico e critico, e a "aquisi9ao de 
conhecimento" eralmente eo racional alian 

R22 Megaalian9as mudam as condi9oes basicas para o marketing 
A Uniao Europeia eo Nafta sao exemplos de alian9as acima das companhias e industrias 
comuns. Elas existem em niveis amentais e su ranacionais. 

R23 0 relacionamento da m idia de massa 
A midia pode ser positiva ou destrutiva para o marketing e e particularmente influente na 
forma9ao da opiniao publica. A rela9ao com a midia e crucial para o modo como esta vai 
tratar urn assunto. 

R24 Os mecanismos de mercado sao trazidos para dentro da companhia 
Ao introduzir centros de lucro em uma organiza9ao, cria-se urn mercado e emergem 
relacionamentos internos e externos de urn novo 

R25 Relacionamento com o consumidor interno 
A dependencia entre os diferentes departamentos e camadas de uma empresa e vista como 
urn consistente de entre consumidores internos e fornecedores internos. 

R26 A orienta9ao para a qualidade eo consumidor: a rela9ao entre gerenciamento de opera9oes 
e marketing 
0 moderno conceito de qualidade construiu uma ponte entre projeto, engenharia, 
manufatura e outras atividades baseadas em tecnologia e marketing. Considera os 
relacionamentos internos na com bern como sua re com os consumidores. 

R27 Marketing interno: os relacionamentos com o mercado de funcionarios 
0 marketing interno pode ser visto como parte do MR, porque da apoio indireto e necessaria 
aos relacionamentos com os consumidores externos. 

R28 A rela9ao matricial bidimensional 
As matrizes sao a forma de rede mais simples, existem em todas as grandes corpora9oes, e 
acima de tudo, sao encontradas em relacionamentos entre gerenciamento de produto e 
vend as. 

R29 A rela9ao com os provedores externos de servi9os de marketing 
Os provedores externos refor9am a fun9ao do marketing, fornecendo diversos servi9os, 
como os oferecidos por agencias publicitarias e institutos de pesquisa mercadol6gica, mas 
tambem na area de vendas e distribu 

R30 A rela9ao entre o financiador e o proprietario 
Os proprietarios e outros financiadores determinam em parte as condi9oes em que uma 
fu de marketin A com eles influencia a ia de ""~•rlt"t:ltiran 

QUADRO 3 - OS 30 RELACIONAMENTOS DO MR 

FONTE: GUMMESSON (2005, p. 45-46) 

Os 30Rs apresentados por Gummesson, ilustram a complexidade para gerir 

os relacionamentos com todos os stakeholders de uma organizac;ao e, 

principalmente, demonstram a dificuldade que algumas organizac;oes podem ter 

para colocar em pratica a filosofia do marketing de relacionamento com todos esses 

stakeholders. 
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A administrac;ao dos 30Rs, as vezes, vai ah§m das func;oes de marketing de 

uma organizac;ao, mas mostram-se uteis como urn exercicio para identificar os 

diversos tipos de relacionamentos que influenciam a organizac;ao e que devem ser 

contemplados em urn plano de trabalho detalhado. 

E urn desafio para as organizac;oes colocar em pratica o marketing de 

relacionamento com todos os agentes envolvidos em seu universo de atua<;ao, mas, 

a realidade atual do mercado deixa ainda mais evidente a necessidade de uma 

abordagem de marketing mais voltada para o relacionamento das organizac;oes com 

seus diversos publicos. 

2.3.1 0 Marketing de relacionamento: conceitos e definic;oes 

Na transic;ao do paradigma do marketing tradicional (transac;ao) para o de 

relacionamento, algumas confusoes se estabeleceram e, em alguns casos, passou

se a conhecer marketing de relacionamento apenas como gestao de banco de 

dados, programas de fidelidade, retenc;ao de clientes e barreiras para evitar a perda 

de clientes. 

Segundo Gumesson (2005, p. 278), o marketing de relacionamento e o CRM 

sao termos novos, mas que representam urn fenomeno antigo: 

0 fenomeno do MR e tao antigo quanta o proprio comercio, mas nao foi 
percebido pela maioria dos professores de marketing, economistas, 
escritores de livros de marketing e educadores da escola de administrac;ao. 
Desde os anos 1970, muitos termos tern sido usados para capturar o 
fenomeno, entre eles, a abordagem de rede e a abordagem de interac;ao, os 
relacionamentos interativos a Iongo prazo e urn novo conceito de marketing, 
a lealdade do cliente e o marketing interativo. Outros termos sao o 
marketing de informac;ao, o marketing direto, o marketing de nicho, o 
marketing 1 a 1, o marketing wrap-aroud, o marketing de dialogo e o 
gerenciamento de clientes. 

0 quadro 4 apresenta as principais definic;oes de marketing de 

relacionamento e de CRM, segundo Gummesson (2005, p. 280). 0 autor alerta que 

a maioria dos livros que tratam de MR e CRM nao apresenta definic;oes, o que 

dificulta o entendimento do leitor. 



Berry ( 1983, p. 25) 

Jackson(1985a, p.65) 

Gronroos (2000, p. 242-
3) 

Ballantyne (1994, p. 3) 

Morgan e Hunt (1994, p. 
22) 

Porter (1993, p.14) 
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"0 marketing de relacionamento e o marketing baseado em interac;oes 
dentro das redes de relacionamentos." 
"0 marketing de relacionamento esta atraindo, mantendo e - em 
organizac;oes de varies servic;os - melhorando os relacionamentos com 
os clientes." 
"0 marketing de relacionamento e o marketing para ganhar, construir e 
manter relacionamentos fortes e duradouros com clientes industriais." 
"0 objetivo do marketing e identificar e estabelecer, manter e melhorar 
e, quando necessaria, terminar relacionamentos com clientes ( e outras 
partes), para que os objetivos relacionados a variaveis economicas e 
outras de todas as partes sejam cumpridos. lsso e possivel por meio 
de uma troca mutua e do cum ·menta de " 
"Uma estrutura disciplinar emergente para criar, desenvolver e manter 
trocas de valor entre as partes envolvidas, pela qual os 
relacionamentos de troca evoluem para oferecer ligac;oes continuas e 
estaveis na cadeia de fornecimento." 
"0 marketing de relacionamento se refere a todas as atividades de 
marketing dirigidas a estabelecer, desenvolver e manter trocas 
relacionais bem-sucedidas." 
"0 marketing de relacionamento eo processo pelo qual as duas partes 
- o comprador e o provedor- estabelecem urn relacionamento efetivo, 
eficiente, agradavel, entusiastico e etico, que e pessoal, profissional e 
lucrativamente as duas artes." 

Gummesson 
22) 

(2005, p. "CRM sao os valores e estrategias do marketing de relacionamento -
com emfase no relacionamento com o cliente - transformados em 

PricewaterhouseCoopers 
(1999, p. 12) 

Eggert e Fassot (2001, p. 
5) 

raticas." 
"CRM e a estrategia de neg6cios - uma atitude para funcionarios e 
clientes - apoiada por certos processes e sistemas. 0 objetivo e 
construir relacionamentos a Iongo prazo, entendendo necessidades e 
preferemcias individuais - e dessa maneira agregando valor a empresa 
e ao cliente." 
"0 eCRM engloba a analise, o planejamento e o gerenciamento de 
relacionamentos com clientes com a ajuda da midia eletronica, 
especialmente com a Internet, com o objetivo de a empresa focar 
clientes seletos." 

QUADRO 4 - DEFINICOES QUE ENFATIZAM DIFERENTES ASPECTOS DO MARKETING DE 

RELACIONAMENTO E DO CRM 

FONTE - GUMMESSON (2005, p. 280) 

Urn segundo quadro de definic;oes foi elaborado par Rocha (2007, p. 88) 

apud SILVA (2008, p. 35). A autora acrescentou novas definic;oes, alem das 

apresentadas par Gummesson no quadro anterior, como e mostrado abaixo. 

Berry ( 1983, p. 25) 
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manter relacionamentos fortes e duradouros com clientes industriais." 
McKenna(1991, p.69) "0 marketing de relacionamento representa uma forma de integrar o 

cliente a empresa, criando e sustentando o relacionamento entre a 
empresa e o cliente." 

Vavra (1993, p. 40) "Pas-marketing e o processo de proporcionar satisfagao continua aos 
clientes, que devem ser identificados, reconhecidos, comunicados, com 
o objetivo de construir relacionamentos duradouros." 

Peppers e Rogers (1993, "One-to-one (1 to 1) marketing e urn tipo de marketing de 
p. 2) relacionamento." Para ser 1 to1, a empresa precisa atuar focada no 

cliente individual, seguindo a premissa de tratar clientes diferentes de 
forma diferente. 

Porter (1993, p. 14) apud "0 marketing de relacionamento e o processo pelo qual as duas partes 
GUMMESSON (2005) - o comprador e o provedor - estabelecem urn relacionamento efetivo, 

eficiente, agradavel, entusiastico e etico, que e pessoal, profissional e 
lucrativamente recompensador para as duas partes." 

Morgan e Hunt (1994, p. "0 marketing de relacionamento se refere a todas as atividades de 
22) marketing dirigidas a estabelecer, desenvolver e manter trocas 

relacionais bern sucedidas." 
Sheth e Parvatiyar (1995, "0 marketing de relacionamento tern seus antecedentes na era pre-
p. 256) industrial, quando urn comerciante buscava diferentes formas de 

agradar a seus melhores compradores, s6 mudando, na era atual, seu 
formate e pratica." 

PricewaterhouseCoopers "CRM e a estrategia de neg6cios - uma atitude para funcionarios e 
(1999) clientes - apoiada por certos processes e sistemas. 0 objetivo e 

construir relacionamentos a Iongo prazo, entendendo necessidades e 
preferencias individuais- e dessa maneira agregando valor a empresa 
e ao cliente." 

Gronroos (2000, p. 242) "0 objetivo do marketing e identificar e estabelecer, manter e melhorar 
e, quando necessaria, terminar relacionamentos com clientes (e outras 
partes), para que os objetivos relacionados a variaveis econ6micas e 
outras de todas as partes sejam cumpridos. lsso e possivel por meio 
de uma troca mutua e do cumprimento de promessas." 

Eggert e Fassot (2001, p. "0 eCRM engloba a analise, o planejamento e o gerenciamento de 
5) apud GUMMESSON relacionamentos com clientes com a ajuda da midia eletr6nica, 
(2005) especialmente com a Internet, com o objetivo de a empresa focar 

clientes seletos." 
AMA"' (2004) "Marketing e uma fungao organizacional e uma serie de processes para 

criagao, comunicagao e entrega de valor para clientes e para a 
gerencia de relacionamento com eles de forma que beneficie a 
organizagao e seuspublicos de interesse ou stakeholders." 

QUADRO 5- DEFINI<;OES DE MARKETING DE RELACIONAMENTO E CRM 

FONTE- ROCHA (2007 p. 88) apud SILVA (2008, p. 35) 

As diversas definic;oes de marketing de relacionamento apresentadas neste 

t6pico demonstram a diversidade de pensamento e analise dos autores. No entanto, 

segundo Silva (2008, p. 37), as definic;oes nao chegam a ser antagonicas ou 

excludentes: 

Elas apresentam o marketing de relacionamento como uma filosofia, 
ferramenta ou fungao de p6s-venda para ganhar, manter e construir 
relacionamentos duradouros; manter relacionamentos de Iongo prazo; 

3 AMA: American Marketing Association. 
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promover satisfagao contrnua e integragao do cliente-empresa; manter o 
foco individual dos clientes. 

As defini<;6es apresentadas anteriormente servem como base para orientar 

urn plano de trabalho de marketing de relacionamento, ja que cada empresa tera sua 

particularidade no relacionamento com seus stakeholders. 

