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Resumo: 

As organizações do terceiro setor (OTS) para serem sustentáveis e realizarem seus trabalhos 

de âmbito social dependem de recursos humanos, físicos e financeiros. Por outro lado, as 

empresas privadas devido à cobrança sobre responsabilidade social, passaram a alocar seus 

recursos em projetos e ações sociais. Este estudo pretende verificar as estratégias de captação 

de recursos praticas pelas OTS junto às empresas privadas. 

 

Palavras-chaves: captação de recursos, terceiro setor e estratégias empresariais para a 

sustentabilidade. 

 

 

1. Introdução 

No Brasil, como em outras partes do mundo, nota-se a transferência das 

responsabilidades da área social do Estado para a iniciativa privada e para a sociedade no seu 

todo. Devido a essa incapacidade do Estado em suprir as necessidades da sociedade há o 

surgimento do chamado terceiro setor, onde as organizações que atuam nele buscam para 

preencher essa lacuna, exercer o papel que caberia ao Estado (DRUCKER, 1997; 

SALAMON, 1996:1997; TENÓRIO, 2004), 

Nessa perspectiva, o terceiro setor (TS) é constituído por um conjunto de organizações 

sem fins lucrativos e composto de formas tradicionais de auxílio (assistenciais e beneficentes), 

movimentos sociais e associações civis (associações de bairros) filantropia empresarial 

(fundações ligadas à empresa privadas) e ONGs (Organizações Não-Governamentais). 

Um dos grandes desafios das organizações do terceiro setor no Brasil é a sua 

sustentabilidade, principalmente pela dependência de recursos, seja por parte do governo, do 

setor privado ou das organizações internacionais. De acordo com Carvalho e Felizola (2009, 

p. 10) "sustentabilidade é um termo que se presta a muitos significados, mas é entendido aqui 

como a capacidade de captar recursos – financeiros, materiais e humanos - de maneira 

suficiente e continuada (...)." 

Num primeiro momento de sua existência, as organizações do terceiro setor (OTS) se 

estruturaram gerencialmente para responder à exigência do setor público e, posteriormente, 

das fundações internacionais. Nos últimos anos está sendo necessária uma adaptação na 

estrutura organizacional para acompanhar as exigências das parcerias entre as organizações do 

terceiro setor e empresas privadas, que começam a alocar recursos para os projetos ou ações 

sociais. 

Paralelamente, as empresas brasileiras movidas pela consciência de responsabilidade 

social, passam a considerar as organizações do terceiro setor como canais para viabilizar o 

investimento do setor privado empresarial na área social. 

No entanto, parece que só as organizações do terceiro setor que desenvolvem estratégias 

adequadas para captação de recursos estão tendo acesso ao financiamento das empresas 

privadas. As organizações mais estruturadas já perceberam que as empresas privadas tomam 



 

 

decisão sobre seus investimentos sociais corporativos com base no “resultado” (DRUCKER, 

1997, p. 79), e esses resultados são medidos por indicadores sociais e conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade, visando ao desenvolvimento social. 

Em face do cenário apresentado, essas parcerias sociais é um tema emergente, motivo 

pelo qual o presente trabalho escolheu como tema as estratégias de captação de recursos junto 

às empresas privadas pelas organizações do terceiro setor. 

  

1.1 Caracterização do tema de pesquisa 

 

Atualmente o terceiro setor é um guarda-chuva para diversas iniciativas das 

organizações sem fins lucrativos que tiveram “origem nas ideias de benemerência do século 

XIX” (CASTRO, 1999, p. 7). Um dos grandes desafios das organizações do terceiro setor no 

Brasil é a sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Com a finalidade de vencer tal desafio, 

as organizações têm buscado, nos últimos anos, alternativas de geração de renda e de 

diversificação de fontes de recursos. 

