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MUITAS VEZES O PROBLEMA NÃO É RECURSOS!

Realmente, muitas das vezes o problema não é RECURSOS.

E por que, não é?

Partindo do ponto inicial, na última pesquisa realizada pelo

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA em 2019, no

Brasil existe mais de 781 mil Organizações da Sociedade Civil -

OSC, sendo mais de 646 mil associações privadas, mais de 12

mil Fundações Privadas, mais de 121 mil Organizações

Religiosas e mais de 1.100 Organizações Sociais.

Muitas das Organizações da Sociedade Civil, podemos citar no

modo geral, que falta profissionalismo na gestão da entidade. E

por que falta profissionalismo? Porque acham que uma entidade

do terceiro setor não é gerida como uma empresa, apenas como

uma simples entidade filantrópica para ajudar pessoas que

necessitam, esse é um dos objetivos sim, mas só alcançará o

sucesso de ajudar os mais necessitados quando a gestão é feita

de forma empresarial.

Quais os fatores que fazem uma entidade não ter uma gestão

profissional?

- Falta de união e compromisso entre a Diretoria:

Um dos maiores desafios é o comprometimento da Diretoria. Em

geral, muitas das entidades são realizadas as atividades apenas

por um ou três membros, os demais fazem parte apenas em um

papel, e isso dificulta o desenvolvimento das atividades, pois

“sobrecarrega” os membros ativos. Quando não há união, o

caminho do sucesso é mais lento, fazendo com que a entidade

passe por dificuldades.
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- Falta de gestão eficiente:

Muitas das entidades não têm um plano de negócios definidos,

não sabem a sua missão, os seus valores, suas metas e

objetivos, não sabem aonde querem chegar. Como também não

sabem a administração da sustentabilidade da entidade, como

gasto com aluguel, energia, água, telefone, materiais de

escritório, materiais de limpeza e assim por diante.

- Falta de comunicação:

Um dos principais pontos é a comunicação, muitas entidades

estão com sites, endereços, telefones e e-mails desatualizados,

ou não tem uma apresentação simples do que é a sua

Instituição, o que fazem, os serviços, projetos e eventos

realizados, isso atrapalhará quando um financiador ou

patrocinador se interessar em apoiar a entidade e não encontrar

nenhum informativo sobre a entidade.

- Falta de inovação:

É comum encontrarmos entidades que apenas querem realizar

uma atividade, seja um projeto ou evento. Mas qual o retorno?

Muitas respostas são: é para tirar criança da rua; é para educar

mais; é para matar a fome.... E não é simplesmente assim, é

necessário um conjunto de processos. Qual o objetivo desse

projeto ou evento? Quais as etapas? Qual o custo? Qual o

período? Qual o impacto na sociedade? Qual o retorno para o

financiador ou patrocinador? Como a entidade ganhará com

essas atividades? E preciso criar um mundo imaginário, artístico,

para que a entidade possa realizar cada ação e atingir o

sucesso.
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E por fim, a falta de conhecimento das fontes de recursos.

Esse é o último fator, por isso o PROBLEMA NÃO É SÓ

RECURSOS!

Como citamos aqui, diversos fatores faltam na gestão da

entidade, o problema é que muitas das vezes, a entidade só quer

saber do DINHEIRO para realizar um projeto ou evento, e o

caminho não é bem assim, é necessário início, meio e fim.

Isso faz que muitas entidades ficam batendo de porta em porta

pedindo dinheiro e acabam não tendo sucesso, pois só querem

DINHEIRO, não querem se profissionalizar como uma gestão de

uma empresa, e isso acaba com que muitas entidades, a

diretoria tira dinheiro do bolso e com o tempo não aguentam o

sustento, e chega por fim as atividades da entidade.

Atenciosamente,

Mayumi Hirata

Presidente do Grupo MD
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É PRECISO ENTENDER A LEI 13.019/2014

A administração pública, no intuito de atingir metas do interesse

da sociedade, geralmente previstas nas políticas públicas, além

de executar diretamente ações, vem cada vez mais contando

com o auxílio de instituições privadas sem fins lucrativos,

atualmente denominadas de Organizações da Sociedade Civil –

OSC, com as quais celebra parcerias através de instrumentos

jurídicos que definem objeto, direitos, obrigações, valor, prazos,

dentre outras cláusulas essenciais.

Em julho de 2014, o governo federal publicou a Lei nº 13.019,

que tem abrangência nacional, ou seja, deve ser aplicada

também nas parcerias firmadas entre as OSC e os estados e

municípios para a consecução de finalidades de interesse

público e recíproco.

Conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da

Sociedade Civil – MROSC, a nova lei que entrou em vigor em 23

de janeiro de 2016 para União e estados, e em 2017 para os

municípios, tem como principais objetivos disciplinar as parcerias

envolvendo, ou não, o repasse de recursos públicos a entidades

privadas para a realização de projetos e atividades de interesse

público, e criar novos instrumentos jurídicos que substituirão os

convênios nessas parcerias.