0 conceito que apresenta maiores controversias eo de CRM. 0 CRM pode 

ser entendido de diversas maneiras por diferentes pessoas, na maioria das vezes, 

ele e entendido como urn banco de dados do cliente para uso da empresa em suas 

estrategias de relacionamento. Segundo Crescitelli (2003, p. 51): 

Sendo urn processo, o CRM pede ser utilizado, conceitualmente, como 
instrumento para unificar todas as informagoes geradas sobre os clientes. 
Mas, nao e s6 isso: ele tambem possibilita a abertura de canais de 
comunicagao permanentes, nos quais o cliente participaria de forma clara, 
rapida e transparente de todo o processo produtivo, desde a concepgao do 
produto ou servigo ate o final de sua vida util. 0 CRM permite que se aborde 
urn aspecto essencial da relagao com o cliente, que e explorar seu potencial 
de participagao, muitas vezes ignorado pelas organizagoes. 

Segundo Gummesson (2005, p. 22), "0 conceito de MR espalhou-se como 

fogo tocado pelo vento nos anos 1990. A ele seguiram-se, primeiramente, o de 

marketing 1 a 1 e depois o de CRM." Para o autor os dois ultimos conceitos 

representam o mesmo pensamento basico, sendo modismos criados por varios 

consultores. "Hoje, CRM e o termo mais usado, mas ate 1998 era apenas uma entre 

varias siglas que brigavam por aten<;ao". Para finalizar, Gummesson ressalta que o 

marketing de relacionamento e o conceito mais amplo e dominante. 

2.3.2 Lealdade, fidelidade e reten<;ao 

Para Day (2001, p. 127) apud SILVA (2008, p. 61): 

0 aumento da lealdade leva a maier lucratividade de duas maneiras: 
primeira, ela ajuda a manter a base de clientes a medida que sua perda fica 
mais lenta, e, se a taxa de conquista de novos clientes permanece estavel, 
e mais clientes sao mantidos, o efeito liquido e o aumento do numero total 
de clientes; segunda, clientes leais sao mais lucrativos. 
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0 autor apresenta, conforme a figura a seguir, o circulo virtuoso da lealdade. 

Segundo o autor, esse circulo seria uma vantagem do relacionamento: a empresa 

entrega valor superior ao cliente, aumentando com isso a satisfa<;ao dele; as 

vinculos mais pr6ximos levam a sentimentos mais fortes de lealdade e o 

relacionamento criado par essa igualdade permite a empresa desenvolver 

informa<;oes especificas para o cliente (SILVA, 2008). 

Oferecer I nvestimento 
continuo em <r valor 

aptidoes dificeis 
~superior 

Aumentar 
satisfa<;ao 

dos clientes 

2'j 
Demonstrar 

9 integridade 

FIGURA 1 - C(RCULO VIRTUOSO DA LEALDADE 

FONTE- DAY (2001, p. 150) apud SILVA (2008, p. 61) 
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Silva (2008, p. 62) elaborou urn quadro com algumas defini<;oes de lealdade 

e fidelidade do cliente, conforme apresentado a abaixo. 

Day (2001, p. 
145) 

de clientes, como conu._,II.UU\.•U 
urn ento de l"n,nnr~:u:~ 
"A mensagem centrale que a lealdade e mais que urn Iongo relacionamento de 
urn cliente com uma determinada empresa ou visitas freqOentes a uma loja. 
Lealdade e urn sentimento de afinidade ou ligac;ao com os produtos ou servic;os 
de uma em ela se manifesta ando os clientes m a 
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maior parte ou totalidade de seus orc;amentos com a empresa." 
Rocha e "Fidelizar e transformar urn comprador eventual em urn comprador freqOente, que 
Veloso (1999, retorna e ate divulga empresa, de maneira a criar urn relacionamento de Iongo 
p. 48) prazo, estabelecendo bases s61idas o suficiente para resistir a pressao do tempo 

e do mercado." 
Petrillo Neto "Quando o nfvel de satisfac;ao excede padroes esperados pelo consumidor, a 
(2005, p. 92) fidelidade comeca a ser construfda." 
Rocha e "Ciiente fiel e aquele que esta envolvido, que nao muda seus habitos de compra 
Veloso (1999, por pequenos detalhes e mantem consume freqoente de produtos de 
p. 48) determinada marca, ou aquele que e leal a empresa em func;ao de sua marca e 

de seus produtos, estabelecendo urn relacionamento que se amplia, ao inves de 
extinguir-se, ao Iongo do tempo." 

QUADRO 6- CONCEITOS RELACIONADOS A LEALDADE SELECIONADOS NA LITERATURA 

FONTE- SILVA (2008, p. 62) 

Nas definic;:oes apresentadas no quadro 6 e possfvel notar que os conceitos 

de lealdade e fidelidade se misturam para a maioria dos autores. Na ultima definiyao 

do quadro acima, elaborada por Rocha e Veloso, os autores colocam a fidelidade 

como sendo decorrente do envolvimento e da lealdade do consumidor. 

Para Gummeson (2005, p. 35): 

No MR, a lealdade - especialmente a do consumidor - e enfatizada. Na 
"escada da lealdade", o degrau mais baixo eo contato com uma pesquisa, a 
qual se espera que se transforme em urn cliente e uma primeira compra. 
Consumidores recorrentes sao clientes, aqueles que voltaram e cujo 
relacionamento de longa durac;ao esta se formando. Nos pr6ximos estagios, 
o cliente se torna urn simpatizante e finalmente urn defensor do fornecedor. 

0 autor tambem explica que a lealdade pode estar atrelada a diversos 

indicadores-chaves, como a durac;ao do relacionamento, a taxa de retenc;ao dos 

consumidores e a porcentagem de clientes que abandonam o fornecedor 

(GUMMESSON, 2005). 

De acordo com Stone e Woodcock (1998 p. 95), fidelidade e urn estado 

mental, urn conjunto de atitudes, crenc;as e desejos. 

Sua empresa se beneficia do comportamento de clientes fieis, mas isso e 
resultado do estado mental deles. A fidelidade tambem e urn estado mental 
relative. Ela impede a lealdade a alguns outros fornecedores, mas nao a 
todos, na medida em que urn cliente poderia ser leal a mais de um 
fornecedor concorrente. (STONE; WOODCOK, 1998 p. 95). 

0 quadro apresentado a seguir, elaborado pelos autores, mostra exemplos 

de estados mentais e comportamentos associados a fidelidade. 



Eu confio em voce mais do que confio nos seus 
concorrentes. 
Eu entendo voce melhor do eu entendo seus 
concorrentes. 
Eu me sinto mais a vontade com voce do que 
com seus concorrentes. 
Voce me entende melhor do que os seus 
concorrentes. 
Eu quero saber mais a seu respeito, mas eu nao 
quero, realmente, saber mais acerca dos seus 
concorrentes. 
Eu quero falar mais a meu respeito para voce, 
mas eu nao quero falar para os seus 
concorrentes. 
Eu quero saber o que voce pode fazer para mim, 
mas eu nao quero saber o que o seu concorrente 
pode fazer. 
Eu quero comprar mais de voce do que dos seus 
concorrentes (ou, de forma mais enfatica, eu nao 
quero comprar de ninguem senao de voce). 
Quando eu tenho problemas com seus produtos, 
eu sei que devo informa-lo disso, mas eu nao me 
importo com seus concorrentes. 
Eu acredito que voce resolvera bern esses 
problemas, mas nao tenho tanta certeza em 
relac;ao aos seus concorrentes. 
Acredito que voce me trata de forma especial 

ue eu sou urn born cliente seu 
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Comprando de voce. 
Comprando mais de voce. 
Comprando exclusivamente de voce. 
Encerrando outros acordos de fornecimento. 
Verificando a disponibilidade do produto primeiro 
com voce. 
Pedindo informac;oes com voce. 
Dando atenc;ao as suas informac;oes (por meio 
da midia, visitas pessoais, etc.). 
Dando informac;oes para voce acerca de 
caracteristicas e necessidades deles. 
Alocando recursos para administrar o 
relacionamento com voce. 
Entrando para o seu clube. 
Dizendo para voce que ele e urn membra do 
clube, sempre que for adequado. 
Portando urn simbolo (por exemplo, urn cartao) 
do seu clube, com eles. 
Reagindo de forma mais forte aos seus 
incentives e promoc;oes, etc. 
Recomendando ou ate mesmo defendendo 
publicamente voce perante clientes potenciais. 
Notificando problemas para voce. 
Notificando sucessos para voce. 
Pagando voce no vencimento. 
Adequando os procedimentos de compra/uso. 
Tornando rotina a recompra de voce. 

QUADRO 7- EST ADOS MENTAIS E COMPORTAMENTOS ASSOCIADOS A FIDELIDADE 

FONTE- STONE E WOODCOCK (1998, p. 94) 

Segundo Stone e Woodcock (1998, p. 94) "E infinitamente mais custo-eficaz 

reter os clientes existentes do que atrair novas clientes. [ ... ] As estrategias de 

aquisic;ao sao muito mais onerosas do que as de retenc;ao. Se tiver sucesso, a 

manutenc;ao da fidelidade do cliente traz beneficios adicionais". 

De acordo com Vavra (1993, p. 107) "0 principal mecanismo para manter 

relacionamentos de longa durac;ao com os clientes e aumentar sua satisfayao 

atraves de interac;oes com a empresa, tanto em qualidade quanta em numero". 

Ainda segundo o autor para isso e necessaria monitorar as interac;oes do cliente 

com a empresa, como os clientes compram seus produtos ou servic;os e como 

interagem com a empresa. "Em relac;ao as interac;oes com a organizac;ao, a empresa 

deve saber quando, como, em que condic;oes, para quais prop6sitos e com quem os 

clientes interagem em sua organizac;ao" (Vavra, 1993, p. 107). Nao e possivel 

desenvolver urn relacionamento sem primeiro falar com a outra parte, para isso e 

necessaria realizar pesquisa como consumidor (STONE E WOODCOCK, 1998). 
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Para Mckenna (1993, p. 68) "A qualidade e comunicada ao mercado atraves 

de experiencias. E a comunica9ao mais valiosa no estabelecimento de uma posi9ao 

qualitativa esta na experiencia como servi9o". Portanto, para o autor a fidelidade do 

consumidor come9a com uma experiencia. 

Como foi observado anteriormente, o marketing tradicional tern como foco 

principal a conquista de novos clientes. Segundo Kotler (2000, p. 69), "lnfelizmente, 

a maior parte da teoria e pratica de marketing concentra-se na arte de atrair novos 

clientes, em vez de na reten9ao dos existentes". A tradi9ao do marketing, portanto, 

seria a enfase na realiza9ao de vendas, em vez de na constru9ao de 

relacionamentos; em pre-vendas e vendas, em vez de na assistencia p6s-venda. 

Para o autor urn cliente altamente satisfeito (Kotler, 2000, p. 70): 

• Permanece tiel por mais tempo. 
• Compra mais a medida que a empresa lanc;a novos produtos ou 
aperfei9oa produtos existentes. 
• Fala favoravelmente da empresa e de seus produtos. Da menos 
aten9ao a marcas e propagandas concorrentes e e menos sensivel a pre9o. 
• Oferece ideias sobre produtos ou servi9os a empresa. 
• Custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que 
as transa96es sao rotinizadas. 

Alem das vantagens apresentadas acima por Kotler, segundo Vavra (1993, 

p. 130) "Urn cliente satisfeito ira transmitir sua satisfa9ao sobre urn produto ou 

servi9o a quatro ou cinco amigos, mas urn cliente insatisfeito contara seus 

problemas ao dobro de pessoas". Cad a contato do cliente com a empresa e urn a 

oportunidade legitima de aumentar a satisfa98o do cliente, mesmo que esse contato 

seja por uma causa negativa. 0 autor completa dizendo que: "Empresas que querem 

ser competentes em pas-marketing devem estabelecer programas para medir o nivel 

de satisfa9ao de seus clientes" (Vavra, 1993, p. 169). 

As empresas estao cada vez mais reconhecendo a importancia do marketing 

de relacionamento e da reten9ao de clientes. Alguns fatos interessantes sobre a 

reten9ao de clientes sao apresentados a seguir (KOTLER, 2000. p. 71): 

• A aquisi9ao de novos clientes pode custar ate cinco vezes mais do que os 

custos envolvidos em satisfazer e reter clientes existentes. Ela requer o 

emprego de urn grande esfor9o para induzir clientes satisfeitos a deixar de 

contratar seus fornecedores atuais. 

