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EDITORIAL

O Grupo MD Projetos Sociais apresenta um
Grupo de Empresas reconhecidas com
muita presteza, responsabilidade e
competência na Assessoria e Consultoria,
no âmbito social, com segurança,
transparência, ética e compromisso,
visando a Consultoria de Diagnósticos
Documentais, Elaboração de Projetos,
Mobilização de Recursos, Comunicação,
além da Assessoria Jurídica e Contábil
para a prestação de contas de Instituições
com fins e sem fins lucrativos.
www.mdprojetossociais.com



Fundada no Brasil em 2016, a MD Assessoria e
Consultoria de Projetos Sociais é uma empresa que
reúne executivos dos mais variados setores de
atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do
desenvolvimento econômico e social, assim como
a defesa dos princípios éticos de governança
corporativa nas esferas pública e privada.

Presente em diversos Estados Brasileiros e com
várias frentes de atuação através de seus Líderes
Sociais MD, onde temos como propósito,
potencializar a atuação do empresariado de
Instituições com e sem fins além de atores públicos
na construção de uma sociedade ética,
desenvolvida e competitiva globalmente.

Somos focados em melhorar os resultados de
nossos clientes e parceiros, isso significa que os
desafios de nossos clientes e parceiros se tornem
oportunidades.

Em cada um dos nossos serviços e áreas de
atuação, trazemos conhecimento e experiência
que nos permitem enxergar e solucionar os
desafios de maneira fundamentada e que
impulsione o crescimento.



Quais as dificuldades de uma OSC ? 

Três aspectos diante de uma OSC:

estrutura institucional e

organizacional, comunicação e

relacionamento com o público de

interesse, e capacidade para captar

recurso. As entidades têm média ou

fraca estrutura institucional e

organizacional. O maior problema

nesse quesito é a falta de recursos

humanos: 80% das organizações

estão com a equipe técnica

sobrecarregada para implantar e

executar projetos.

Outras dificuldades apontadas

envolvendo a estrutura são a pouca

participação da Diretoria em

questões do dia a dia e a falta de

recursos reservados para situações

emergenciais.

No que diz respeito à comunicação,

muitas das entidades não têm site,

estão com o site desatualizado ou

em reformulação. Além disso, não

têm um plano de comunicação

formal.

Outro problema é que metade das

Instituições não têm dados básicos

como nome, e-mail e telefone das

pessoas com as quais se

relacionam.

Já quando o assunto é captação de

recursos, muitas das OSC

necessitam de mais formação para

os profissionais que atuam na área.

São poucas as Instituições que tem

um plano básico para captação de

recursos, mas não avaliam os seus

resultados; tem mais da metade dos

recursos advindos de uma única

fonte, o que causa a falta de

recursos.
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Captar RECURSOS não é pedir DINHEIRO !

Captar recursos é fazer o

planejamento e colocá-los em

prática. E uma das coisas mais

importantes que uma Organização

da Sociedade Civil - OSC deve se

preocupar é em possuir várias fontes

de recursos, assim não haverá

riscos caso uma delas tenha

problema ou fique indisponível.

A tarefa de captar recursos é uma

atividade complexa que envolve

divulgação, marketing, comunicação

e questões jurídicas e contábeis.

O seu maior objetivo é a geração de

diferentes recursos para que a OSC

possa se sustentar e sobreviver sem

acumular dívidas.

Além disso, é importante educar e

mostrar a importância da causa a

qual a Instituição defende, pois, tão

importante quanto solicitar é

mobilizar pessoas em torno da

causa.

Qual fator importante em uma OSC ?
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Plano de Negócios ! A maioria das

OSC não estabelecem um claro e

estruturado planejamento em relação

ao modo pelo qual sua missão e sua

causa são colocadas em prática.

Dessa maneira, passam por

dificuldades em seus serviços finais

por falta de estruturas e técnicas

gerenciais. Essas dificuldades

expressam a incapacidade de captar

recursos, por exemplo, uma vez que

um projeto não estruturado acaba por

não passar credibilidade aos possíveis

financiadores, que buscam garantias

de que seus recursos financeiros

serão convertidos em impacto social.

