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Resumo

O atual modelo de negócios das Organizações Sociais, baseado somente no aspecto caritativo para conseguir doações, não está sendo
suficiente para que essas organizações possam gerenciar um de seus maiores desafios: a sustentabilidade financeira a longo prazo. Este
relato técnico foi elaborado com base na problemática vivenciada nos anos de experiência profissional na AFESU - Associação
Feminina de Estudos Sociais e Universitários: perante a saturação de fontes de arrecadação de recursos financeiros, notou-se a
necessidade da instituição reinventar suas abordagens de captação financeira para garantir sua sustentabilidade a longo prazo.
Relacionando com teorias sobre gestão de pessoas e fundraising, o objetivo deste relato técnico consiste em descrever a abordagem de
mobilização de voluntários resultante de ações de planejamento, criação e validação de iniciativas que mobilizaram a rede de contatos
da Organização para a promoção de eventos beneficentes, angariando recursos expressivos para sua sustentabilidade. A metodologia
deste relato se baseia na experiência das autoras como participantes ativos na elaboração das referidas soluções de captação, na
implementação destas soluções e nas entrevistas com os voluntários-chave responsáveis pela promoção de eventos em prol
Organização de Sociedade Civil.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE VOLUNTARIADO PARA A MOBILIZAÇÃO 

DE RECURSOS:  O CASO DA ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ESTUDOS 

SOCIAIS E UNIVERSITÁRIOS. 

 

 

Resumo 

 

Este relato técnico foi elaborado com base na problemática vivenciada nos anos de 

experiência profissional na AFESU - Associação Feminina de Estudos Sociais e 

Universitários: perante a gradual saturação de sua base de doadores, notou-se a necessidade 

da instituição reinventar suas abordagens de captação financeira para garantir sua 

sustentabilidade a longo prazo. Relacionando com teorias sobre gestão de pessoas e 

fundraising, o objetivo deste relato técnico consiste em descrever a abordagem de 

mobilização de voluntários resultante de ações de planejamento, criação e validação de 

iniciativas que mobilizaram a rede de contatos da Organização para a promoção de eventos 

beneficentes, angariando recursos expressivos para sua sustentabilidade. A metodologia deste 

relato se baseia na experiência das autoras como participantes na elaboração das referidas 

soluções de captação, bem como em entrevistas de voluntários-chave da Organização. 

  

Palavras-Chave: Terceiro Setor, gestão de pessoas, voluntariado, captação de recursos. 

 

Abstract 
 

This technical report was based on years of work in the non profit AFESU: due the gradual 

saturation of its donor base, it was noted the need to reinvent their financial funding 

approaches to ensure their long-term sustainability. Reconnecting with theories about people 

management and fundraising, the objective of this report is to describe the volunteer 

mobilization approach in action planning, creation and validation initiatives that mobilized the 

Organization's network to promote charitable events, raising significant resources for their 

sustainability.The methodology is based on the experience of the authors as participants in the 

preparation of such capture solutions, as well as its implementation. 
 

Keywords: Non profits, charity events, Third Sector, fundraising. 



 

 
 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 2  III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 2 

1. Introdução 
 
 Este relato técnico foi escrito com base na experiência obtida nos anos de trabalho das 

autoras na AFESU - Associação Feminina de Estudos Sociais e Universitários – 

desenvolvendo projetos e iniciativas de captação financeira para diversificar a base de 

doadores, fontes de recursos e garantir a sustentabilidade da Organização. 

 A AFESU é uma OSCIP - - que atua promovendo educação e cursos 

profissionalizantes para crianças e mulheres de baixa renda. Em seus 50 anos de operação a 

Organização conta com 3 unidades que promovem apoio escolar para crianças e adolescentes 

e cursos profissionalizantes como de gastronomia, hotelaria, enfermagem entre outros.  

 Para financiar essas atividades a Organização tem diversas atuações de doações de 

pessoas físicas, parcerias com empresas, recursos provenientes do programa da “Notas Fiscal 

Paulista” e inscrição de editais de financiamento.  