Novas parcerias estão sendo feitas para minimizar o problema da sustentabilidade das 

organizações do terceiro setor. Com a crise fiscal do Estado, o Governo, que financiava 

muitas ações sociais no Brasil, não tem recursos suficientes para suprir as demandas sociais e 

é nesse contexto que as empresas privadas estão sendo chamadas a contribuir no processo de 

transformação social, em parceria com as organizações do terceiro setor. 

A contribuição das empresas pode acontecer diretamente, por intermédio das suas 

fundações ou para fundos públicos. O essencial é que as empresas percebam a importância de 

participar e contribuir diretamente na solução dos problemas das comunidades. No entanto, 

não se pode negar que as parcerias entre as organizações sem fins lucrativos e as empresas 

privadas implicam estabelecimento de relações, muitas vezes contraditórias e até divergentes, 

como o caso de OTSs que lutam pelo do meio ambiente e mantem parcerias com empresas 

privadas que prejudicam o meio ambiente. 

As parcerias entre as organizações do terceiro setor e as empresas privadas podem 

acontecer de diversas formas. Os recursos repassados pelas empresas privadas são essenciais 

para garantir a sustentabilidade de algumas organizações do terceiro setor, mas para acessá-

los algumas providências são necessárias, tanto das empresas quanto das organizações sem 

fins lucrativos. Este estudo fará recorte visando a focar as estratégias adotadas pelas OTS para 

captação desses recursos. 

 

1.2 Formulação do problema de pesquisa 

A maioria das empresas privadas faz seus investimentos sociais através da avaliação de 

projetos e seus indicadores. Para captar recursos junto às empresas privadas, segue-se a lógica 

de resultados. Conceitos como: indicadores, avaliação do mercado e demanda do público 

beneficiário devem constar num projeto de captação de recursos. 

A captação de recursos, por parte das organizações do terceiro setor, junto às empresas 

privadas exige projetos que contemplem as estratégias da organização e os indicadores 

sociais. 

Como não se conhece como as organizações do terceiro setor de assistência social vêm 

captando recursos construiu-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

Que estratégias utilizam as organizações do terceiro setor de assistência social, no 

processo de captação de recursos, junto às empresas privadas? 

A resposta para tal questionamento contribuirá para conhecer os esforços que estão 

sendo feitos pelas organizações do terceiro setor, visando à captação de recursos junto às 

empresas privadas. Neste estudo também serão feitas inferências, com base no referencial 

teórico, com intuito de contribuir no desenvolvimento de estratégias para ampliar o acesso aos 



 

 

recursos disponibilizados pelas empresas privadas, ampliando assim as fontes de recursos, 

com vistas a garantir a sustentabilidade e a autonomia das organizações do terceiro setor. 

Quatro proposições são consideras nesse projeto de pesquisa, como a seguir: 

P1 – Não há padronização nas estratégias utilizadas pelas OTS brasileiras na captação de 

recursos. 

P2 – O perfil do dirigente e/ou do captador de recursos influencia no volume de recursos 

captados junto a empresas privadas. 

P3 – As OTS que recebem recursos de empresas privadas possuem objetivos congruentes com 

a responsabilidade social do doador; 

P4 – A prática de captação de recursos adotada por OTS brasileiras e internacionais tem 

pontos em comum. 

Esta pesquisa tem como objetos de estudo a investigação e a identificação de estratégias 

de captação adotadas pelas OTS, com o intuito de identificar e melhorar o processo. 

 

1.3 Objetivo Geral 

Identificar as estratégias utilizadas por organizações do terceiro setor de assistência 

social no processo de captação de recursos junto às empresas privadas e propor caminhos para 

otimização da captação. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 Identificar as principais estratégias de captação de recursos utilizadas por OTS brasileiras 

de assistência social com resultado satisfatório na obtenção de tais recursos junto às 

empresas privadas; 

 Conhecer o perfil do dirigente e do profissional responsável pela captação de recursos; 

 Analisar se as diretrizes de responsabilidade social e estratégia da empresa privada são 

coerentes com os objetivos e fins da OTS;  

 Verificar as práticas adotadas para a captação de recursos pelas OTS americanas.  