• As empresas perdem em media 10 por cento de seus clientes a cada a no. 
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• Uma redugao de 5 por cento no indice de abandono de clientes pode 

aumentar os Iueras de 25 a 85 por cento, dependendo do setor. 

• A taxa de Iuera por cliente tende a aumentar ao Iongo do tempo de vida do 

cliente retido. 

2.3.3 Captagao de recursos e o marketing de relacionamento em organizagoes do 

terceiro setor 

As organizagoes do terceira setor, com o intuito de garantir sua saude 

financeira, desenvolvem atividades de captagao de recursos, uma vez que 

dependem de doagoes e de aprovagoes de prajetos para obterem recursos de 

financiadores. Pon3m, o crescimento do numera de organizagoes que se enquadram 

nesse setor e tambem a competigao pelos recursos torna dificil a captagao. Sendo 

assim, apresenta-se urn cem3rio onde organizagoes que podem ter uma atuagao 

importante para o desenvolvimento da sociedade encontram dificuldades 

financeiras, possibilitando a inviabilizagao de suas atividades e colocando em risco 

sua existemcia. 

As organizagoes sem fins lucrativos precisam de recursos tanto para ser 

efetivas quanta para ser sustentaveis. Segundo Yaffe (2004, p. 208): 

A existencia ou nao desses recursos expressa o enraizamento dessas 
organiza96es na sociedade, manifesta o grau de articula9ao que elas 
mantem com seu entorno. Quando uma organiza9ao consegue obter uma 
fonte de financiamento, produz-se urn fenomeno de valida9ao social e 
legitima9ao de sua causa. Por isso, quando a concep9ao da a9ao e 
reduzida unicamente a urn de seus aspectos - a obten98o do dinheiro - ela 
trai sua razao de ser. 

Segundo Cruz (2003, p. 18): "Se as pessoas passarem a se dedicar a 

causas, seja atraves de agoes voluntarias concretas ou cedendo uma pequena 

parcela de seus recursos a entidades em que elas acreditam, teremos entidades 

legitimas e representantes de uma sociedade ativa". 

No desenvolvimento de suas agoes de captagao de recursos, principalmente 

nos anos iniciais de atuagao da instituigao, muitas organizagoes passam por 
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dificuldades para variar as fontes de recursos, ou seja, todos os recursos sao 

obtidos de uma fonte (mica gerando total dependencia da organiza9ao com a fonte 

de recursos. Segundo Yoffe (2004, p. 211 ): 

0 modelo de fonte (mica e uma situa<;ao tlpica no territ6rio em que as 
organiza~;oes se especializaram, subordinando sua existencia -
sustentabilidade - e expondo definitivamente a popula<;ao destinataria de 
seus servi<;os ao risco da descontinuidade de seus programas em fun~;ao da 
continuidade desses recursos. 

As organiza96es pertencentes ao terceiro setor apresentam a necessidade 

de expandir as fontes de financiamento, diminuindo assim sua vulnerabilidade e 

dependencia. E possfvel observar tambem uma grande dificuldade em se gerar 

receitas pr6prias, obrigando-as a incrementar os recursos advindos de pessoas 

ffsicas e jurfdicas. Para Yoffe (2004, p. 212): "A diversifica9ao dos recursos 

financeiros por meio da busca de diferentes fontes implica necessariamente uma 

intera9ao ativa com o entorno, compreendendo a existencia de diversos atores -

Estado, cidadaos, empresas, etc.". E a partir dessa intera9ao que a organiza9ao 

consegue construir uma matriz estrategica de recursos financeiros. 

Yoffe (2004, p. 213) apresenta o universo das fontes potenciais de 

financiamento que os responsaveis pela capta9ao de recursos das organiza96es 

devem levar em considera9ao ao definir suas estrategias de capta9ao: 

1. Fonte internacional: publica ou privada. Essa fonte se refere aos 
recursos provenientes do exterior, seja de governos, seja de organizamos 
multilaterais ou institui<;oes privadas. 
2. Fonte publica local: governos nacionais, estaduais ou municipais. 
3. Fonte privada: refere-se aos recursos provenientes dos indivfduos, 
das empresas ou institui<;oes. 
4. Venda de produtos e/ou servi<;os: a venda de servi<;os se refere a 
cobran<;a de tarifas pelos servi<;os prestados, relacionada a natureza e 
origem da organiza<;ao. 

Cada organiza9ao tern caracterfsticas pr6prias que precisam ser 

consideradas e analisadas para a realiza9ao das atividades de capta9ao de 

recursos, incluindo a p6s-doa9ao. E importante que as organiza96es entendam 

como funciona o processo de doa9ao e os motivos que levam o doador a escolher a 

organiza9ao. Os autores Veloso, Costa e Dare (2004) formularam urn quadro onde e 

apresentado o processo de decisao do doador. Atraves desse quadro e possfvel 
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entender alguns aspectos do comportamento do doador. A figura 2 apresenta o 

processo de decisao do doador segundo os autores: 

DECISAO DE DOAR 
,--------------------------------------------------------------------------------~ 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

~-- ···- -Fa-.;;;;-~-.;;v.;;;;;;;;;-;;~-;;;;;,~--- - - -~ 

~--~~-----Ju~;;.~;~~--::_~=~-~---1 
· Preocupacao Proximidade com a Satisfacao · ! social organiza~o Pessoal ~ ~ 
: ~~~~------~~ 
L .......................................................................................................... ·-·············-·························-·-··-···-················-················-······-········' 

·::::::::)t:::Jt::::::::::::::;~~~~~~~~~~~~~~;;~~::::::::::1t::1l::::::::::: 
~-~.:=·-------:.~0:·:::::::~:0::--~=d~:=:d~-l 

l ___ :=~----~0=~=-----r:: ___ :_::~ ___ _j 
: r---v;~~~;~~~~[~f#.~~~~~~~~---l 
I : .................................... ~·····•·•••····························-························•·•••·••·•·············., .............................. ,. ..••.. , ... _ ........................................................... , '---------------------------------------------------------------------------------

_________ l; __ l; ______ ~~~~~~~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~------1t __ 1f __________ , 
I I 
I I 
I 

: FORMA DE ACOMPANHAMENTO 
SATISFACAO 

I 
I 
I 
I : PAGAMENTO DOS RESULTADOS 

,---------------------------------~ ---------------------, ,----------------~ : Fatores que influenciam na satisfacao : 
Pela internet, telefone 
(debito em conta 
telefonica), dep6sito 
bancario, debito em 
conta corrente, cartao 
de credito e em dinheiro 

: - Busca ativa de 1 : : 

: 
1
, informa¢es ' Transparemcia das atividades, forma 1 

II : +-1 ~: ~ de atuacao. relacionamento com os 
1 1 1 

1 doadores, forma de solicitar : 
: : - Busca passiva : contribui¢es, utilizac;ao dos : 
: : de informa¢es : recursos. : 
I I I I I 

---------------------2 ·----------------2 ·----------------------------------~ 
I 

~---------------------------------------------------------------------------------· 

FIGURA 2 - PROCESSO DE DECISAO 

FONTE- VELOSO, COSTAE DARE (2004, p. 14). 
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Na figura 2 e posslvel observar que aspectos como confian9a e 

transparencia sao importantes no processo de decisao do doador. Segundo Veloso, 

Costae Dare (2004), urn fator importante quando se analisa o processo de decisao 

do doador e 0 gerenciamento da satisfayaO do doador. 

Por meio do entendimento de como se da esse processo, as organiza96es 
sem fins lucrativos terao a possibilidade de influir de maneira mais assertiva 
no nivel de qualidade percebida e entregue ao doador, podendo exceder 
suas expectativas e fideliza-lo para que as doa96es fiquem cada vez mais 
constantes (Veloso, Costa e Dare, 2004, p. 16). 

A capta9ao de recursos realizada por uma organiza9ao, quando analisada 

de forma pn:ltica, pode ser comparada com uma rela9ao comercial entre o doador e 

o receptor dos recursos, como relata Goldschmidt (2005): "0 ato da doa9ao nada 

mais e do que uma pessoa, empresa, funda9ao ou 6rgao do governo transferindo 

recursos para uma organiza9ao social, em troca da presta9ao de urn servi90 para a 

comunidade ou uma causa que o doador julgue relevante". 

Assim como as empresas dependem da venda de seus produtos para 

continuar funcionando, as organiza96es do terceiro setor dependem das doa96es de 

empresas, cidadaos ou governo para continuar exercendo suas atividades. E, tanto 

as empresas quanto as organiza96es sem fins lucrativos enfrentam grandes 

desafios com a competitividade e instabilidade dos mercados em que atuam. 

No entanto, para BURNETT (2006) realizar a capta9ao de dinheiro em uma 

organiza9ao sem fins lucrativos como se fosse uma venda e errado, pois reduz a 

capta9ao a uma transa9ao comercial como qualquer outra. Segundo o autor essa 

abordagem nao e a correta (BURNETT, 2006, p. 1, tradu9ao nossa): "E errada 

porque falha ao reconhecer que os doadores nao gostam de serem tratados como 

consumidores, e que captadores e doadores precisam estar do mesmo lado". Para 

o autor o ideal seria uma abordagem totalmente voltada para o doador4: 

4 Donor-based approach. 

Uma abordagem voltada ao doador tambem significa que nos precisamos 
trazer a capta9ao de recursos e os captadores mais perto da missao da 
organiza<;:ao para mostrar que estamos completamente cientes, do ponto de 
vista do doador, que a capta9ao de recursos e totalmente inseparavel da 
causa defendida pela organiza9ao, e que os doadores sao parceiros 
atuantes nessa causa. (BURNETT, 2006, p.1, tradu9ao nossa). 
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Como foi mostrado no subitem anterior, o marketing de relacionamento tern 

se apresentado com uma estrategia para atuar nos mercados competitivos e manter 

a lucratividade das empresas. Muitas empresas tern apostado na reten9ao e 

fideliza9ao dos clientes. Segundo Vavra (1993, p. 17): 

0 que e consideravelmente mais diffcil em tal dinamica de mercado e 
manter os clientes comprando regularmente uma marca ou servigo. Dados 
os custos decorrentes de conquistar novos clientes, a (mica maneira de 
lucrar em tal situagao e aumentar o tempo de vida de compra dos clientes 
atuais. Portanto, a retengao de clientes e de Ionge mais importante do que a 
atragao de clientes. 

0 estreitamento das rela96es com os clientes, tornando-os mais fieis e, 

conseqOentemente, mais rentaveis, e uma 16gica que poderia ser aplicada tambem 

na estrategia de capta9ao de recursos das organiza96es sem fins lucrativos. Para 

Goldschmidt (2005): "lnvestir em atividades que ajudem a criar vlnculos com 

doadores e uma 6tima maneira de mante-los ao seu lado e garantir o fluxo continuo 

de doa96es". Ainda segunda a autora, o processo de cria9ao de vinculo e urn 

processo Iento: "As pessoas precisam ser conquistadas. Elas precisam de 

informa96es que reforcem a sua decisao de ser parceira desta ONG em detrimento 

de tantas outras que a abordam solicitando recursos". Complementa Goldschmidt 

(2005): 

Apesar de parecer 6bvio que devemos pensar em agoes que garantam a 
proximidade do doador com a organizagao, o que vemos no mercado sao 
organizagoes tao focadas em suas agoes que acabam negligenciando esse 
importante trabalho de criagao de relacionamento com seus parceiros e, 
pior, s6 se dao conta disso quando o parceiro suspende as doagoes. 

Os beneflcios da ado9ao da filosofia do marketing de relacionamento nas 

estrategias de capta9ao de recursos das organiza96es do terceiro setor podem ser 

muitos, ja que a capta9ao representa urn grande desafio para essas organiza96es. 

Os diversos autores da area de marketing de relacionamento, como foi apresentado 

no capitulo anterior, defendem que a reten9ao e fideliza9ao de urn cliente e muito 

menos custoso do que a prospec9ao de urn novo cliente (VAVRA, 1993; 

GUMMESSON, 2005; STONE E WOODCOCK, 1998). Dentro da realidade de uma 

organiza9ao do terceiro setor, onde a capta9ao de recursos se torna vital para a 

manuten9ao de suas atividades, a reten9ao e a fideliza9ao de doadores poderia ser 

uma forma de garantir uma maior estabilidade financeira da institui9ao. 
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Segundo Bendit (2002) as organiza96es precisam cumprir alguns pre

requisitos antes de iniciar urn trabalho de marketing de relacionamento. Os pre

requisitos sugeridos pela autora estao apresentados abaixo: 

• Compreender as necessidades dos doadores. 
• Tratar os doadores como parceiros. 
• Assegurar que todos dentro da organizagao receptora satisfagam as 
necessidades dos doadores. 
• Prover os doadores com a melhor qualidade posslvel de informayao. 