 Mesmo contando com estas fontes de recursos, a Organização sempre teve o grande 

desafio de se manter sustentável a longo prazo, com a necessidade da diversificação de fontes 

de renda para reduzir riscos de vulnerabilidade financeira.  

 Logo, com base nesta problemática, em conjunto com o planejamento estratégico da 

Organização foram empreendidas novas iniciativas de captação como parte de seu objetivo  

de conseguir solidez e sustentabilidade a longo prazo.  

 Para a modelagem de novas abordagens de captação, primeiramente foi realizado o 

levantamento e análise da base de apoiadores da entidade – constando parceiros, pessoas 

físicas doadoras e voluntárias - foi feita uma análise cuidadosa desta base existente, tendo 

como objetivo identificar personas, grupos sociais, e por fim traçar suas principais atuações e 

redes de influência. Desta análise, notou-se a existência de grupos de classe média a alto 

poder aquisitivo com grande  poder de mobilização de empresas e experiência na organização 

de eventos sociais. 

 A problemática se reformulava portanto em pensar uma forma de mobilizar estes 

contatos a aumentarem seu envolvimento com a organização e contribuírem com sua própria 

rede de networking e mobilizarem ações que ampliem a base de apoiadores da entidade. 

 Ao abordar pessoas engajadas a ajudar a AFESU, estas apresentaram que a forma que 

viam maior potencial de ampliar a rede de apoiadores era por meio da organização de eventos, 

eventos adaptados a realidade do público que conheciam e que seria possível gerar maior 

engajamento. 
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 Considerando as limitações de tamanho de equipe e especializações existentes na 

Organização, foi elaborado um plano que envolvia melhorias de aspectos como a 

comunicação, gestão de pessoas e marketing da Organização de Sociedade Civil, contando 

com parcerias de empresas e profissionais existentes nas redes de contato da própria entidade. 

 Pretende-se portanto neste relato apresentar e descrever as ações realizadas pela 

organização que, partindo de uma estratégia de mobilização dos contatos própria, identificou 

e engajou uma rede de voluntários-chave aumentando substancialmente sua divulgação, 

qualidade operacional e captação de recursos. 

 Para abordar tais ações, primeiramente será apresentado o referencial teórico relativo a 

gestão de pessoas e fundraising, descrição do método deste relato técnico, análise do tipo de 

intervenção e confronto com o referencial teórico, destacando técnicas e aprendizados obtidos 

por meio dos resultados dos eventos beneficentes elaborados. 

 

2. Referencial Teórico 

 

 Para melhor enquadrar a intervenção realizada e analisar com maior profundidade será 

apresentado a seguir o referencial teórico pertinente a problemática de captação de recursos e 

gestão de pessoas para o terceiro setor, focando a pratica voluntariado. 

 

 De acordo com o último senso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2012) o número de entidades, Fundações Privadas e Associações Sem Fins 

Lucrativos no Brasil cresceu 8,8%, em relação ao último censo realizado em 2006.  

 Estes dados permitem notar o significante papel social que está sendo assumido pelas 

instituições sem fins lucrativos, que atuam com responsabilidade cada vez maior, somada à 

necessidade de se demonstrar resultados pertinentes com a missão motivadora - para 

patrocinadores, doadores e parceiros -  e se adequar à burocrática regulamentação estatal 

vigente. 

 
  O crescimento de obrigações, necessidades e atuação social, segundo Drucker (1989), 

denota a necessidade destas organizações buscarem uma maior profissionalização e formação 

empresarial. Ainda que não possuam caráter comercial, os desafios de captação de recursos, 

produtividade, performance e resultados demandam dessas organizações a necessidade de 

empregarem métodos e técnicas administrativas que são comumente utilizadas em empresas 

com lucro (DRUCKER, 1989). 
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Juntamente com essa necessidade, também é preciso atentar para o cuidado da abordagem de 

técnicas e métodos administrativos mencionados quando são aplicados em organizações do 

Terceiro Setor, que possuem suas particularidades. Apesar de se assemelharem às empresas 

em alguns pontos, é importante diferenciar entender as especificidades destas organizações, 

indicando uma certa limitação na transferência das teorias gerenciais das empresas privadas 

para o terceiro setor. 

