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CAPTAR RECURSOS 

TEM SIDO A SUA 

MAIOR DIFICULDADE ?



Por que a sua 

Instituição 

não tem 

Recursos ?
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Captar RECURSOS é uma das principais

dificuldades da maioria das Organizações da

Sociedade Civil - OSC. E grande parte do

problema está na falta de planejamento.

As organizações tendem a pensar muito no

impacto que querem causar e no máximo de

coisas que elas são capazes de fazer com o

dinheiro disponível no momento, mas falta uma

cultura de colocar no papel metas de captação

e estratégias para alcançar esses objetivos.

Um dos piores erros que uma Organização

pode cometer é a de depender de apenas uma

forma de captação de recursos, e é um erro

maior ainda se a entidade depende somente do

governo para financiá-lo, pois se a entidade

perder esta forma de captação, ela não será

capaz de manter-se.

Outro erro que deve evitar cometer é: falta de

estímulo caso a Organização não consiga

atingir os números esperados logo de primeira.

É preciso ter persistência, paciência e garra

para continuar lutando até conseguir atingir as

metas.

Porque toda Organização da Sociedade Civil 

precisa de um 

Plano de Captação de Recursos !
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Ao contrário do que imaginam, existe um

grande leque de opções de captação de

recursos que podem ser utilizadas para garantir

a sustentabilidade das Organizações da

Sociedade Civil - OSC, como o financiamento

coletivo - Crowdfunding, as campanhas,

os eventos, os bazares, a recepção de bens

apreendidos pela Receita Federal do Brasil, a

locação de imóveis, recursos privados

nacionais e internacionais, além da

comercialização de produtos e a prestação de

serviços.

Entender essas leis e saber utilizá-las pode

ser uma boa estratégia para as

Organizações da Sociedade Civil - OSC

disporem de mais recursos para efetuarem

os seus objetivos.





O QUE MUDOU ?
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O Governo Federal, no objetivo de

implementar as mudanças estruturais que o

nosso País necessita, alinhado a proposta

de sempre proporcionar mais agilidade e

transparência no repasse e gestão dos

Recursos, lançou a Plataforma +Brasil.

A Plataforma +Brasil irá integrar os

diferentes sistemas de cada uma das

transferências da União, facilitando,

portanto, a operacionalização das diversas

modalidades de transferências de Recursos

e descentralizações de Recursos.

Para o gestor, o acesso a Plataforma

+Brasil irá promover uma gestão, pública

mais simples, efetiva, íntegra e

transparente e para o cidadão irá trazer

uma plataforma atualizada diariamente,

para acompanhamento em tempo real da

execução das políticas públicas.
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O Governo está desenvolvendo 3

aplicativos:

Gestão +BRASIL: Os gestores

municipais e estaduais poderão

acompanhar programas, propostas e

instrumentos.

Cidadão +BRASIL: Permite fiscalizar

os recursos repassados pelo Governo

Federal e indicar a necessidade de

políticas públicas em seu município,

como a construção de postos de saúde

etc.

Fiscalização +BRASIL: Permite o

monitoramento e a fiscalização dos

instrumentos das transferências por

meio de fotos georreferenciadas e

dados para o fiscal.
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Os objetivos da Plataforma +BRASIL são:

• Governança colaborativa e controle social

por meio da transparência;

• Integridade e transparência das

informações com interoperabilidade entre os

sistemas;

• Foco nos resultados gerados com o uso

dos recursos públicos.

E seus benefícios:

• Resultados para a sociedade por meio do

fortalecimento da governança e da gestão

pública;

• Otimização dos gastos de recursos

públicos;

• Avaliação informatizada das prestações de

contas.









RECURSOS 

INTERNACIONAIS
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Aumentar as possibilidades de captar

recursos é essencial para o Terceiro Setor e

Administração Pública, devemos pensar em

estratégias para captar recursos de fontes

internacionais.

Precisamos planejar e organizar nossos

projetos para enviá-los de acordo com cada

fonte internacional. Cada país tem seu perfil

de incentivador, alguns países preferem

incentivar projetos da educação, saúde,

outros em tecnologia ou meio ambiente e

assim por diante.

A captação de recursos realizada por estes

países, deve ser feita ao longo de um

processo de relacionamento, desenvolvendo

parcerias com as organizações

financiadoras ou enviando os projetos para

os editais em aberto.
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Quais são as 

Fontes de Recursos 

Internacionais ?

Elas podem ter várias origens: agências

governamentais de países desenvolvidos,

como a União Européia (EUROPEAID) e o

Governo dos Estados Unidos (USAID).

Podem ser também agências da ONU e são

várias delas com editais abertos todos os

anos, como o Fundo das Nações Unidas

para a Democraria (UNDEF) e a ONU

Mulheres (UM Women).

Existem também outras organizações

espalhadas pelo mundo, de pequenas a

grandes que financiam projetos no mundo

todo. Nesse caso, há desde a Fundação Bill

& Melinda Gates, a maior organização,

como o Fundo Guarda-Chuva Vermelho,

que apoia pequenos projetos de grupos de

abordam o tema de prostituição.

Mas não se esqueça: organização,

planejamento e um projeto bem feito são

fundamentais para conquistar o

financiamento.
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Onde encontrar  as 

principais ? 

• Banco Interamericano de Desenvolvimento

– BID. É uma das principais fontes de

captação de recursos externos para o

desenvolvimento econômico, social e

institucional da América Latina e do Caribe.

• Banco Mundial – BM. Disponibiliza seus

recursos financeiros, seu pessoal altamente

treinado e sua ampla base de

conhecimentos para apoiar os esforços das

nações em desenvolvimento para atingir um

crescimento duradouro, sustentável e

eqüitativo.

• Japan Bank for International Cooperation –

JBIC. É constituído de 100% de capital do

Governo Japonês, criado para financiar o

investimento externo e o comércio

internacional das empresas japonesas e

apoiar países em desenvolvimento por meio

de recursos em condições financeiras

subsidiadas para a melhoria da infra-

estrutura socioeconômica e captação de

recursos externos.