No entanto, grande parte das organiza96es do terceiro setor possui 

estruturas administrativas reduzidas ou pouco estruturadas, o que dificulta a 

realiza9ao de atividades que as preparem para adotar uma estrategia de capta9ao 

de recursos voltada para a reten9ao e fideliza9ao de seus doadores. 

Esta pesquisa, portanto, procura investigar se as organiza96es do terceiro 

setor que atuam na cidade de Curitiba aplicam os conceitos do marketing de 

relacionamento em suas estrategias de capta9ao de recursos. 

A metodologia de pesquisa, bern como os resultados levantados, serao 

descritos no proximo capitulo. 
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3 METODOLOGIA 

Levando-se em considerac;ao a formulayao do problema, seus objetivos 

gerais e especificos, bern como a fundamentac;ao te6rica apresentada, sao 

disponibilizados nesse capitulo os aspectos metodol6gicos que orientaram a 

pesquisa realizada. Com a descric;ao da pergunta de pesquisa, serao demonstrados 

os metodos utilizados e suas referentes tecnicas de tratamento e analise dos dados, 

itens que caracterizaram o desenvolvimento do trabalho. 

3.1 DESCRICAO DA METODOLOGIA 

A partir da delimitac;ao dos objetivos e da pergunta de pesquisa, 

apresentados no capitulo introdut6rio, juntamente a fundamentac;ao te6rica realizada 

no segundo capitulo, tornou-se necessario desenvolver uma metodologia adequada 

para a pesquisa em questao. 

A pesquisa se caracteriza por ser quantitativa e descritiva com utilizac;ao de 

urn levantamento como estrategia de pesquisa e tern como objetivo responder a 

seguinte pergunta: as organizagoes do terceiro setor de Curitiba uti/izam conceitos e 

agoes do marketing de relacionamento em suas estrategias de captagao de 

recursos? 

Segundo Gil (1999, p. 44) as pesquisas descritivas possuem o objetivo de 

descrever as caracteristicas de determinada populac;ao ou fenomeno ou ainda o 

estabelecimento de relac;oes entre variaveis. A pesquisa descritiva, em alguns 

casos, pode se aproximar da pesquisa explorat6ria e explicativa, como apresenta Gil 

(1999, p. 44): 

Algumas pesquisas descritivas vao alem da simples identificac;ao da 
exist~ncia de relac;oes entre variaveis, pretendendo determinar a natureza 
dessa relac;ao. Neste caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 
da explicativa. Por outre lado, ha pesquisas, que embora definidas como 
descritivas a partir de seus objetivos, acabam servindo mais para 
proporcionar uma nova visao do problema, o que as aproxima das 
pesquisas explorat6rias. 
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A pesquisa foi realizada, inicialmente, atraves da revisao bibliografica dos 

temas relevantes ao seu objetivo principal. Esses temas sao: terceiro setor, 

marketing de relacionamento, marketing em organizac;oes do terceiro setor e 

captac;ao de recursos. 

A revisao bibliografica foi de extrema importancia para este trabalho. lsso se 

deu pelo fato de a bibliografia especifica sobre marketing de relacionamento 

aplicado ao terceiro setor ser ainda muita escassa, portanto, foi atraves da revisao 

da bibliografia geral sobre marketing de relacionamento e da bibliografia disponivel 

sobre o marketing no terceiro setor que foi possivel correlacionar os dois temas para 

a formulac;ao do questionario. 

Ap6s a realizac;ao da revisao bibliografica deu-se inicio a pesquisa pratica, 

atraves do metodo conhecido como levantamento ou survey. Segundo May (2004, p. 

1 09): "Virtual mente, todas as surveys visam a descrever ou explicar caracteristicas 

ou opinioes de uma popula<;ao atraves da utilizac;ao de uma amostra representativa." 

A respeito dos surveys Gil (1999, p. 70) exemplifica: "Basicamente, procede-se a 
solicitac;ao de informac;oes a urn grupo significativo de pessoas acerca do problema 

estudado para em seguida, mediante analise quantitativa, obter as conclusoes 

correspondentes dos dados coletados." 0 autor apresenta como as principais 

vantagens da utilizac;ao do survey: o conhecimento direto da realidade, economia e 

rapidez e quantificac;ao, e como principais desvantagens: enfase nos aspectos 

perceptivos, pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos sociais e 

limitada apreensao do processo de mudanc;a (GIL, 1999, p. 71). 

Segundo Malhotra (2006, p. 182): 

0 metoda de levantamento envolve urn questionario estruturado que os 
entrevistados devem responder e que foi feito para elucidar informayaes 
especfficas. Assim, esse metoda de obter informac;Oes se baseia no 
interrogat6rio dos participantes. Aos quais se fazem varias perguntas sabre 
seu comportamento, intenc;Oes, atitudes, percepc;Oes, motivac;Oes e 
caracterfsticas demograficas e de estilo de vida. 

Ap6s a aplica<;ao do questionario os dados foram analisados atraves da 

analise univariada e com a utilizac;ao de metodos estatisticos simplificados, sem a 

utilizac;ao de urn software estatistico. 
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3.1.1 Amostragem e coleta de dados 

0 numero de organizac;oes sem fins lucrativas criadas no Brasil aumenta a 

cada dia. Segundo pesquisa do IBGE realizada em 2005, 57 novas organizac;oes 

sao criadas diariamente no Brasil (IBGE, 2008). Apesar do alto indice de novas 

organizac;oes no pais nao ha estatisticas oficiais sobre o total dessas organizac;oes 

que estao ativas ou sao realmente atuantes de forma representativa na sociedade. 

lnicialmente, a populac;ao alvo desta pesquisa era composta pelas 

organizac;oes sem fins lucrativos que atuam na cidade de Curitiba. No entanto, nao 

e possivel levantar o numero exato de organizac;oes sem fins lucrativos atuantes na 

cidade, ja que as diferentes fontes apresentam dados diversos. 

Diante dessa dificuldade e tambem buscando uma maior adequac;ao aos 

objetivos da pesquisa optou-se por selecionar apenas uma fonte de consulta para 

levantamento das organizac;oes que poderiam fazer parte da pesquisa, o Ministerio 

da Justic;a. Portanto, apenas as organizac;oes com o registro de OSCIP 

(Organizac;ao da Sociedade Civil de Interesse Publico) ou que possuem titulo de 

Utilidade Publica Federal, devidamente registradas no Ministerio da Justic;a, foram 

consideradas no levantamento inicial da pesquisa. 

0 levantamento junto ao Ministerio da Justic;a revelou o numero de 163 

organizac;oes como titulo de OSCIP e 223 como titulo de Utilidade Publica Federal 

na cidade de Curitiba, totalizando 386 organizac;oes. 

Com o objetivo de garantir maior veracidade a pesquisa urn novo recorte foi 

realizado na populayao. 0 objetivo da pesquisa e analisar o uso do marketing de 

relacionamento nas estrategias de captac;ao de recursos das organizac;oes sem fins 

lucrativos, portanto, para fazer parte da pesquisa a organizac;ao precisa, 

necessariamente, ter atividades institucionalizadas de captac;ao de recursos, tantos 

materiais como financeiros, com pessoas fisicas e/ou juridicas. 

Ao observar a lista de organizac;oes com titulo de OSCIP e de Utilidade 

Publica Federal do Ministerio da Justic;a foi possivel levantar que uma parcela 

dessas organizac;oes e de entidades que possuem fonte unica ou que possuem uma 

fonte principal de recursos que mantem financeiramente a organizac;ao, sendo a 

captac;ao de novos recursos realizada esporadicamente e nao como uma atividade 

essencial para manutenc;ao da organizac;ao. Dentro desse grupo se enquadram os 
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institutos e fundac;oes criados por empresas privadas ou instituic;oes educacionais, 

as quais repassam parte de seus Iueras para a manutenyao dos mesmos. lnclui-se 

nesse grupo tambem algumas organizac;oes de pequeno e medio porte que 

possuem toda sua fonte de recursos vindos de convemios com 6rgaos do Governo 

Municipal, Estadual ou Federal, essas organizac;oes nao foram, portanto, incluidas 

na pesquisa. 

Urn novo recorte foi realizado excluindo da pesquisa as organizac;oes de 

classe, cooperativas e associac;oes de moradores. Essas organizac;oes foram 

excluidas da pesquisa por apresentarem urn formato de captac;ao de recursos que 

nao interessa ao objetivo da pesquisa. 

Portanto, a populac;ao dessa pesquisa e formada por organizac;oes que 

possuem titulo de OSCIP ou de Utilidade Publica Federal, que atuam na cidade de 

Curitiba, possuam mais de uma fonte de recursos e realizem atividades de captac;ao 

de recursos atraves de uma area, departamento ou pessoa responsavel pela 

atividade. 

No entanto, com a realizac;ao desses recortes para chegar a populayao 

definida acima, nao foi possivel levantar o numero exato de organizac;oes que se 

enquadram nessa populac;ao. Pois, seria necessaria realizar uma visita a cada uma 

das 386 organizac;oes para verificar se possuiam ou nao urn departamento, area ou 

profissional responsavel pela captac;ao de recursos. Optou-se entao por utilizar-se a 

populac;ao inicial de 386 organizagoes com titulo de OSCIP e/ou Utilidade Publica 

Federal e, a partir dessa populac;ao, fazer uma amostragem nao-probabilistica por 

conveniencia. 

A amostragem nao probabilistica por conveniencia e o menos rigoroso de 

todos os tipos de amostragem, segundo Gil (2004, p. 117): "Por isso mesmo e 

destituida de qualquer rigor estatistico. 0 pesquisador seleciona os elementos a que 

tern acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo." 

Ainda segundo Malhotra (2006, p.325): "As amostras nao probabilisticas podem 

oferecer boas estimativas das caracteristicas da populac;ao, mas nao permitem uma 

avaliac;ao objetiva da precisao dos resultados amostrais". 

Foi selecionada uma amostra de 122 organizac;oes para realizac;ao de 

contato telefonico inicial e posterior envio do questionario de pesquisa. 0 perfil das 

organizac;oes participantes sera apresentado na analise dos dados. 
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Ap6s definida a amostra participante da pesquisa iniciou-se a fase de coleta 

de dados. A parte de levantamento da pesquisa foi realizada atraves do 

desenvolvimento de urn questionario estruturado. Esse questionario foi respondido 

por funcionarios diretamente envolvidos com a area de captac;ao de recursos das 

organizac;oes abordadas. 

0 questionario foi estruturado em quatro blocos de perguntas, como e 

apresentado na tabela 2: 

Relacionamento com doadores 1 a 15 

M 16 a 26 
recursos 

Perfil dos doadores e das doa9oes 27 a 32 

TABELA 2- ESTRUTURACAO DO QUESTIONARIO DE PESQUISA 

FONTE: A AUTORA 

0 primeiro e o segundo bloco do questionario foram elaborados com 

perguntas usando a escala de Likert de 5 pontes, sendo todas as perguntas de 

preenchimento obrigat6rio. 0 terceiro e quarto bloco do questionario foram 

elaborados com perguntas fechadas e abertas, sendo algumas de preenchimento 

opcional. 

A escala de Likert apresenta uma serie de afirmac;oes sobre o objeto de 

estudo e exige que os entrevistados indiquem urn grau de concordancia ou 

discordancia com cada afirmac;ao (MALHOTRA, 2006). 

A escala de Likert possui varias vantagens. E facil de construir e de aplicar. 
Os entrevistados entendem rapidamente como utilizar a escala, o que a 
torna adequada para entrevistas postais, telefonicas ou pessoais. A 
principal desvantagem da escala de Likert e que exige mais tempo para ser 
completada do que outras escalas itemizadas, porque os respondentes tern 
de ler cada afirma9ao. (MALHOTRA, 2006, p. 267). 