 Foster e Bradach (2005), atentam para o perigo da descaracterização das entidades 

sociais quando, na busca de sustentabilidade, desenvolvem atividades puramente empresariais 

que fogem de sua missão ou causa social. Quando a busca por recursos se torna mais 

prioritária do que a missão da entidade, mesmo que exista lucro proveniente das atividades, 

isso pode levar à “distração dos gestores das entidades de sua missão social e, em alguns 

casos, até subverter tais missões”. (FOSTER e BRADACH, 2005 pág.2)  

 Logo, para se debruçar no estudo destas instituições e suas possíveis abordagens 

empresariais, é preciso entender as características que lhe são peculiares.  

 A definição mais amplamente utilizada e aceita para o Terceiro Setor é apresentada 

por Salamon e Anheier (1997).  Segundo essa definição, as organizações que fazem parte 

deste setor apresentam as seguintes características: 

1) Estruturadas:  possuem certo nível de formalização em regras e procedimentos.; 2) 

Privadas: estas instituições não pertencem ao governo.; 3) Não distribuidoras de lucros: 

nenhum lucro gerado pode ser distribuído entre seus proprietários ou dirigentes. Todo o lucro 

é direcionado à realização da missão destas instituições.; 4) Autônomas: controlam sua gestão 

de modo independente, não dependendo de outras entidades.; 5) Voluntárias: envolvem um 

grau significativo de participação voluntária. 

 Considerando as especificações Salamon e Anheier (1997), juntamente com a 

necessidade de uma abordagem mais empresarial e profissionalizante utilizando técnicas e 

métodos administrativos constatada pelos autores Drucker (1994) e Falconer (1999), pode-se 

afirmar que o caminho para resolver problemática da profissionalização e uso de métodos 

empresariais nas organizações sem fins lucrativos deve considerar desafios e problemáticas 

característicos à sua configuração e atuação social. 

 Para compreender melhor as problemáticas específicas vivenciadas atualmente pelas 

instituições sociais brasileiras e pensar abordagens pertinentes, Figueiredo (2013) faz um 

estudo com  base na análise SWOT de 217 instituições não lucrativas e identifica certos 

padrões entre as  oportunidades e principais fraquezas dessas instituições. Como resultado, a 
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autora destaca entre as principais fraquezas das instituições sociais brasileiras, os problemas 

referentes à captação de recursos. 
“A falta de recursos, de estrutura interna para captação e a dependência de 

poucas fontes estão entre os aspectos mais citados. A questão financeira 

aparece como fonte de ameaça, já que muitas organizações fizeram 

referência ao risco de perder as atuais fontes de recursos.” (FIGUEIREDO, 

2013, pág. 143) 

 
 O desafio da sustentabilidade emerge, então, como um dos principais alavancadores da 

necessidade de profissionalização da gestão em organizações do Terceiro Setor.  

 De acordo com Ashoka & McKinsey (2001), o desafio da sustentabilidade consiste 

também em desenvolver projetos de geração de receita, profissionalizar recursos humanos e 

voluntariado, atrair parcerias eficientes, estabelecer estratégias de comunicação. 

  A profissionalização do setor, vinculada ao aumento da eficácia e eficiência de suas 

organizações, necessariamente passa pela profissionalização das pessoas que o compõem, 

voltada para o desenvolvimento de novas competências, enfatiza Gohn: “A palavra de ordem 

passou a ser eficiência e produtividade na gestão de projetos sociais, para gerir recursos que 

garantam a sobrevivência das próprias entidades. Ter pessoal qualificado, com competência 

para elaborar projetos com gabarito passou a ser a diretriz central e não mais a militância ou o 

engajamento anterior à causa em ação.” (Gohn, 2001)  

 É nesse contexto que surge o desafio da gestão de pessoas em organizações do 

Terceiro Setor. 

 De acordo com alguns autores  (Falconer, 1999 e 2000; Tenório, 1997), muitas das 

Organizações de Sociedade Civil são marcadas por um “estilo próprio de gestão”, uma cultura 

específica de atuar com flexibilidade e informalidade, que se expressa nas práticas 

organizacionais através da falta de sistematização de procedimentos e políticas (Falconer, 

1999; Teodósio & Brum, 2000; Teodósio & Resende, 1999).  

