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Muitas instituições sociais realizam anualmente eventos e ações dos

mais variados formatos para arrecadar fundos ou divulgar suas

causas. Porém, muitas vezes, estas ações, que acontecem levados

pela necessidade ou por motivos de continuidade e oportunidades

que surgem, são desconectas e sem a devida organização e

principalmente planejamento.

É importante avaliar e reestruturar estas ações. Criar um calendário

programado com antecedência e avaliar cada um deles para que o

aproveitamento seja o máximo possível. E principalmente ter projetos

prontos e que sejam condizentes com as ações da ONG.

Eventos, campanhas, promoções, projetos. Tudo pode ser usado e tudo

pode dar ótimos resultados se for organizado, planejado e projetado.
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A expressão “CAPTAR RECURSOS” tornou-se moda 
nos últimos anos, no Brasil, 

especialmente no universo das 
ONG’s – Organizações não governamentais 

sem fins lucrativos. 
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FORMAS DE ENTRADA DE 
RECURSOS PARA UMA ONG

 recursos governamentais (convênios);

 renda gerada pela venda de serviços (por exemplo 

consultorias) ;

 renda vinda de produtos (camisetas, agendas, produtos 

próprios, artesanato etc.); 

 recursos vindos diretamente de indivíduos ou instituições;

 recursos resultantes dos projetos;

 recursos resultantes de eventos;

 Outros.



RECURSOS PODEM SER MATERIAIS, 
FINANCEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

VOLUNTARIADO.
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CARIDADE, ESMOLA, DOAÇÕES

caridade (caritate)  quer dizer amor de Deus e do próximo. 
Benevolência, bom coração. Pode ser entendida como uma graça ou 
como uma ação altruísta de ajuda sem buscar retorno.

esmola é uma pequena quantia em dinheiro para auxiliar o pobre. 
É um dos atos da caridade. 

doações tem principalmente relação com o descarte de coisas que 
não nos servem mais ou mesmo que quebraram, estragaram.

Tudo isso está sempre muito ligado à religião. Uns por fé. Outros 
por remissão. 



mecenato é um termo que indica o incentivo e patrocínio de 
artistas e literatos, e mais amplamente, de atividades artísticas 
e culturais. num sentido mais amplo, fala-se de mecenato para 
designar o incentivo financeiro de atividades culturais, como 
exposições de arte, feiras de livros, peças de teatro, produções 
cinematográficas, restauro de obras de arte e monumentos etc

Caio Cílnio Mecenas (gaius cilnius maecenas) cidadão romano 
da época imperial. Político, conselheiro do imperador César 
Octaviano e um rico patrono das letras (74 a.c. e 64 a.c.). 
Devotou todos os seus esforços a seu círculo literário famoso, 
que incluiu Horácio, Virgilio, e Propertius, patrocinando-os com 
amizade, bens materiais e proteção política. Assim o nome 
mecenas tornou-se de nome próprio em nome comum.
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CAIO CÍLNIO, O MECENAS
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ABRAÇANDO A CAUSA DE 
UMA ONG

Muitas pessoas abraçam as causas muito além de só patrocinar ou doar 
recursos. Isso acontece porque algo emocionou, tocou esta pessoa. Ela 
passa a ser parceira, amiga, apoiadora constante da entidade não somente 
com recursos financeiros ou ações sociais, mas com parceria efetiva.

Os motivos dessa atitude são os mais variados. Mas a forma é simples. Ao 
invés de gastar o tempo e argumento pedindo que a pessoa patrocine ou 
doe recursos, apresente a causa, crie possibilidades, toque essa pessoa. 

Quando for falar com alguém, faça com que a pessoa sinta as emoções 
sobre a causa. fale mais sobre a realização e menos sobre a importância do 
dinheiro. o amor, a emoção e o sentido de participar muda tudo.

Esse tipo de apoiador será um parceiro para muito além. Estará mobilizado 
para a causa.



HOJE ‘MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS’ 
É HOJE MAIS UTILIZADO.

Você orienta a pessoa a investir o 
dinheiro dela em alguma causa. 