Para a coleta dos dados foi realizado urn levantamento utilizando uma 

combinac;ao dos metodos telefonico e eletronico (via internet). lnicialmente, foi 

realizado urn contato telefonico com todas as organizac;oes pertencentes a amostra, 

com o objetivo de verificar se a organizac;ao realizava a atividade de captac;ao de 

recursos. No caso de a atividade de captac;ao de recursos nao ser reconhecida 



49 

como uma atividade constante e institucionalizada, a organiza9ao era 

automaticamente excluida da pesquisa. 

Nas organiza9oes que confirmaram realizar a atividade de capta9ao de 

recursos foi realizada a identifica9ao do funcionario responsavel ou atuante ativo na 

capta9ao de recursos da organiza9ao. Foi realizado entao urn contato telefonico 

especifico com o responsavel pela area de capta9ao de recursos da organiza9ao e, 

ap6s autoriza9ao e concordancia do funcionario em participar da pesquisa, foi 

enviado urn email com uma carta de apresenta9ao e o link para a pagina da internet 

onde estava localizado o questionario completo. Esse questionario poderia ser 

acessado mais de uma vez pelo respondente ate a conclusao da pesquisa. Os 

dados colhidos foram automaticamente armazenados em uma pagina na internet de 

acesso restrito apenas a autora da pesquisa. 

Com os questionarios da pesquisa preenchidos foi realizada a analise dos 

mesmos. Nas perguntas com a escala de Likert atribui-se a cada afirma9ao urn 

escore numerico como apresentado na tabela 3: 

TABELA 3- ESCORE NOMERICO DA ESCALADE LIKERT 

FONTE: A AUTORA 

Apenas a pergunta 24 apresentava uma afirma9ao negativa, nesse caso a 

pontuayao da Escala de Likert e invertida, ou seja, o discordo totalmente tern 

pontua9ao 5 e o concordo totalmente 1. 

As perguntas foram elaboradas com base na pesquisa bibliografica, 

conforme apresentado no capitulo do referendal te6rico. Os objetivos de cada bloco 

de perguntas sao apresentados abaixo: 

• Parte 1: Relacionamento com doadores 

A primeira parte do questionario utiliza uma escala somat6ria para avalia9ao 

das atividades de marketing de relacionamento realizadas pelas organiza9oes com 

seus doadores. Com base no referencial te6rico sobre marketing de relacionamento 
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e captagao de recursos foram elaboradas afirmagoes sabre atividades consideradas 

importantes para a manutengao do relacionamento com o cliente ou doador. 

• Parte 2: Marketing de relacionamento como estrategia de capta~ao de 

recursos 

A segunda parte do questionario foi elaborada com o objetivo de analisar se 

o relacionamento com os doadores e uma preocupagao estrategica da organizagao 

e, se ha uma preocupagao da organizagao com a fidelizagao e retengao de 

doadores. Nesse bloco de perguntas buscou-se levantar tambem se a organizagao 

possui urn departamento ou area institucionalizada como responsavel pelo 

relacionamento com os doadores e qual o foco principal dado pela organizagao para 

esta atividade. Nessa parte do questionario tambem foi utilizada, na maioria das 

questoes, uma escala somat6ria para avaliar a atitude das organizagoes em relagao 

ao t6pico abordado. 

• Parte 3: Perfil dos doadores e das doa~oes 

A terceira parte do questionario foi elaborada com o objetivo de levantar 

maiores informagoes sabre os doadores e as doagoes de cada organizagao. Pais, as 

diferentes formas de captagao realizadas pela organizagao e tambem diferentes 

tipos de doadores pode influenciar na realizagao do relacionamento com os 

mesmos. 

• Parte 4: ldentifica~ao e perfil da organiza~ao 

A ultima parte do questionario foi desenvolvida com o objetivo de identificar a 

organizagao participante e ao mesmo tempo garantir credibilidade a pesquisa. No 

entanto, a organizagao tinha a opgao de nao identificar nome e enderego para 

garantir sigilo de seus dados. Mas, as perguntas referentes a area de atuagao, 

constituigao juridica, numero de funcionarios e voluntaries eram de preenchimento 

obrigat6rio. A coleta desses dados tern como objetivo identificar o perfil das 

organizagoes participantes. 
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3.1.2 Tratamento dos dados 

Os dados coletados nessa pesquisa foram analisados de forma simplificada, 

sem o auxilio de softwares estatisticos. Os dados foram transferidos para planilhas 

do Excel e analisados separadamente ou em conjunto para garantir uma analise 

mais completa. Tabelas e graficos produzidos no Excel foram utilizados para 

visualmente apresentar os resultados da pesquisa, facilitando a compreensao. 

0 capitulo seguinte apresenta os resultados da pesquisa. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

A apresentac;ao dos resultados da pesquisa em questao sera realizada da 

seguinte forma: primeiramente serao apresentados os resultados obtidos com a 

utilizac;ao da escala de Likert para avaliar atitudes das organizac;oes pesquisadas 

em relac;ao as diversas atividades de marketing de relacionamento e se essas 

atividades fazem parte da estrategia de captac;ao de recursos das organizac;oes 

pesquisadas. 

Num segundo momenta serao apresentados os dados referentes ao perfil 

dos doadores e das doac;oes e, finalmente, sera apresentado o perfil das 

organizac;oes participantes. 

Das 122 organizac;oes selecionadas na amostra da pesquisa, 69 aceitaram 

participar e receberam o link para acesso ao questionario. As outras 53 

organizac;oes nao participaram da pesquisa por diversos motivos, como mostrado 

a baixo: 

• Nao foi possfvel encontrar urn telefone para contato, nao atenderam as 

ligac;oes ap6s varias tentativas de contato ou o responsavel pela captac;ao de 

recursos nao estava (45); 

• Nao estavam mais atuando, apesar de ainda constarem na lista de OSCIPs 

ou Utilidade Publica Federal (1); 

• Afirmaram nao realizar captac;ao de recursos ou possuir fonte unica de 

recursos (5); 

• Nao aceitaram participar da pesquisa (2). 

Das 69 organizac;oes que receberam o email com o link da pesquisa, 50 

acessaram a pagina na internet com o questionario. No entanto, das 50 

organizac;oes que acessaram o link apenas 25 completaram o questionario 

(preencheram todas as perguntas obrigat6rias). A grande maioria das organizac;oes 

respondeu apenas ate a pergunta 26. Esses questionarios incompletos nao foram 

considerados na pesquisa, pois entende-se que e necessaria o preenchimento 

complete do questionario para validar o mesmo e garantir dados confiaveis. 

Portanto, os resultados apresentados a seguir sao referentes aos dados 

obtidos nos 25 questionarios completes. 
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4.1 0 MARKETING DE REI...ACIONAMENTO E A ESTRATEGIA DE CAPTA<;AO DE 

RECURSOS NAS ORGANIZA<;OES PESQUISADAS 

A primeira parte do questionario foi composta de questoes usando uma 

escala somat6ria com o objetivo de analisar o usa de ferramentas de marketing de 

relacionamento pelas organizac;oes pesquisadas. 

A tabela 4 apresenta as respostas das organizac;oes pesquisadas para as 

questoes de 01 a 15, referentes ao relacionamento com os doadores, as 

organizac;oes estao representadas em ordem aleat6ria pela letra R e as questoes 

pela letra Q: 

4 3 2 5 4 4 2 4 5 4 5 5 

3 1 1 4 5 5 3 1 4 1 4 1 4 2 5 

4 2 2 4 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 5 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 2 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 3 3 5 

4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 5 

4 3 2 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 

1 4 1 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 

3 3 3 4 5 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 

5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 

5 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 

5 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 

2 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

5 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 4 

4 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 5 4 5 4 

5 5 5 4 4 5 2 5 2 4 5 4 4 5 5 

2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 

2 4 3 5 4 5 4 4 3 5 3 5 3 3 2 

3 2 2 5 3 3 4 4 3 2 3 3 5 4 5 

4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 5 

5 1 1 5 4 5 1 1 1 1 5 5 5 1 5 

2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 2 5 

5 4 2 5 5 2 4 2 2 5 5 5 4 4 5 



2 2 1 5 2 2 2 2 1 2 4 4 3 4 

TABELA 4- RESPOSTAS DAS QUESTOES 1 A 15- RELACIONAMENTO COM DOADORES 

FONTE: A AUTORA 
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5 

As respostas apresentadas na tabela acima foram analisadas 

separadamente para cada questao. Foi realizada uma analise somat6ria simples, ou 

seja, foram somadas as respostas das 25 organizac;oes para cada questao e foi 

calculada tambem uma media das respostas. A somat6ria maxima para cada 

questao era de 125 (se a organizac;ao respondesse 5, concordo totalmente, em 

todas as questoes) e a minima 25 (se a organizac;ao respondesse 1, discordo 

totalmente, em todas as questoes). A somat6ria de pontes de cada questao e a 

media estao apresentados na tabela 5: 

1. A nossa organizagao mantem urn banco de dados 
atualizado com informagoes relevantes sabre os doadores 
(numero de doagoes, data da ultima doagao, informagoes 
de etc. 
2. A nossa organizagao faz pesquisa com os doadores 
para saber se estao satisfeito com o trabalho da 
o os resultados etc. 
3. A nossa organizagao faz pesquisa com os aoc~aores 

saber os motives ue os levaram a 
4. A n organizagao possui urn canal aberto onde o 
doador se neamente. 
5. A nossa organizagao procura saber o que outras 
organizagoes estao fazendo na area de captagao de 
recursos. 
6. A nossa organizagao procura saber o motive pelo qual 
alguma empresa ou pessoa deixou de realizar novas 

7. A nossa organizagao mantem os doadores informados 
sabre o destine do dinheiro doado atraves de meios 
eletrOnicos newsletter 
8. A nossa organizagao mantem os doadores informados 
sabre o destine do dinheiro doado atraves de meios nao 
eletrOnicos rtas ou tott::.tnr'o 

9. A nossa organ peri6dicas aos 
randes d un 

10. A nossa organizagao realiza periodicamente algum tipo 
de contato (telefone, email, carta, etc.) com os doadores 

fisicas e ·urid. 
11. A nossa organizagao os 
doadores visitar a n 
12. A nossa organizagao incentiva que os doadores 
manifestem suas opinioes sabre o trabalho da instituigao e 

89 3,56 

73 2,92 

59 2,36 

97 3,88 

89 3,56 

91 3,64 

89 3,56 

81 3,24 

70 2,8 

92 3,68 

106 4,24 

95 3,8 

3,56 



15. A nossa organiza9ao valoriza todo e qualquer tipo ou 
valor de doa9ao, dispensando aten9ao a todos os 
doadores. 

113 

TABELA 5- SOMATORIA E MEDIA DAS REPOSTAS DAS QUESTQES DE 01 A 15 

FONTE: A AUTORA 
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4,52 

Os resultados apresentados acima demonstram que a media geral de 

respostas ficou entre 3 e 4 (concordo e concordo totalmente), o que representa uma 

atitude mais favoravel das organizac;oes em relac;ao a utilizac;ao de ferramentas do 

marketing de relacionamento com seus doadores. Quando cada questao e analisada 

separadamente fica possivel observar que algumas tiveram uma pontuac;ao mais 

alta, como as questoes 15 e 11, e outras tiveram pontuac;oes muito baixas, como as 

questoes 9 e 2. Essa diferenc;a de pontuac;ao apresenta as pontos fortes e altos das 

organizac;oes em relac;ao a pratica de atividades de marketing de relacionamento 

com seus doadores. 