Muito importante definir os objetivos

de um negócio e quais passos devem

ser dados para que esses objetivos

sejam alcançados, diminuindo os

riscos e as incertezas.

Isso significa que todas as

organizações do Terceiro Setor que

desejam causar um impacto social

efetivo podem e devem usufruir dessa

ferramenta.



Nossos Escritórios

Alameda Santos, nº 1773, 
11º andar, sala 05, Jardim 

Paulista, São Paulo/SP

Avenida Leão Sampaio, 
nº 1300, sala 02, Lagoa 

Seca, Juazeiro do Norte/CE

Edifício Office Plaza 
Rua Vicente Linhares, nº 
500, 22º andar, sala 02, 
Aldeota, Fortaleza/CE





Entenda os Recursos ! 
PLATAFORMA MAIS BRASIL FUNDOS PATRIMONIAIS  
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O Sistema de Convênios –

SICONV, agora conhecido como

Plataforma Mais Brasil, criado em

2008 para administrar as

transferências voluntárias de

recursos da União os convênios

firmados com os Estados,

Municípios, Distrito Federal e

também com as Entidades do

Terceiro Setor.

A utilização desta ferramenta

possibilita inúmeras facilidades,

entre os benefícios, está a agilidade

na efetivação dos contratos, a

transparência do repasse do

dinheiro público e a qualificação da

gestão financeira.

Além disso, com a utilização dessa

ferramenta, podemos ter acesso em

um único local, os Programas

abertos pelo Governo Federal para

envio de projetos para a captação de

recursos.

A Lei 13.800, aprovada em 4 de

janeiro de 2019, estabelece as bases

para o funcionamento dos fundos

patrimoniais, também conhecidos

como Endowments, no Brasil. Esses

fundos são veículos constituídos em

benefício de causas de interesse

público de diversas naturezas com a

finalidade de captar doações e

impulsionar sua sustentabilidade

financeira.

O papel da Organização Gestora :

A Lei 13.800 cria a figura da

organização gestora de fundo

patrimonial, que é dotada de

personalidade jurídica própria e atua

exclusivamente na gestão e

administração do fundo.

Essa organização é completamente

segregada das instituições apoiadas,

que são responsáveis pela execução

dos programas, projetos e demais

finalidades de interesse público. Isso

significa que os ativos que integram o

fundo patrimonial não se comunicam

com os das instituições apoiadas, e

assim não são afetados por eventuais

contingências - fiscais, trabalhistas,

entre outras - sofridas por elas.



Entenda os Recursos !

Requisitos de Governança:

Projetos e Programas de Instituições

Públicas:
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A Lei 13.800 cria um regramento

próprio para regular a parceria entre

organizações gestoras de fundos

patrimoniais e instituições públicas

apoiadas.

A ideia é que a alocação de recursos

dos fundos patrimoniais para as

instituições públicas siga o conceito

de adicionalidade. Ou seja, os

recursos não devem substituir as

dotações orçamentárias regulares das

instituições apoiadas, utilizadas para

custear as atividades correntes, e sim

incrementar os seus orçamentos com

doações recebidas para finalidades

específicas.

Ao estabelecer requisitos elevados

de governança e de gestão dos

fundos patrimoniais, a Lei também

confere maior segurança jurídica

para os doadores. A legislação

determina que os fundos

patrimoniais devem ser geridos por

um Conselho de Administração e

também contar com um Comitê de

Investimento para definir as

melhores aplicações financeiras

para o rendimento dos ativos do

fundo. O Conselho Fiscal e os

requisitos de auditoria completam o

pacote de governança para dar

maior transparência à gestão dos

recursos recebidos em doação.

Ativos Alternativos:

Além de receber doações privadas

de pessoas físicas e jurídicas,

espera-se que as organizações

gestoras de fundos patrimoniais

contribuam para o aproveitamento

econômico de bens imóveis, marcas

e patentes de titularidade das

instituições apoiadas, para gerar a

sustentabilidade financeira.