 Comparar a realidade de captação de recursos das OTS brasileiras e americanas. 

 

 

2. Contribuições Pretendidas 

As premissas deste estudo tiveram origem ainda no desenvolvimento de minhas 

pesquisas de mestrado, um estudo sobre a importância das organizações brasileiras do 

Terceiro Setor e os desafios enfrentados na captação de recursos, que buscou identificar os 

diferentes tipos de doares e identificar os fatores de motivação dos doadores individuais, cujos 

resultados permitiram identificar as fontes de recursos das OTS, o comportamento do 

individuo no processo decisório e os fatores determinantes para a não doação.  

Então foram traçados os primeiros traços do quadro que agora busco completar: quais as 

estratégias utilizadas por organizações do terceiro setor no processo de captação de recursos 

junto às empresas privadas. As empresas que realizam doações costumam ser exigentes na 

seleção das organizações de terceiro setor e dos projetos sociais, demonstrando posturas claras 

com relação ao papel que cada um dos projetos patrocinados deveria desempenhar, bem como 

a idoneidade dessas OTS.  

No primeiro estudo percebe-se a que as OTS precisam melhorar a forma de abordagem 

junto aos doadores individuais e uma das causas da evasão de doadores individuais é a falta 

de confiança nas OTS (SANTOS, 2009). No que tange os doadores empresariais, a autora 

acredita que é uma fonte de recursos ainda pouco explorada em relação ao seu potencial, 

provavelmente devido à dificuldade aproximação das duas lógicas organizacionais: empresas 

privadas e organizações do terceiro setor de assistência social. 



 

 

Ao pensar na captação de recursos, principalmente entre empresas privadas, a 

organização do terceiro setor de assistência social deve repensar sua missão, seus objetivos de 

longo prazo e seu desempenho diante do problema social enfrentado. As empresas privadas 

querem conhecer qual é o impacto social decorrente da ação a ser desenvolvida e qual será 

seu indicador social. Ou seja: qual será a medida quantitativa que poderá ser utilizada para 

avaliar o desempenho dos programas. 

Até bem pouco tempo, as organizações do terceiro setor ignoravam o mundo 

empresarial, por tentar fazer oposição à lógica de mercado existente. Há pouco mais de duas 

décadas as empresas sentiam-se desobrigadas de qualquer responsabilidade pela melhoria da 

qualidade de vida comunitária. A redução desse distanciamento entre mercado e sociedade 

civil pressupõe superação de preconceitos e exploração de formas novas de colaboração no 

enfrentamento de questões que interessam a todos, como a melhoria da educação e da saúde, 

combate à violência e à pobreza, promoção da cultura e do meio ambiente. 

Ao fornecer subsídios para entender as estratégias de captação de recursos pelas 

organizações de assistência social junto às empresas privadas, esta pesquisa contribuirá na 

identificação dos esforços feitos por essas organizações no processo de captação de recursos 

junto às empresas privadas. Assim serão conhecidas as estratégias que podem estar 

alavancando, ou sua falta que esteja emperrando, tal processo de captação de recursos. 

E, ainda, que de forma direta ou indireta, estará contribuindo para promover a 

capacitação de gestores habilitados a intervir de forma ativa e, ao mesmo tempo, reflexiva, 

com as novas demandas da realidade das organizações do terceiro setor. 

 

3. Proposta Metodológica 

Considerando à formulação do problema, seus objetivos gerais e específicos, com os 

quais norteia-se o presente projeto, apresentam-se a seguir, os procedimentos metodológicos 

propostos para sua consecução. 

Este estudo terá como base a pesquisa quali-quantitativa, pois pretende-se obter dados 

descritivos sobre pessoas, locais e processos e dados empíricos, devido ao uso da análise 

estatística nos dados que serão coletados. 

A pesquisa descritiva é utilizada para identificar e obter informações sobre as 

características de determinado problema, determinada questão ou população (COLLINS; 

HUSSEY, 2005; MALHOTRA 2001; ROESCH, 2005). 