Você não “capta” e leva com você o dinheiro. 
O patrocinador é parte 

e não mais só um doador. 



PORQUE TER UM DEPARTAMENTO 
DE MOBILIZAÇÃO* DE RECURSOS?
*MOBILIZAR é mais efetivo e participativo do que CAPTAR somente. 

Irá concentrar todas as informações, ações,
campanhas.

 irá monitorar, organizar, divulgar e avaliar cada
uma das ações.

Terá uma visão do conjunto onde uma ação mesmo
diferente pode se conectar a outra minimizando o
trabalho.
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ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO

Esta é uma sugestão. Para cada caso, cada estrutura e cada demanda 
deve ser construído algo de acordo com as necessidades. 

Deve ter uma pessoa única e exclusiva para
coordenar estas ações. Onde todos mandam,
ninguém manda.

 Este departamento estará conectado a toda as
outras áreas.

O departamento deve ser estruturado por
seguimentos onde terão agenda própria, porém
sempre conectadas.
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PROJETOS

•Leis de incentivo

•Editais nacionais

•Editais internacionais

MOBILIZAÇÃO 
DE RECURSOS

•Doações diretas

•Captação para projetos

•Captação via IR

•Outras mobilizações

EVENTOS

•Comemoração anual

•Eventos relacionados com 
a expertise da entidade

•Eventos em parceria

•Eventos sociais

NOTAS FISCAIS

E COFRINHOS 

•Campanhas individuais 
online

•Campanhas municipais

•Campanhas em conjunto

•Ações com Ass. Comercial

PRODUTOS

•Canecas, agendas, 
camisetas, livros etc

•Crowndfunding

OBSERVATORIO 
DE 

INFORMAÇÕES E 
IDÉIAS

•Monitorar constantemente 
informações sobre o setor
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PROJETOS
- Leis de incentivo   - Editais nacionais    - Editais internacionais

Antes de tudo é necessário definir quais os possíveis projetos. Projetos grandes e 
pequenos. Sociais, culturais, educacionais, meio ambiente, saúde,  esportivos e 
diversos. Minha sugestão é criar um grande projeto, com módulos, para cada 
seguimento. Este projeto pode conter ações permanentes, anuais ou específicas de 
acordo com datas comemorativas, ações etc. O projeto deve sempre ser criado 
independente e antes de se pensar em qualquer lei ou edital. Ele tem a ver com a 
atuação da ONG. Depois é que existe a adaptação para cada oportunidade.

Estes projetos podem ser apresentados a variados patrocinadores para serem 
apoiadas com ou sem leis de incentivo. Mas é importante também estar cadastrados 
nas possíveis leis. Outra oportunidade é que com o projeto pronto, pode coloca-los 
em editais. Editais com verba direta ou que selecionam projetos aprovados nas leis 
de incentivo. Por último, com estes projetos também, pode-se observar editais 
internacionais que tenham temas que coincidam com seus objetivos. 

Aqui também pode ser pensados e gerenciado os projetos vinculados aos convênios 
com o governo. Mas isso dependerá do tamanho e tipo do convênio e da entidade.
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MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
- Doações diretas  - Captação para projetos  -Captação via IR - outras

A mobilização de recursos vai muito além de conseguir dinheiro para as ações, 
projetos e necessidades. 

Para conseguir recursos financeiros, além de eventos etc, há a “venda” no 
mercado, do projeto ou ideia para conseguir que o aporte seja direto ou via 
benefícios fiscais. Para estas ações é preciso ter uma boa apresentação que 
mostre não somente a necessidade da ONG mas o benefício para o patrocinador. 
É importante ter um material bonito de apresentação. Encantar é a chave. 

Mas há outras formas de mobilizar recursos. Uma delas são as parcerias onde a 
moeda de troca são serviços ou materiais que a empresa ou pessoa possa 
disponibilizar e que sejam necessários à execução da ação ou projeto. Muitos 
ignoram essa possibilidade. Mas é como dizem “de grão em grão”. 