 Aspectos que também podem ter consequências positivas, visto que propiciam uma 

maior agilidade e propensão à inovação, no entanto, por outro lado dificultam a gestão pois 

existe uma ausencia de planejamento estratégico que estipule objetivos e metas de 

crescimento para Organização e para cada membro da equipe da Organização. Ademais, a 

flexibilidade e informalidade podem acarretar maior lentidão e ineficiência na execução de 

atividades e procedimento.  

 Sobre a relação entre os membros das Organizações de Sociedade Civil é destacado 

também um alto nível de proximidade, afeição e confiança entre os membros (Teodósio & 
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Brum, 2000; Teodósio & Resende, 1999) o que pode ser propício para o engajamento 

profissional dos integrantes mas também podem acarretar em dificuldades para conciliar 

aspectos ideológicos da atuação como líder e otimizar os processos gerenciais internos. Além 

disso, geralmente dividem suas preocupações entre problemas cotidianos – operacionais – e 

assuntos estratégicos (Teodósio & Brum, 2000; Teodósio & Resende, 1999).  

 Formas de gestão mais participativas parecem reforçar a cultura do trabalho em 

equipe, muito presente nas organizações do Terceiro Setor. Como a dinâmica da produção é 

sempre coletiva, o trabalho em grupo é uma constante, resultando em alto grau de 

compartilhamento das atividades (Raposo, 2000; Tenório, 1997). Outra característica que se 

mostra relevante nas organizações do Terceiro Setor é a existência de comprometimento e 

motivação intrínsecos aos profissionais e voluntários que nelas atuam, invariavelmente 

relacionados aos valores que são praticados e/ou à causa para a qual a organização se volta.  

 De acordo com Raposo (2000), a motivação desses membros está vinculada ao 

diferencial que o Terceiro Setor oferece no sentido de possibilitar a união da necessidade de 

trabalhar à realização de um “projeto de vida cidadã”. Falconer (2000) observa que existe um 

alto nível de engajamento, mesmo entre os profissionais que realizam atividades consideradas 

burocráticas ou menores. Especificamente no caso dos voluntários, observa-se que a sua 

permanência está relacionada à manutenção de valores e objetivos da organização, bem como 

à sua credibilidade interna e externa, levando a crer que o problema do engajamento de mão 

de obra parece não existir (Teodósio & Brum, 2000; Teodósio & Resende, 1999).  

 Assim, os valores e a missão institucional ganham especial destaque, pois tais 

organizações mostram-se movidas pela confiança mútua e pela solidariedade. Desta forma, a 

utilização do trabalho voluntário não se justifica apenas pelo barateamento da mão-de-obra, 

mas também pela cultura de solidariedade que permeia as organizações do Terceiro Setor. 

 Entretanto, a utilização dessa forma de trabalho também tem trazido algumas 

dificuldades gerenciais que muitas vezes comprometem a qualidade do serviço social prestado 

por essas organizações (Teodósio & Brum, 2000; Teodósio & Resende, 1999).  

 Procedimentos voltados para o recrutamento e a capacitação, o compartilhamento dos 

valores da organização, a definição de planos de trabalho e o acompanhamento individual não 

são práticas freqüentes na gestão tanto do corpo de voluntários quanto o de funcionários 

efetivos dessas organizações. A avaliação de desempenho muitas vezes é subjetiva, coletiva 

ou simplesmente não é realizada (Falconer, 1999; Bose et al., 2002).  
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 Tenório (1997) ressalta que não há sistematização dos dados das atividades realizadas 

para efeito de avaliação do desempenho gerencial.  O desenvolvimento das pessoas é outro 

fator pouco enfatizado pelas organizações do Terceiro Setor. Roesch (2000) observa que 

mesmo as habilidades gerenciais são desenvolvidas por meio da experiência e do apoio dos 

pares. Falconer (1999) ressalta que a escassez de oportunidades de auto-desenvolvimento para 

os profissionais dessas organizações pode levar, inicialmente, à sua acomodação. Por outro 

lado, Fischer (1998) destaca que o desenvolvimento de pessoas é, num sentido mais amplo, 

uma condição fundamental para o desenvolvimento da própria organização, embora ela 

geralmente não o contemple como uma prioridade.  