Entenda os Recursos ! 

PODER PÚBLICO

GERAÇÃO DE RENDAS
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A captação de recursos no Poder

Público é a mais utilizada pelas

Organizações da Sociedade Civil.

Apesar de ser muito importante ter o

apoio financeiro do Governo para

financiar os projetos da Instituição,

não faça dele a única forma de

captar recursos da entidade, além

disso a Instituição estará sujeita à

regulação que controla a

transferência de recursos públicos.

As Organizações da Sociedade Civil

podem e devem produzir seus

próprios produtos e vendê-los como

uma forma de captar recursos para a

sustentabilidade da entidade, desde

que todo o dinheiro ganho seja

investido na entidade e em seus

projetos. Inclusive, pode aproveitar

os bazares para vender estes

produtos.

LEIS DE INCENTIVOS

As Leis de Incentivo foram criadas

pelo Estado, com o objetivo de

estimular pessoas físicas e jurídicas

a doarem parte do seu imposto para

as Entidades do Terceiro Setor.

Esta é uma ótima maneira para uma

Entidade captar recursos, e as

pessoas ajudarem estas Instituições

sem gastar mais do que elas já iriam

gastar com seu imposto de renda.

Além disso, a pessoa que optar por

doar parte do seu imposto para uma

entidade sem fins lucrativos, poderá

escolher para que causa o dinheiro

será destinado.

Alguns deles são: Fundo da Infância

e Adolescência (FIA), Lei do

Audiovisual, Fundo do Idoso,

Programa Nacional de Apoio à

Atenção da Saúde da Pessoa com

Deficiência (Pronas/PCD), Programa

Nacional de Apoio à Atenção

Oncológica (Pronon), Lei de

Incentivo ao Esporte, Lei de

Incentivo a Cultura.







A ARTE DE SE COMUNICAR ! 
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Os objetivos de cada um deles

são simples, levar uma

mensagem para alguém!

Então nunca se esqueça que,

todo dia vivemos uma forma de

se comunicar!

Luca Macêdo Alves

Quando falamos em

comunicação lembramos logo

em Rádio, TV e Jornal, meios

de se obter conteúdo de uma

forma bem tradicional.

O avançar das tecnologias,

temos várias formas de

comunicação, como e-mail,

redes sociais, etc.

Com o passar das eras

deixamos outra forma bem

tradicional de comunicação

mais esquecida e super

importante até para nosso

desenvolvimento como pessoa,

que se chama as relações

pessoais, pois estamos em uma

era virtual.

Diante de toda problemática,

nunca podemos deixar as

formas de comunicação ficarem

para trás, escolha seu modo,

lute por ele, e deixe os

significados falarem por si só!



Você sabe se comportar financeiramente ?
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Entender sua relação com o dinheiro é saber como usá-lo com sabedoria para conquistar

mais qualidade de vida. Todo ser humano tem quatro dons – autoconhecimento, consciência,

vontade independente e imaginação criativa. Esses dons nos concedem a liberdade humana

final: o poder de escolher, de responder, de mudar, ou seja, o livre arbítrio. O motivo pelo qual

muitas pessoas ainda não possuem saúde financeira e paz emocional é porque nunca

decidiram isso. Não basta somente fazer um curso de inteligência financeira ou emocional.

É preciso ter um exemplo a seguir, alguém para se espelhar, o que se denomina

“modelagem”. O que você crê reflete, inexoravelmente, no seu corpo, na alma e no espírito. É

inevitável: somos transformados por aquilo em que acreditamos. Se mentalmente você não

está certo do que quer para onde quer ir, haverá sempre uma confusão interior que jamais

permitirá que você alcance suas metas e objetivos. Pois o segredo da felicidade está na

mente, isto é, nos sentimentos e emoções. O dinheiro sempre será um ótimo complemento de

sua prosperidade interior. A maior parte das pessoas sente vontade de comprar após dar um

passeio pelo shopping ou numa loja de interesse. A ciência explica que é natural do ser

humano ter desejos. Mas há grande diferença entre desejar e querer.