O voluntariado é um recurso que pode ser mobilizado das mais variadas formas. 
Pode fazer parte aqui ou ter uma pasta específica para cuidar dessa área. 
Muitas ONGs hoje já tem esse trabalho. Esse movimento em SP é muito expressivo.
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EVENTOS

- Comemoração anual - Eventos relacionados com a expertise da 
entidade - Eventos em parceria - Eventos sociais

É incontável o número de ONGs que anualmente fazem eventos e mais eventos 
como forma de monetizar a entidade. Sempre é muito bom. Mas é importante 
observar algumas coisa: 

*Está dando resultados? Ótimo, você está no caminho certo. 

*Não está dando certo? Então tem que ser revisto. 

Tempo de produção é sempre muito importante. Inovação. Parcerias. Novidades. 
Tudo isso importa. Planejamento é tudo. Mas é sempre bom observar: datas, 
eventos concorrentes na mesma época, equipe de voluntários, divulgação etc. Além 
disso, em cada evento pode ser pensado a criação de produtos para ser 
comercializado na hora, na hora da emoção de estar no evento. 

Estas e várias outras informações são os pontos a serem produzidos, programados 
e executados nesta seguimento do departamento. 
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CUPOM FISCAL OU COFRINHOS
- Campanhas individuais on line - Campanhas municipais -
Campanhas em conjunto – Ação com Associação Comercial

No estado de São Paulo é possível colocar os cupons fiscais vinculados ao CNPJ 
da entidade que receberá então uma % sobre isso. Para isso é possível, além de 
receber diretamente as notas, colocar urnas para o depósito das mesmas em 
estabelecimentos comerciais. Para outros estados que não tenham esta 
possibilidade, mas também para o pessoal de SP, tem a possibilidade daqueles 
cofrinhos de doações colocadas em estabelecimentos comerciais da cidade.

Para qualquer uma dessas ações, ambas são trabalhosas mas dependendo da 
campanha podem ser bem lucrativas. Mas mesmo que não seja a maior fonte de 
recursos, pode ser uma parte de muitas despesas da ONG. 

Para melhores resultados, além de mantar um mapeamento e administração da 
logística de forma eficaz e inteligente, é importante ter CRIATIVIDADE ao criar 
imagens interessantes e apelos inteligentes. Muito importante também é a 
divulgação para que a campanha amplie e possa constantemente lembrar para 
essa ação. 
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PRODUTOS
- Canecas, agendas, camisetas, livros etc - Crowndfunding

Todos os grandes museus do mundo tem a sua lojinha. Agendas, lápis, canetas, 
canecas, replicas etc. E muitas ONGs já fazem isso e a sua também pode fazer ou 
melhorar a performance.

O importante é pensar no que é o objetivo na entrega desse produto. Divulgar a 
ONG, divulgar um projeto, divulgar uma campanha (como a do Cancer de Mama), 
divulgar uma causa ou idéia. A partir daí você pensará então na criação dos 
produtos onde não poderá faltar a qualidade, a criatividade e a aplicação do 
produto de acordo com seu público alvo. 

Outro produto muito bom e até com maior apelo são produtos artesanais 
resultantes do trabalho dos associados como por exemplo “Tempero de Alho” 
como é o caso da APAE de Caxambu – MG

Os produtos, ou o produto, escolhido para fazer parte desse seguimento podem 
ser comercializados na sede da ONG, nos eventos realizados, via internet, em 
lojas parceiras, como brindes de empresas etc. O universo é grande. 
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LABORATÓRIO DE 
OBSERVAÇÃO E IDÉIAS

-Monitorar constantemente informações sobre o setor

Os itens que citei são apenas algumas das possíveis idéias. Tem muito mais. E para 
saber e ter mais e mais idéias, ter informação é muito importante. Informação 
sobre os editais abertos, sobre projetos, sobre ações de outras ONGs, sobre 
reuniões do setor, sobre seu município, sobre seu estado, sobre o social no Brasil, 
notícias sobre a sua causa etc. 

Todas estas informações devem ser monitoradas pois ter conhecimento é parte do 
poder. A segunda parte desse poder é saber usar e adaptar a sua realidade esse 
conhecimento. 