Na segunda parte do questionario tambem foi utilizada uma escala 

somat6ria com o objetivo analisar se o relacionamento com os doadores e uma 

preocupac;ao estrategica da organizac;ao. A tabela 6 apresenta as respostas para as 

questoes de 16 a 24: 

4 2 4 5 4 4 2 1 

4 4 5 2 4 3 2 4 1 

4 4 4 4 4 5 5 4 2 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 

3 3 4 3 3 4 3 3 2 

4 2 3 3 3 4 4 3 1 

4 4 4 3 3 4 3 4 2 

4 3 1 4 4 1 2 2 1 

3 4 4 4 4 4 5 4 1 

4 3 4 4 3 4 4 2 1 

4 4 5 4 4 4 4 4 2 

4 4 5 5 5 4 5 4 2 

2 4 4 3 3 4 4 2 2 

2 4 4 4 4 4 4 2 1 

2 2 4 4 3 4 4 4 3 
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4 4 5 4 4 4 4 3 2 

4 2 4 4 4 4 4 2 2 

4 3 5 3 3 3 3 4 4 

2 2 2 2 2 2 4 1 1 
3 3 4 4 3 5 3 4 1 

5 1 4 5 5 5 5 2 1 

2 2 4 4 4 4 4 2 1 
5 2 4 3 3 5 5 4 1 
3 1 3 2 2 4 4 4 2 

TABELA 6- RESPOSTAS DAS QUESTOES 16 A 24- MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO 

ESTRATEGIA DE CAPTACAO DE RECURSOS 

FONTE: A AUTORA 

A tabela 7 apresenta a somat6ria e a media de cada questao: 

16. A nossa organiza<;ao utiliza todas as informa<;oes 
levantadas com os doadores de forma estrategica 
buscando melhorar o relacionamento com os mesmos. 
17. A nossa organiza<;ao possui programas/a<;oes 
especificos para relacionamento com grupos de doadores 
diferentes. (Ex: programa para empresas, programa para 

fis· 
18. Em nossa organiza<;ao ha urn esfor<;o para que novas 
doadores realizem mais doa<;oes no futuro, tornando-os 
fidelizados oadores assiduos da 
19. 0 aumento do numero de novas doadores e uma 
preocupa<;ao estrategica da nossa organiza<;ao, inclusive 
com metas estabelecidas. 
20. 0 aumento do numero de doa<;oes, entre os doadores 
ja existentes, e uma preocupa<;ao estrategica da 

inclusive com metas estabelecidas. 
21. Em nossa organiza<;ao todos os funcionarios tern 
consciencia da importancia dos doadores e estao 
preparados para atende-los da melhor forma, sempre que 
necessaria. 
22. A melhoria do relacionamento da organiza<;ao com os 
doadores e uma preocupa<;ao constante da nossa 

23. A nossa organiza<;ao esta realizando urn 6timo trabalho 
no relacionamento com os doadores. 

organiza<;ao ainda tern muito a melhorar em 
lacionamento com os doadores. 

87 

71 

95 

90 

88 

97 

96 

77 

43 

TABELA 7- SOMATORIA E MEDIA DAS REPOSTAS DAS QUESTQES DE 16 A 24 

FONTE: A AUTORA 

3,48 

2,84 

3,8 

3,6 

3,52 

3,88 

3,84 

3,08 

1,72 
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Os resultados apresentados na tabela 7 demonstram que a media de 

respostas ficou muito proxima de 3 (nem discordo, nem concordo}, ou seja, a maioria 

das organiza9oes teve uma resposta neutra ou negativa em relayao as afirmativas 

sabre relacionamento com doadores e estrategia de capta9ao de recursos. Esses 

resultados demonstram que o relacionamento com os doadores ainda nao e parte da 

estrategia de captayao de recursos da maioria das organiza9oes. A ultima questao 

teve uma pontua9ao muito baixa, isso revela que as organiza9oes concordam que 

ainda tern muito a melhorar em rela9ao ao relacionamento com seus doadores. 

Para complementar a analise sabre o uso do marketing de relacionamento 

como estrategia de capta9ao de recursos foram realizadas mais duas questoes sem 

o uso da escala somat6ria. Na questao 25 os entrevistados eram requisitados a 

apresentar o foco da estrategia de capta9ao de recursos da organiza9ao. A tabela 8 

mostra que a maioria das organiza96es, 14, divide o foco da capta9ao de recursos 

entre novas e antigos doadores: 

Conseguir o maior numero possrvel de novas 
doadores 
Conseguir novas doagoes com os doadores 
ja existentes, nao importando o valor da 

doatcoE~s de valores mais altos 
existentes 

caotac~~o de recursos e dividido 
~n•innr. doadores 

5 

1 

0 

14 

5 

TABELA 8- FOCO DA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ORGANIZACOES 

FONTE: A AUTORA 

Nenhuma das organiza96es pesquisadas tern como foco conseguir doa9oes 

de valores mais altos com os doadores ja existentes. Cinco organiza9oes revelaram 

ter como foco a busca de novas doadores e outras cinco organiza96es disseram nao 

ter urn foco na capta9ao de recursos. 0 grafico 1 apresenta os resultados da 

questao 25: 



A organizacao toea seus esforcos em captacao de 
recUrSOS para: m Conseguir o maior numero 

4% 

0% 

possivel de novos doadores 

~J Conseguir novas doa~oes 
com os doadores ja 
existentes, nao importando o 
valor da doa~ao 

o Conseguir doa~oes de 
val ores mais altos com os 
doadores ja existentes 

ll:l 0 foco da capta~ao de 
recursos e dividido entre 
novos e antigos doadores 

ra Nao ha um foco na capta~ao 
de recursos da organiza~ao 

GRAFICO 1 - FOCO DA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ORGANIZACOES 

FONTE: A AUTORA 
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Para encerrar o bloco de perguntas sabre marketing de relacionamento e 

estrategia de captac;ao de recursos, foi perguntado as organizac;oes se elas 

possuiam ou nao urn departamente ou profissional responsavel pelo relacionamento 

com os doadores. A maioria, 15 organizac;oes, revelou ter urn profissional ou 

departamento responsavel pelo relacionamento com os doadores e 1 0 organizac;oes 

disseram nao ter. 0 grafico 2 apresenta a porcentagem desses resultados: 

A organizacao possui algum departamento ou 
profissional responsavel pelo relacionamento 

com os doadores? 

SIM 

rn NAO 

GRAFICO 2 - PORCENTAGEM DE ORGANIZACOES QUE POSSUEM DEPARTAMENTO OU 

RESPONSAVEL PELO RELACIONAMENTO COM OS DOADORES 

FONTE: A AUTORA 
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4.2 PERFIL DOS DOADORES E DAS DOA<;OES 

Na terceira parte do questionario foram elaboradas questoes para levantar o 

perfil dos doadores e das doayoes recebidas pelas organizayoes pesquisadas. 

Todos os dados levantados sao referentes aos anos de 2007 e 2008. 

Sabre o total de doadores pessoas fisicas, nos dois ultimos anos, 17 

organizayoes (68%) afirmaram ter menos de 50 doadores, sendo que a maioria (11 

organizayoes) afirmaram ter menos de 20 doadores. No entanto, 6 organizayoes, 

que representam 24% do total pesquisado, afirmaram ter mais de 150 doadores. 

Apenas uma organizayao afirmou ter entre 51 e 1 00 doadores e apenas uma 

organizayao afirmou ter entre 101 e 150 doadores. 0 grafico 3 apresenta os 

resultados da questao 27: 

Media de doadores (PESSOAS FiSICAS} da 
organiza~ao em 2007 e 2008 

MENOSDE20 
DO ADORES 

s ENTRE 21 E 50 
DO ADORES 

o ENTRE51 E 100 
DO ADORES 

ENTRE 101 E 150 
DO ADORES 

c ACIMADE 150 
DO ADORES 

GRAFICO 3- PORCENTAGEM MEDIA DE DOADORES PESSOAS F[SICAS DAS ORGANIZACOES 

EM 2007 E 2008 

FONTE: A AUTORA 

Na questao 28, foi requisitado aos entrevistados que classificassem os 

doadores (pessoas fisicas) dos a nos de 2007 e 2008 entre: doadores fidelizados, 

doadores simpatizantes e novas doadores. As organizayoes colocaram a 

porcentagem que melhor representava cada tipo de doador, foi calculada uma media 

das respostas apresentadas pelas organizayoes. Os resultados levantados 
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apresentam urn equilibria entre os tres tipos de doadores. 0 grafico 4 apresenta a 

media das respostas de todos os entrevistados: 

Classificacao dos doadores pessoas fisicas 

NOVOSDOADORES 

DO ADORES 
SIMPATIZANTES 

IE OOADORES 
FIDELIZADOS 

GRAFICO 4 - CLASSIFICA<;AO DOS DOADORES PESSOAS FiSICAS DOS ANOS DE 2007 E 2008 

FONTE: A AUTORA 

Sabre o total de doadores pessoas juridicas nos anos de 2007 e 2008, 

houve urn equilibria maior nas respostas apresentadas pelas organizac;oes como 

ilustrado no grafico 5: 

Media de doadores (PESSOAS JURiDICAS) da 
organiza~ao em 2007 e 2008 

ATE10DOADORES 

o ENTRE11 E 20 
DO ADORES 

m ENTRE 21 E 30 
DO ADORES 

Iilli ENTRE 31 E 50 
DO ADORES 

[iil ACIMA DE 50 DO ADORES 

GRAFICO 5 - PORCENTAGEM MEDIA DE DOADORES PESSOAS JURiDICAS DAS 

ORGANIZA<;OES EM 2007 E 2008 

FONTE: A AUTORA 
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Das organizac;oes participantes nove afirmaram ter ate 1 0 doadores pessoas 

juridicas, quatro organizac;oes afirmaram ter entre 11 e 20 doadores, outras quatro 

afirmaram ter entre 21 e 30 doadores, tres organizac;oes afirmaram ter entre 31 e 50 

doadores e cinco organizac;oes afirmaram ter mais de 50 doadores. 

Na questao 30, os entrevistados foram requisitados a apresentar a 

porcentagem correspondente as doac;oes em dinheiro e as doac;oes em materiais ou 

servic;os. 0 grafico 6 apresenta uma media das respostas fornecidas pelas 

organizac;oes: 

Natureza das doa~oes de pessoas juridicas nos 
a nos de 2007 e 2008 

DOACOESEMDINHEIRO 

a DOACOES DE OUTROS 
TIP OS 

GRAFICO 6- NATUREZA DAS DOAC6ES DE PESSOAS JURIDICAS NOS ANOS DE 2007 E 2008 

FONTE: A AUTORA 

0 grafico 6 mostra uma diferenc;a pequena entre as doac;oes de pessoas 

fisicas recebidas em dinheiro (58%) e as doac;oes recebidas na forma de servic;os, 

materiais ou equipamento (42%). lsso porque foi realizada uma media entre as 

respostas apresentadas pelas organizac;oes. No entanto, quando se observa cada 

resposta separadamente encontram-se algumas organizac;oes que responderam ter 

1 OOo/o de suas doac;oes de pessoas fisicas em dinheiro e outras organizac;oes que 

responderam ter 100o/o de suas doac;oes de outros tipos (materias, servic;os, etc.). 

Portanto, essa questao acabando ficando muito especifica para cada tipo de 

organizac;ao. Porem, sendo as doac;oes em dinheiro ou materiais nao exclui a 

importancia de se manter urn relacionamento constante com os doadores. 
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Na questao seguinte foi requisitado aos entrevistados que classificassem as 

doadores, pessoas juridicas, dos anos de 2007 e 2008 entre: doadores fidelizados, 

doadores simpatizantes e novas doadores. 0 grafico 6 apresenta a media das 

respostas de todos as entrevistados: 

Classificacao dos doadores pessoas juridicas 

NOVOSDOADORES 

oDOADORES 
SIMP A TIZANTES 

iii OOADORES 
FIDELIZADOS 

GRAFICO 7 - CLASSIFICACAO DOS DOADORES PESSOAS JURiDICAS DOS ANOS DE 2007 E 

2008 

FONTE: A AUTORA 

Os resultados acima demonstram que as organizayoes consideram a 

maioria dos seus doadores como sendo fidelizados. No entanto, deve-se levar em 

considerayao que cada organizayao tern uma concepyao do que seja doador 

fidelizado. Para evitar uma interpreta9ao errada da questao foi colocado na op9ao 

"doadores fidelizados" uma pequena explicayao dizendo que sao as doadores que 

realizam doa9oes regularmente para organizayao. lsso, porem, nao impede uma 

interpreta9ao unica de cada organizayao, ja que, para algumas organizayoes, 

doa9ao regular pode significar que seja realizada uma vez ao ano enquanto para 

outras pode significar uma vez ao mes. 