 

3. Metodologia 

 Este relato técnico foi realizado com base na experiência profissional e prática das 

autoras nos anos de atuação profissional na gestão da AFESU.   

 Além da participação direta na intervenção relatada neste trabalho, foi feita uma 

análise de documentos de reuniões e estratégias elaboradas que remontaram as principais 

ações realizadas para se chegar a mobilizar a rede de voluntários e obter o resultado de 

geração dos eventos bem sucedidos.   

 Com o objetivo de apurar e confrontar os procedimentos e boas práticas analisados 

com base na experiência das autoras, a técnica de coleta de dados também se baseou em 

entrevistas com voluntários-chave da Organização, considerados unidades de análise visto que 

protagonizaram os eventos recorde de arrecadação para a entidade.  

 As entrevistas foram semiestruturadas, elaboradas com um roteiro de perguntas 

abertas, direcionadas a analisar os principais aprendizados dos voluntários organizadores dos 

eventos beneficentes, e  aprofundar procedimentos e métodos formulados, além de entender a 

perspectiva dos entrevistados quanto a aprendizados sobre as temáticas de gestão de 

voluntariado, captação de recursos e cultura de doação no Brasil.  

 Estava previsto que poderiam surgir perguntas adicionais à medida que os 

entrevistados contassem suas experiências, e, portanto, foi permitida a contemplação de 

visões e questões não previstas anteriormente, possibilitando conteúdos relevantes para a 

pesquisa, que eventualmente surgissem durante a entrevista (MALHOTRA, 2001). 
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4. Resultados Obtidos e Análise 

 

 Apesar de ter 50 anos de atuação, a AFESU não institucionalizou desde o início 

técnicas de construção e segmentação de base de apoiadores,  a base consistia em dados 

digitalizados, listas escritas manualmente até contatos informais conhecidos pelos membros 

da equipe administrativa.  

 Por isso, primeiramente foram elaboradas práticas e procedimentos de construção de 

uma base consolidada, centralizada e oficial da Organização. Perante esta elaboração, foi 

elaborado um estudo cuidados de sua base de doadores, dos quais foram identificados grupos 

sociais, e áreas afins que permitiram o conhecimento da equipe gestora da amplitude de sua 

atuação e divulgação da causa social.  

 Esta identificação permitiu elaborar um mapa de apoiadores que poderiam ser ativados 

de forma estratégica, com base no planejamento e objetivos de crescimento da própria 

Organização. 

 Foram identificados perfis específicos de apoiadores, desde pessoas físicas que 

poderiam estabelecer parcerias, ativarem novas redes de potenciais doadores ou mesmo 

mobilizarem ações e expertises que eram necessitadas pela AFESU.  

 O perfil dos voluntários consistia desde pessoas mais profissionais e empresariais até 

pessoas mais emotivas e ativas socialmente, tendo portanto grande potencial de mobilização 

devido a rede de amigos que possuía.  

 Logo, foram elaboradas estratégias específicas de motivação para cada perfil. Para os 

voluntários mais empresariais houve uma preocupação em envolve-los mais em tarefas de 

planejamento, participação de reuniões com o conselho, fornecer retorno de ações efetivadas e 

estimular que estes tivessem uma atitude proativa para buscar entre sua rede de conhecidos 

potenciais parcerias empresariais sempre tendo em vista as metas e desafios propostos. 

 Para os voluntários motivados a ajudar pelo aspecto emocional e social da 

Organização, optou-se por envolver estas pessoas em atividades diretas com os beneficiados, 

visitas às unidades apoiadas, almoços, participação de eventos comemorativos nas unidades 

de atendimento e retornos sobre o impacto social das atividades promovidas.  