Desejar é uma ação irracional; querer é racional. Assim, antes de adquirir algo, pense se

realmente quer ou se apenas deseja o objeto. Questione se você está consciente das

responsabilidades que a aquisição lhe trará. Além disso, analise se o que você quer não é

algo diferente do objeto que está comprando. A publicidade, hoje, faz de tudo para que você

transforme seus desejos não só num simples querer, mas em verdadeira necessidade. Tome

cuidado, é fácil cair nessa armadilha. O segredo está no planejamento financeiro, que

corresponde ao processo de gerenciar suas finanças com o objetivo de atingir a satisfação

pessoal, permitindo que você controle sua situação financeira visando atender necessidades

e alcançar objetivos no decorrer da vida. É planejando que você passa a gastar de acordo

com suas possibilidades e pode começar a poupar também, a “consciência gera desconforto,

e desconforto gera a ação necessária às mudanças.”

Busque a mudança, ela é movimento, ela é vida!

Robervania Sampaio de Sousa



Você já foi apresentado ao Napoleon Hill ?
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Nascido nos Estados Unidos, Napoleon Hill, natural da Carolina do Sul, no seio de uma família

carente de recursos, conseguiu desenvolver sua vocação como repórter ainda na adolescência

e, assim que se tornou adulto, por força da qualidade de seus textos, fez com que o destino o

colocasse à frente do industrial Andrew Carnegie, consagrado como o segundo homem mais rico

de toda a história do planeta. Carnegie literalmente agarrou Hill pela mão, conduzindo-o à

odisseia que desbravou os segredos obscuros que ocupavam a mente vitoriosa do próprio

industrial, convertendo a busca pelo triunfo numa "ciência do sucesso" que então desabrochava.

E Hill, por mais de duas décadas, entrevistou milhares de outros bem-sucedidos homens, de

diversos segmentos econômicos dos EUA. Seus textos, de profundo teor transformador, não

ocultam o enobrecimento a Deus e sua postura patriótica, mas devotam ao próprio homem a

completa responsabilidade pelo presente e, portanto, os créditos pelos resultados que o

aguardarão no futuro. Concluímos, sem esforço, que o livre arbítrio é o cerne do sucesso dos

indivíduos e que todos os sonhos da humanidade principiam com a elaboração e vivência de um

desejo praticamente incontrolável por algo transformador na vida de cada cidadão. Hill estimula a

prática da fé, da autossugestão, da imaginação, da decisão e da perseverança, encorajando a

busca pelo conhecimento especializado, pelo planejamento organizado e pelo poder do trabalho

em equipe, que edifica o conceito de "mastermind". Quando Hill profere "o que a mente do

homem pode conceber e acreditar, pode ser alcançado", ele energiza o incrédulo mais convicto,

resgatando-o das trevas da dúvida e da descrença, do medo e da preguiça. À similaridade da

prevenção ao diabetes, hipertensão arterial e câncer, enfermidades de comportamento idêntico,

de início insidioso, mas que geram resultados devastadores, os postulados criados e defendidos

por Hill permitem que a mente humana possa se desconectar de sua "calorosa" porém

indesejável zona de conforto e atingir a própria transcendência. Seu legado é valoroso, é perene,

é inspirador e certamente fez impulsionar o surgimento do milionário mercado literário

corriqueiramente denominado "auto ajuda", onde seres humanos procuram a própria evolução.

Inúmeros outros autores elaboraram suas obras através de novas perspectivas do conteúdo que

Carnegie vivenciou, exibiu e delegou à Hill sua codificação e amplificação. Hoje, o homem é

dotado da volição de disponibilizar para si informações literárias grandiosas, consistentes e

comprovadas, que o facultarão alcançar a ambicionada abundância de possibilidades e sucessos

nesta existência. E tudo começa com o impulso ardente e intransferível na busca de uma vida

harmoniosa.

André Luís Sant’Anna
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“ Se você não pode fazer grandes coisas, 

faça pequenas coisas de forma grandiosa”

Napoleon Hill