A monitoria diária destas informações faz sua entidade estar um passo a frente 
dos possíveis problemas. 

Existem várias ferramentas para te ajudar. Uma delas, simples e gratuita, é o 
Google Alerta onde você coloca a palavra chave do que precisa e diariamente 
recebe as notícias. 
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DICAS DE SITES PARA O 
OBSERVATÓRIO

Alguns dos sites para monitorar projetos, editais, eventos, ações etc

www.mariliadelima.com – conteúdo sobre projetos e eventos 

www.convênios.org.br – editais diversos sobre convênios com o governo

www.minc.gov.br – site do Ministério da Cultura

www.institutofilantropia.org.br – conteúdo, notícias etc

www.abcr.org – Associação Brasileira dos Captadores de Recursos

www.abong.org.br – Associação Brasileira das ONGs

www.gife.org.br – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

www.prosas.com.br –Plataforma de conexão - Editais, empresas, entidades

+ diário oficial, site do seu município, site do seu estado. Áreas: cultura, meio ambiente, educação, 
esporte e até saúde.
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NINGUÉM VENDE O QUE NÃO 
ACREDITA. VOCÊ SÓ ACREDITA NO 

QUE CONHECE
ENTÃO, CONHEÇA AO MÁXIMO SEU 

PRODUTO PARA VENDER A SUA IDÉIA 
AINDA MELHOR. 

** cada pessoa da sua equipe deve 
saber o máximo sobre a instituição e 

ser orgulhosa de participar dela. 
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COMUNICAÇÃO E MARKETING
NENHUMA MOBILIZAÇÃO SERÁ VITORIOSA SE NÃO CONTAR COM O 

APOIO DE UMA BOA CAMPANHA DE MARKETING

Uma ONG pode e deve divulgar e ter um plano de marketing. Não é 
impossível, não é caro e pode começar de forma bem simples. 

Importante divulgar sempre a marca e a causa que é defendida pela 
instituição. Importante importantíssimo estar nas principais redes sociais, 
principalmente uma fanpage no Facebook. 

Importante criar, manter e monitorar sua lista de contatos. Mandar 
informações pelo menos 4 vezes por ano. Faça com isso que os apoiadores e 
simpatizantes da ONG se sintam valorizados e não só abordados quando 
para pedir algo. 

Divulgar das mais variadas formas a entidade, as ações e as conquistas é 
muito importante. 

22



“MUITOS DOS QUE PARECEM ESTAR 
LUTANDO CONTRA A ADVERSIDADE 
SÃO FELIZES; MUITOS, EM MEIO A 

GRANDE AFLUÊNCIA, 
SÃO TOTALMENTE INFELIZES.”

(PUBLIUS CORNELIUS TACITUS – AMIGO DO CAIO MAECENAS)
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AGORA É COM VOCÊ

Para agora e faça seu planejamento para os próximos 6 ou 12 meses. 

PONTUE – PLANEJE – ORGANIZE – EXECUTE – MONITORE - AVALIE

E pronto, fico por aqui. Espero que esse material tenha sido útil para te ajudar a 
pensar ou repensar, muito ou um pouco do que ainda pode e deve fazer para 
melhorar sua performance com relação aos recursos necessários para executar 

cada vez melhor as ações em prol da causa que você defende. 

Pontue todas as possibilidades, pleneje com sua equipe cada um dos itens 
escolhidos, organize ações e estratégias, execute conforme planejamento 

corrigindo sempre que necessário a forma, faça todo o processo monitorando os 
resultados e por último avalie seus acertos, erros e conquistas. 

Se precisar estou a disposição para conversar um pouco mais especificamente 
sobre sua ONG. 

Um beijo e boa sorte, 

MARÍLIA DE LIMA 
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AGRADEÇO SUA CONFIANÇA NO MEU CONTEÚDO. 

Até a próxima 

e me siga nas 

redes  sociais 

e blog.

MARÍLIA DE LIMA OU MARILIADELIMA@GMAIL.COM

WWW.MARILIADELIMA.COM 