O MROSC, além das diversas exigências que trouxe para as

OSC, também impôs uma série de novas regras a serem

observadas e adotadas pela administração pública (União,

estados e municípios) para seleção, celebração, monitoramento,

avaliação, controle e prestação de contas das novas parcerias.
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Com a entrada em vigor do MROSC, tanto os integrantes das

OSC quanto os representantes da administração pública

PRECISAM estar a par das novas regras e exigências, e

devidamente APTOS para colocar em prática os procedimentos

relativos a todas as fases relativas às parcerias, exigidas pela Lei

nº 13.019/14.

É importante frisar que esse dispositivo legal também promoveu

alteração na Lei nº 8.429/92, passando a ser considerados como

improbidade administrativa os seguintes atos, quando realizados

com em relação às parcerias:

- Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo

para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos,

ou dispensá-los indevidamente;

- Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação,

ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens,

rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela

administração pública a entidades privadas mediante celebração

de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou

regulamentares aplicáveis à espécie;

- Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada

utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela

administração pública a entidade privada mediante celebração

de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou

regulamentares aplicáveis à espécie;

8



É PRECISO ENTENDER A LEI 13.019/2014

- Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das

prestações de contas de parcerias firmadas pela administração

pública com entidades privada;

- Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração

pública com entidades privadas sem a estrita observância das

normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua

aplicação irregular;

- Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e

aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração

pública com entidades privadas.

Desta forma, é imprescindível que dirigentes, conselheiros e

integrantes da equipe técnica de Organizações da Sociedade

Civil, bem como os gestores públicos, secretários, membros de

conselhos de políticas públicas, auditores, servidores públicos, e

demais interessados direta ou indiretamente na celebração,

execução, e prestação de contas de recursos públicos

repassados através de parcerias com entidades privadas sem

fins lucrativos, primeiro entendam a lei para que estejam atentos

e capacitados para a implementação das novas regras trazidas

pelo MROSC.
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5 DICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Estude as empresas com quem você vai falar:

Antes de mais nada, é preciso fazer uma pesquisa sobre

potenciais financiadores ou patrocinadores, respeitando critérios

como a identificação com a causa que você defende, a

disponibilidade de recursos (quem não tem recursos não pode

patrocinar) e os objetivos da empresa.

Assim como numa entrevista de emprego, é obrigatório fazer a

lição de casa e estudar a organização. Use e abuse da internet

para descobrir tudo sobre ela – a história, o que faz, qual o

tamanho, se é nacional ou não, como está em relação à

concorrência etc. Conhecendo os interesses do potencial doador,

fica mais fácil descobrir o que o motiva e por que ele se engajaria

na sua causa.

Tenha um bom material de apresentação:

Tenha relatos reais para compartilhar. Uma entidade que se

limita às estatísticas não consegue realmente demonstrar a

dimensão de seu trabalho. Existem milhares de OSC’s ativas no

Brasil hoje, mas a sua história é só sua. Por que, então, eles

devem contribuir com você, e não com a outra?

Por outro lado, um dos maiores motivos para muitas pessoas

não apoiar é a falta de confiança nas instituições. Tome à frente

e disponibilize planilhas e textos explicativos de prestação de

contas e mostre para o financiador ou patrocinador onde o

dinheiro dele está sendo – ou será – aplicado. Isso faz total

diferença para mostrar sua credibilidade.
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Tenha orçamentos do projeto que quer realizar:

Não vale chegar com o sonho dourado de construir uma sede

nova, mas sequer ter ideia de quanto isso custaria. Não vale

dizer: “Doe quanto puder dar”. Um plano de captação de

recursos deve incluir informações detalhadas de valores. Você

precisa saber de quanto sua organização social necessita para

continuar ativa ou para realizar projetos específicos, como a tal

construção da nova sede, reforma ou a compra de um

equipamento.

É essencial incluir a previsão de todas as despesas que deverão

ocorrer durante um período determinado de tempo.

Vá captar recursos antes de ficar no vermelho:

Então, quando não sobrou dinheiro nem para pagar a luz, a

instituição decide que é hora de captar recursos. Pois fique

sabendo: não espere conseguir patrocínio do dia para noite.

Essa é uma atividade de médio a longo prazo.

Conheça bem o setor e construa uma rede de relacionamento

Um ponto de preocupação é a falta das redes necessárias para

construir relacionamentos com os principais atores locais e

potenciais apoiadores.

Portanto, trate de conhecer bem o universo no qual atua,

incluindo as iniciativas sociais com propostas semelhantes às da

sua instituição.
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“A derrota que hoje parece 
despedaçar no teu coração será no 
futuro apenas uma ondulação entre 
as vagas de outras experiências no 

oceano de tua VIDA”

Napoleon Hill

www.mdprojetossociais.com