A questao 32 estava ligada as fontes de financiamento das organizayoes 

pesquisadas e, era requisitado que estas respondessem qual a porcentagem que 

melhor representava as fontes de recursos financeiros nos anos de 2007 e 2008. 0 

grafico 8 apresenta uma media das respostas apresentadas pelas organiza9oes: 



Composicao das fontes de recursos 

2%2%2% Govemo 

Receitas proprias 

fi Doa~ao de individuos 
(pessoa fisica) 
Doa~ao de empresas 
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rn Fontes intemacionais 
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~J Outras 

GRAFICO 8 - COMPOSICAO DAS FONTES DE RECURSOS DAS ORGANIZACOES 

FONTE: A AUTORA 
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Os dados apresentados no grafico acima mostram que a grande maioria dos 

recursos das organiza9oes pesquisadas e oriunda de doa96es de empresas 

privadas (31%), seguido de receitas pr6prias (24%) e recursos advindos do governo 

(22% ). As fontes menos representativas no montante de recursos das organiza9oes 

sao as funda9oes privadas e fontes internacionais. 

4.3 CARACTERiSTICAS E PERFIL DAS ORGANIZACOES PESQUISADAS 

As organiza9oes pesquisadas foram identificadas e selecionadas 

previamente dentro do universo de organiza9oes sem fins lucrativos atuantes na 

cidade de Curitiba. Com a aplica9ao do questionario, alguns dados foram coletados 

possibilitando a descri9ao de caracteristicas mais especificas dessas organiza9oes. 

As organiza9oes participantes tinham como op9ao no momenta de 

preenchimento do questionario a nao coloca9ao de seus dados de identifica9ao 

(nome, localiza9ao, telefone, respondente, etc.). Das 25 organiza9oes que 

preencheram completamente ao questionario, 21 optaram por identificar a 

organiza9ao. No entanto, foi acordado com as organiza9oes, no momenta de 
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apresentac;ao da pesquisa, que esses dados nao seriam revelados. Entao, a parte 

do instrumento que diz respeito a dados da organizac;ao (questao 33) nao sera 

apresentada nessa pesquisa, ficando estes dados somente para controle das 

informac;oes prestadas. 

Das organizac;oes pesquisadas a maioria tern ate 50 funcionarios, 11 

organizac;oes afirmaram ter entre 11 e 50 funcionarios e nove organizac;oes 

afirmaram ter ate 10 funcionarios. Apenas uma organizac;ao afirmou ter entre 51 e 

1 00 funcionarios e quatro organiza<;oes tern mais de 1 00 funcionarios. A 

porcentagem relativa a esses dados e apresentada no grafico 9: 

Numero de funcionarios da organiza~ao 

m1 Ate 10 funcioniuios 

!:] Entre 11 e 50 funcionarios 

~YJ Entre 51 e 100 
funcionarios 

~ Acima de 1 oo 
funcionarios 

GRAFICO 9 - NUMERO DE FUNCIONARIOS DA ORGANIZACAO 

FONTE: A AUTORA 

Os dados levantados demonstram que 80o/o das organizac;oes pesquisadas 

sao pequenas ou medias em relac;ao ao numero de funcionarios. Esse dado 

representa uma caracteristica comum entre as organizac;oes do terceiro setor. 

Segundo dados levantados pelo IBGE a grande maioria das FASFIL (Fundac;oes 

privadas e associa<;oes sem fins lucrativos), 79,5o/o, nao possui sequer urn 

empregado formalizado (IBGE, 2008). No entanto, esses dados podem ser muito 

diferentes dependendo do tipo da organiza<;ao. Organiza<;oes da area de saude, 

principalmente hospitais, por exemplo, possuem, em geral, uma media alta de 

numero de funcionarios contratados (IBGE, 2008). Nesse levantamento, essa 

caracteristica se confirmou. Entre as cinco organizac;oes que afirmaram ter entre 51 
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e 1 00 ou acima de 1 00 funcionarios formais, quatro afirmaram atuar na area de 
saude. 

0 trabalho voluntario e uma das caracteristicas das organizac;oes sem fins 

lucrativos. Entre as organizac;oes pesquisadas a maioria possui ate 50 voluntarios, 

oito organizac;oes afirmaram ter ate 1 0 voluntarios e 11 organizac;oes afirmaram ter 

entre 11 e 50 voluntaries. Apenas duas organizac;oes afirmaram ter entre 51 e 1 00 

voluntaries e quatro afirmaram ter rna is de 1 00 voluntaries. Esses dados sao 

representados no grafico 1 0: 

Numero de voluntarios ativos da organiza~ao 

GS Ate 1 o voluntiuios 

o Entre 11 e 50 voluntiuios 

tm Entre 51 e 100 voluntarios 

Acima de 1 oo voluntarios 

GRAFICO 10- NUMERO DE VOLUNTARIOS ATIVOS DA ORGANIZAQAO 

FONTE: A AUTORA 

A questao 36 dizia respeito a area de atuac;ao da organizac;ao. 0 

questionario possibilitava multiplas respostas ja que muitas organizac;oes atuam em 

mais de uma area. A tabela 9 abaixo mostra as areas assinaladas pelas 

organizac;oes. 



Esporte 
Empreendedorismo 
Educacao especial 

TABELA 9- AREA DE ATIVIDADE I ATUAQAO DA ORGANIZACAO 

FONTE: A AUTORA 
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1 
2 
1 

Os dados da tabela acima revelam que a pesquisa contemplou organiza9oes 

de diversas areas de atua9ao. As areas que possuem maior atua9ao das 

organiza~oes sao: assistencia social, educa9ao e pesquisa e cultura e recrea9ao. 

Em rela9ao a constitui9ao juridica das organiza9oes, alem do titulo de 

OSCIP e Utilidade Publica Federal, algumas organiza9oes tambem possuem os 

titulos de Utilidade Publica Municipal e Estadual. A questao sobre os titulos da 

organiza9ao era de multipla escolha, pois uma organiza9ao pode ter mais de uma 

des titulos mencionados acima. A tabela 1 0 resume os resultados sobre a 

constitui9ao juridica das organiza9oes pesquisadas. 

TABELA 10- TfTULOS E CERTIFICADOS DAS ORGANIZACOES PESQUISADAS 

FONTE: A AUTORA 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente trabalho teve como objetivo analisar o uso do marketing de 

relacionamento nas estrategias de captac;ao de recursos de organizac;oes do terceiro 

setor de Curitiba. Para alcanc;ar esse objetivo foi realizada uma pesquisa quantitativa 

e descritiva com uma amostra referente as organizac;oes sem fins lucrativos atuantes 

na cidade de Curitiba. 

A revisao da literatura abrangeu aspectos relacionados ao terceiro setor, 

marketing de relacionamento, marketing aplicado ao terceiro setor e captac;ao de 

recursos. Desta forma, buscou-se levantar maiores informac;oes sobre as diversas 

particularidades que envolvem as organizac;oes do terceiro setor, objetivando, 

principalmente, destacar a atividade de captac;ao de recursos. Atraves da 

fundamentac;ao te6rica foi possivel levantar as ideias de autores que reforc;am a 

importancia das praticas do marketing em organizac;oes do terceiro setor, bern como 

na captac;ao de recursos. 

0 levantamento da pesquisa contemplou uma amostra de 122 organizac;oes. 

Desse total, apenas 25 completaram os questionarios de forma correta e tiveram 

seus dados analisados. Em relac;ao as atividades de marketing de relacionamento, 

observou-se que todas as respondentes, em maior ou menor escala desenvolvem 

ac;oes de relacionamento com seus doadores. No entanto, analisando a media das 

respostas das 25 organizac;oes e possivel concluir que essas atividades ainda 

precisam ser reforc;adas nessas instituic;oes, pois a media ficou entre 3 e 4, 

enquanto o ideal seria entre 4 e 5. 

Em relac;ao ao uso do marketing de relacionamento como estrategia de 

captac;ao de recursos, observou-se que, apesar de as organizac;oes realizarem 

atividades de relacionamento com doadores (em maior ou menor grau, como 

apresentado acima), essas atividades nao sao tratadas de forma estrategica pelas 

organizac;oes. Ja que a media das respostas referentes a este t6pico ficou muito 

proxima de 3. E, a grande maioria das organizac;oes afirmou ter muito a melhorar em 

relac;ao ao relacionamento com os doadores. 

Assim, analisando a pergunta inicial da pesquisa chega-se a seguinte 

conclusao: as organizac;oes do terceiro setor da cidade de Curitiba utilizam, em 

maior ou menor grau, conceitos e ac;oes do marketing de relacionamento, mas essas 
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a9oes nem sempre estao contempladas em uma estrategia de capta9ao de 

recursos. 

Apesar de os resultados alcan9ados na pesquisa serem satisfat6rios, 

algumas dificuldades foram encontradas no desenvolvimento da mesma, 

principalmente no que diz respeito ao comprometimento das organiza96es, pois 

mais da metade das organiza96es contatadas nao respondeu ou nao concluiu o 

questionario. 

A partir desse estudo evidenciam-se novas perspectivas de estudos com 

organiza9oes do terceiro setor para aprofundamento de temas como capta9ao de 

recursos e marketing de relacionamento. Assim, vislumbram-se algumas sugestoes 

de trabalhos futures: 

• A realiza9ao da mesma pesquisa com uma amostra maior ou a realiza9ao de 

urn censo com as organiza9oes curitibanas. 

• A realiza~o de uma pesquisa qualitativa com o grupo de organiza9oes que 

possui estrategias mais definidas de capta9ao de recursos e atividades 

constantes de marketing de relacionamento. Dessa forma, seria possivel fazer 

urn estudo mais aprofundado sabre caracteristicas especificas do marketing 

de relacionamento com doadores. 

• Aplica9ao da mesma pesquisa com dois grupos de organiza9oes atuantes em 

areas diferentes (saude e educa~o. por exemplo) e, a partir dos dados 

levantados, fazer uma analise discriminante. 

Finalmente, espera-se que os resultados apresentados nessa pesquisa 

contribuam para as diversas organiza9oes do terceiro setor no desenvolvimento de 

estrategias de marketing mais eficientes e na busca por melhores praticas de 

capta9ao de recursos. 
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APENDICES 



APENDICE 1 -EMAIL DE APRESENTA<;AO E ACESSO A PESQUISA 

Prezado XX, 

Conforme contato telefonico ja realizado, envio abaixo o link para participa9ao na 
pesquisa sabre capta9ao de recursos e marketing de relacionamento. 

Tendo como tema central o estudo do Terceiro Setor, estou escrevendo minha 
monografia, para conclusao do curso de Especializa9ao em Marketing da 
Universidade Federal do Parana, com o objetivo de elucidar como acontecem as 
intera9oes entre o marketing de relacionamento e a capta9ao de recursos em 
organiza9oes do Terceiro Setor. 
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Para esta finalidade, os dados fornecidos por sua organizacao sao de extrema 
importancia. Tais dados nao serao apresentados de forma individual, mas sim 
coletivamente e de forma estatistica, para que assim alcance os objetivos da 
pesquisa. Todas as informa9oes recebidas serao utilizadas com muita 
responsabilidade. A organiza9ao foi selecionada por ser representativa do conjunto 
daquelas que sao acreditadas pela sociedade paranaense. 

Para responder ao questionario e s6 acessar o link abaixo: 

http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=fa 77 c543-936a-452c-b 1 af-
141 bd850afc7 

Todas as perguntas com o sinal (*) devem ser preenchidas. Estarei a total 
disposi9ao para esclarecer qualquer duvida ou dificuldade em acessar ou responder 
ao questionario. 

Peco que o questionario seja respondido ate o dia 15/06/09. 

Certo de que poderei contar com a sua colaborayao, aproveito a oportunidade para 
agradecer sua disponibilidade. 

Muito obrigada pela participa9ao! 

Chrislaine Melina de Souza 
souza chris@yahoo.com.br 
8406-7636 I 3258-9975 



APENDICE 2 - QUESTIONARIO DE PESQUISA 

Marketing de relacionamento e capta~ao de recursos em Organiza~oes do Terceiro Setor 
Todas as questoes marcadas com o sinal (*) devem ser respondidas para prosseguir. 