A pesquisa empírica é caracterizada pela manipulação dos dados e mensuração dos 

resultados, focaliza a experimentação e a observação dos fenômenos, definindo 

procedimentos, técnicas e instrumentos como recursos para sua elaboração. 

Na primeira etapa da construção da pesquisa, visando levantar o tema na literatura 

pertinente, será utilizada a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, para contextuar a 

temática e construir o referencial teórico. 

A pesquisa bibliográfica envolverá a análise de artigos, livros e pesquisas populacionais 

realizadas por órgãos públicos ou entidades, encontrados na literatura nacional e 

internacional.  

A pesquisa documental será baseada em material que ainda não havia recebido 

tratamento analítico, tal como documentos oficiais e reportagens, dentre outros, e aqueles que, 

de alguma forma, já foram analisados, como relatórios de atividades de empresas e tabelas 

estatísticas. 

Esse levantamento permitirá obter insights que possam ajudar a delinear as questões do 

questionário. 

Numa segunda etapa, terá inicio a pesquisa empírica, com a aplicação de questionários 

e entrevistas, seguida de análise estatística e interpretação dos dados coletados. 



 

 

Após a elaboração do questionário, o mesmo será aplicado nas OTS de assistência 

social que serão entrevistadas. Primeiramente será aplicado um pré-teste para identificar as 

questões que melhor retratam o objetivo da pesquisa e eliminar as questões irrelevantes. Em 

seguida, após os devidos ajustes, o questionário final será aplicado nas OTS mencionadas, 

visando à constatação das estratégias de captação de recursos ali utilizada. 

Na análise estatística os dados permitirão verificar a opinião dos dirigentes e irá permitir 

a comparação entre as diversas entidades. Pretende-se utilizar os softwares SPSS – Statistical 

Package for the Social Sciences [Pacote Estatístico para Ciências Sociais] e XLSTAT 2010 – 

Modular Statistical Software. 

A última etapa é estabelecer a correlação entre a pesquisa teórica e a pesquisa de 

campo, extraindo-se inferências sobre os pré-requisitos organizacionais para captação de 

recursos e as estratégias para fazê-la com base no desenvolvimento de projetos. 

 

 

4. Referências Bibliográficas 

CARVALHO, C M S; FELIZOLA, M P M. A Importância do Marketing na Captação de 

Recursos para o Terceiro Setor. Universidade Tiradentes, UNIT, SE. Intercom –Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XI Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Centro-Oeste – Brasília/DF – 04 a 06 de junho de 2009. 

CASTRO, Jucília Vieira de – O Terceiro setor. In: 1º Módulo-Capacitação de Dirigentes, 

Funcionários e Colaboradores de Organizações Não-Lucrativas. Florianópolis: Univali, 1999. 

12 p. 

COLLINS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos 

de graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

DRUCKER. P.F. Administração de organizações sem fins lucrativos. São Paulo:  Pioneira, 

1997. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 

ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e pesquisa em administração. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2005. 

SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do terceiro setor. In: IOSCHPE, 

Evelyn (Org.). 3º setor: desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1997. 

SALAMON, Lester M. ANHEIER, Helmut K. "The International Classification of 

Nonprofit Organizations : ICNPO-Revision 1, 1996." Working Papers of the Johns Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project,no. 19. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for 

Policy Studies, 1996. Disponível em <http://ccss.jhu.edu/wp-

content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf >, acessado em 02/04/2012. 

SANTOS, Nilcéia Cristina dos. Terceiro setor e captação de recursos: fatores 

motivacionais à doação dos investidores individuais. 2009. 102p. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Administração) – Programa de Pós-graduação em Administração, Faculdade 

de Gestão e Negócios, Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, 2009. 

TENÓRIO, Fernando G. (org.). Gestão de ONGs : principais funções gerenciais. 8. ed., Rio 

de Janeiro : Editora FGV, 2004. 