1. MARKETING DE RELACIONAMENTO E CAPTACAO DE RECURSOS 
Prezado (a) entrevistado (a), 

77 

A pesquisa a seguir tern como objetivo analisar o uso do marketing de relacionamento na estrategia 
de captaQao de recursos de organizaQoes do terceiro setor. Os resultados levantados na pesquisa 
serao utilizados para fins academicos e estarao disponfveis para consulta na biblioteca da UFPR, em 
breve. 
Pesquisas como essa buscam encontrar novas oportunidades e soluQoes para o desafio da captaQao 
de recursos nas organizaQoes da sociedade civil, bern como fortalecer e legitimar a atuaQao dessas 
organiza9oes no Brasil. 
Por isso, sua participaQao e muito importante!! Pe9o que responda com aten9ao e veracidade as 
perguntas abaixo. Caso nao consiga responder ao questionario em apenas urn acesso ao link, sera 
possfvel retornar de onde parou para finalizar o questionario. Muito obrigada! 

0 enunciado abaixo refere-se as questoes de 1 a 6: 

Em rela9ao a captaQao de recursos e o relacionamento com os doadores da sua organizaQao nos 
anos de 2007 e 2008, procure destacar o seu grau de concordancia com as afirmayoes abaixo: 

1. A nossa organizaQao mantem urn banco de dados atualizado com informaQoes relevantes sobre os 
doadores (numero de doaQoes, data da ultima doaQao, informaQoes de contato, etc.). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

2. A nossa organiza9ao faz pesquisa com os doadores para saber se estao satisfeito com o trabalho 
da organizaQao, os resultados apresentados, etc. * 

1 DISCORDO 2DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

3. A nossa organiza9ao faz pesquisa com os doadores para saber os motivos que os levaram a fazer 
a doa9ao. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

4. A nossa organiza9ao possui urn canal aberto on de o doador pode se expressar espontaneamente. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

5. A nossa organiza9ao procura saber o que outras organiza9oes estao fazendo na area de capta9ao 
de recursos. * 

1 DISCORDO 
TOTALMENTE 

2 DISCORDO 3NEM 
CONCORDO, 

4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE 



78 

I NEM DISCORDO 

6. A nossa organizac;ao procura saber o motivo pelo qual alguma empresa ou pessoa deixou de 
realizar novas doac;oes. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 
NEM DISCORDO 

2. RELACIONAMENTO COM DOADORES 

0 enunciado abaixo se refere as questoes de 7 a 15: 

Em relac;ao ao relacionamento com os doadores da sua organizac;ao nos anos de 2007 e 2008, 
procure destacar o seu grau de concordancia com as afirmac;oes abaixo: 

7. A nossa organizac;ao mante~m os doadores informados sobre o destino do dinheiro doado atraves 
de meios eletronicos (e-mail, newsletter, site).* 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

8. A nossa organizac;ao mantem os doadores informados sobre o destino do dinheiro doado atraves 
de meios nao eletronicos (cartas ou telefone). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

9. A nossa organizac;ao realiza visitas peri6dicas aos grandes doadores (pessoas juridicas). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

10. A nossa organizac;ao realiza periodicamente algum tipo de contato (telefone, email, carta, etc.) 
com os doadores (pessoas fisicas e juridicas). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

11. A nossa organizac;ao convida, sempre que possivel, os doadores para visitar a nossa instituic;ao e 
I ou projetos. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

12. A nossa organizac;ao incentiva que os doadores manifestem suas opinioes sobre o trabalho da 
instituic;ao e participem com sugestoes. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

13. A nossa organizac;ao atende as sugestoes dadas pelos os doadores e os avisa quando o faz. * 

1 DISCORDO 
TOTALMENTE 

2 DISCORDO 3NEM 
CON COR DO, 

4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE 



I NEM DISCORDO 

14. A nossa organizagao mantem informados os doadores sabre atuais e futuros projetos. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

15. A nossa organizagao valoriza todo e qualquer tipo ou valor de doagao, dispensando atengao a 
todos os doadores. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5 CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

3. MARKETING DE RELACIONAMENTO COMO ESTRATEGIA DE CAPTACAO DE RECURSOS 

0 enunciado abaixo se refere as questoes de 15 a 26: 

Em relagao as estrategias de captagao de recursos da sua organizagao nos anos de 2007 e 2008, 
procure destacar o seu grau de concordancia com as afirmagoes abaixo: 

16. A nossa organizagao utiliza todas as informagoes levantadas com os doadores de forma 
estrategica buscando melhorar o relacionamento com os mesmos. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

17. A nossa organizagao possui programas/ayaes especificos para relacionamento com grupos de 
doadores diferentes. (Ex: programa para empresas, programa para pessoas fisicas). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 
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18. Em nossa organizagao ha urn esforgo para que novas doadores realizem mais doagoes no futuro, 
tornando-os fidelizados (doadores assiduos da organizagao). * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

19. 0 aumento do numero de novas doadores e uma preocupagao estrategica da nossa organizagao, 
inclusive com metas estabelecidas. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5 CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

20. 0 aumento do numero de doagoes, entre os doadores ja existentes, e uma preocupagao 
estrategica da organizagao, inclusive com metas estabelecidas. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CON COR DO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

21. Em nossa organizagao todos os funcionarios tern consciencia da importancia dos doadores e 
estao preparados para atende-los da melhor forma, sempre que necessaria. * 

)1 DISCORDO )2DISCORDO j3NEM )4CONCORDO )5CONCORDO 



TOTALMENTE CONCORDO, 
NEM DISCORDO 
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TOTALMENTE 

22. A melhoria do relacionamento da organiza9ao com os doadores e uma preocupagao constante da 
nossa organiza9ao. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

23. A nossa organizagao esta realizando urn 6timo trabalho no relacionamento com os doadores. * 

1 DISCORDO 2 DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

24. A nossa organiza9ao ainda tern muito a melhorar em relagao ao relacionamento com os 
doadores. * 

1 DISCORDO 2DISCORDO 3NEM 4CONCORDO 5CONCORDO 
TOTALMENTE CONCORDO, TOTALMENTE 

NEM DISCORDO 

25. A organiza9ao foca seus esfor9os em capta9ao de recursos para: * 

( ) 1 CONSEGUIR 0 MAIOR NOMERO POSSiVEL DE NOVOS DOADORES 

() 2 CONSEGUIR NOVAS DOA<;OES COM OS DOADORES JA EXISTENTES, NAO IMPORTANDO 0 VALOR 
DADOA<;AO 

( ) 3 CONSEGUIR DOA<;OES DE VALORES MAIS ALTOS COM OS DOADORES JA EXISTENTES 

() 4 0 FOGO DA CAPTA<;AO DE RECURSOS E DIVIDIDO ENTRE NOVOS E ANTIGOS DOADORES 

( ) 5 NAO HA UM FOGO NA CAPTA<;AO DE RECURSOS DA ORGANIZA<;AO 

26. A organiza9ao possui algum departamento ou profissional responsavel pelo relacionamento com 
os doadores? * 

( ) 1 SIM 

() 2 NAO 

4. PERFIL DOS DOADORES E DAS DOAC0ES 

Em rela9ao as doa9oes recebidas em 2007 e 2008, responda as questoes de 27 a 32: 
*Leia com aten9ao o enunciado das questoes, algumas sa~ referentes a doagoes de PESSOAS 
FiSICAS e outras referentes a doa9oes de PESSOAS JURIDICAS (empresas). 

27. Em media, quantos doadores diferentes (PESSOAS FiSICAS) a organiza9ao teve em 2007 e 
2008? Contabilizar apenas as doagoes em dinheiro. * 

( ) 1 MENOS DE 20 DOADORES 

( ) 2 ENTRE 21 E 50 DOADORES 

( ) 3 ENTRE 51 E 100 DOADORES 

( ) 4 ENTRE 101 E 150 DOADORES 

( ) 5 ACIMA DE 150 DOADORES 
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28. Em rela~o ao total de doadores (PESSOAS FISICAS) que a organizagao teve em 2007 e 2008, 
coloque a porcentagem correspondente (totalizando 100%): * 

NOVOS DOADORES (PRIMEIRA VEZ QUE FIZERAM UMA DOA<;AO PARA A ORGANIZA<;AO): % 

DOADORES SIMPATIZANTES (JA DOARAM ANTERIORMENTE, MAS SEM UMA REGULARIDADE NAS 
DOACOES): % 

DOADORES FIDELIZADOS (FAZEM DOACOES REGULARES PARA A ORGANIZACAO): ____ % 

29. Quantos doadores diferentes (PESSOAS JURIDICAS) a organizagao teve em 2007 e 2008? 
Favor contabilizar as empresas que fizeram doagao em dinheiro e tambem as que fizeram doagoes 
representativas em materiais e servigos (alimentos, material de limpeza, material de escrit6rio, espago 
em midia, etc.).* 

( ) 1 ATE 10 DOADORES 

( ) 2 ENTRE 11 E 20 DOADORES 

( ) 3 ENTRE 21 E 30 DOADORES 

( ) 4 ENTRE 31 E 50 DOADORES 

( ) 5 ACIMA DE 50 DOADORES 

30. Em rela~o as doagoes de PESSOAS JURIDICAS em 2007 e 2008, coloque a porcentagem 
correspondente (totalizando 100% ). * 

DOACOES EM DINHEIRO % 

DOACOES DE OUTROS TIPOS (SERVICOS, MATERIAlS, EQUIPAMENTOS) % 

31. Em relagao ao total de doadores (PESSOAS JURIDICAS) que a organizagao teve em 2007 e 
2008, coloque a porcentagem correspondente: * 

NOVOS DOADORES (PRIME IRA VEZ QUE FIZERAM UMA DOACAO PARA A ORGANIZA<;AO): % 

DOADORES SIMPATIZANTES (JA DOARAM ANTERIORMENTE, MAS SEM UMA REGULARIDADE NAS 

DOACOES): % 

DOADORES FIDELIZADOS (FAZEM DOACOES REGULARES PARA A ORGANIZACAO): % 

32. Qual a porcentagem que melhor representa a composigao das fontes de recursos financeiros da 
sua organizagao em 2007 e 2008? (Preencha todos que se aplicarem) * 

Governo % 

Receitas pr6prias (venda de produtos, prestacao de servic;os, aluguel de im6veis, etc) % 

Doac;ao de individuos (pessoa fisica) ____ % 
Doacao de empresas privadas ____ % 

Fontes internacionais ____ % 

Fundac;oes privadas ____ % 

Outras ____ % 



5. IDENTIFICACAO E PERFIL DA ORGANIZACAO 

As informa¢es fornecidas neste questionario serao utilizadas somente para fins academicos de pesquisa. 0 
nome da organiza98o nao sera revelado. 

33. DADOS DA ORGANIZA<;AO 

Nome: 
Endere~;o: 

Cidade: 
Estado: 
Telefone: 
Site: 
Nome do respondente: 
Cargo do respondente: 

34. Numero de funcionarios da organizayao * 

( ) Ate 1 0 funcionarios 

( ) Entre 11 e 50 funcionarios 

( ) Entre 51 e 100 funcionarios 

( ) Acima de 1 00 funcionarios 

35. Numero de voluntaries ativos da organizayao * 

( ) Ate 1 0 voluntaries 

( ) Entre 11 e 50 voluntaries 

( ) Entre 51 e 100 voluntaries 

( ) Acima de 1 00 voluntaries 

36. Areas de atividade I atuayao da organizayao * 

( ) Cultura e recrea98o 

( ) Educa<;ao e pesquisa 

( ) Meio Ambiente 

( ) Assistencia Social 

( ) Associa98o profissional 

( ) Religiosas 

( ) Desenvolvimento 

( ) Saude 

( ) Defesa dos direitos humanos 

( ) Outras (especifique): -------

37. Qual o ano de fundayao da organizayao? 

38. A organizayao possui alguns dos titulos I certificados abaixo? * 

( ) Titulo de utilidade Publica Federal 
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( ) OSCIP (Organiza98o da Sociedade Civil de Interesse Publico) 

( ) Certificado de Fins Filantr6picos 

( ) Outro (especifique) 
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