 Independente do perfil, para ambos foram estabelecidas metas e desafios de captação 

de recursos que atuavam tendo em vista o objetivo de diversificar fontes de recursos 

financeiros.  
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 Ademais, ambos os segmentos de voluntários trabalharam em conjunto e de forma 

complementar, garantindo bons resultados graças a sua interação e cooperação mútua. Desta 

forma, foram realizadas reuniões e workshops que visavam inaugurar novas frentes de 

atuação pra captação de recursos, entre as diversas hipóteses levantadas nestes encontros, a 

possibilidade de organização de grandes eventos beneficentes se mostrou mais propícia e de 

acordo com o perfil e contatos destes voluntários.  

 Desta forma, em paralelo com o engajamento constante dos voluntários foram traçados 

e organizados eventos específicos de médio e grande porte que resultaram na diversificação e 

geração de expressiva participação na fonte de recursos da Organização. 

 Com contatos de alguns dos voluntários foi possível uma parceria entre a Organização 

e um importante grupo hoteleiro que permitiu a elaboração de chás beneficentes em 

restaurantes famosos de São Paulo e muitas parcerias com empresas que doavam desde local 

para eventos até seus serviços de assessoria de imprensa para a divulgação dos eventos, 

prêmios para leilões, serviços de buffet entre outros. 

 Os eventos sempre foram operacionalizados pelos voluntários que contribuiam com 

seu trabalho e contatos para possibilitar resultados de qualidade.  

 Entre os eventos organizados destacamos a organização de uma apresentação na Sala 

São Paulo de Orquestra Filarmônica com um famoso maestro brasileiro, que possibilitou a 

angariação de mais de 100 mil reais provenientes da venda de ingressos,  de um jantar 

beneficente que angariou mais de 300 mil reais líquidos para a AFESU. Eventos que foram 

mobilizados pelos voluntários-chave da Organização, que de forma independente – porém 

alinhada com os objetivos da AFESU – organizaram e efetivaram os eventos.  

  A partir das entrevistas realizadas com os voluntários-chave da organização foi 

possível identificar aspectos importantes que estes destacaram como motivadores de sua 

participação ativa como captadores financeiros, como a abertura de elaboração de novas 

iniciativas nas reuniões, a transparência relativa à aplicação das angariações e a eficiência 

deste impacto que notam ao estar em contato com as pessoas beneficiadas. 

 Além de tudo isso, também foi identificada a satisfação proveniente de mobilizarem 

sua rede de contatos e conseguirem efetivar uma meta específica que sabem que trará impacto 

social positivo para a sociedade.  

 Acreditamos que esta experiência de elaborar e efetivar novas iniciativas transformou 

os muitos voluntários no que poderíamos chamar de “intraempreendedores sociais”, ou seja, 
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aqueles que tomam iniciativas e inauguram novos projetos dentro das Organizações de 

Sociedade Civil. 

 Desta forma, mediante uma boa segmentação de voluntários foi possível elaborar 

grandes eventos beneficentes, dos quais muitos são organizados de modo semestral ou anual 

pelo corpo de voluntários das unidades de atendimento da entidade. Além da arrecadação de 

recursos os eventos trazem constantemente mais apoiadores, divulgações da AFESU em 

famosos portais de notícias e revistas e estimulam novas parcerias com outras empresas.   

 

5. Conclusões/Considerações finais 

  

 A importância da gestão eficiente de pessoas e segmentação de clientes é assunto de 

relevância inquestionável no debate empresarial do segundo setor, no entanto este aspecto 

ainda é pouco abordado ao se falar da gestão de organizações do terceiro setor.   

 Ao se analisar os resultados e procedimentos desenvolvidos pela AFESU pode-se 

concluir a importância da segmentação destes apoiadores e do desenvolvimento de estratégias 

específicas para cada perfil, que propiciaram seu diferencial de desenvolver uma forma 

alternativa e indireta de captação por meio da mobilização destes apoiadores. O voluntariado 

ultrapassou a expectativa convencional de um trabalho secundário para ser protagonista e 

mobilizador de estratégias importantes de divulgação e captação de recursos para  

Organização de Sociedade Civil.  

 Logo, a experiência relatada vale como uma recomendação para Organizações de 

Sociedade civil atentarem ao relacionamento com estes tipos de apoiadores e que 

desenvolvam estratégias de mobilização a fim de propiciarem maior impacto social. 

 Este estudo também contribui para estudos posteriores de captação de recursos e 

gestão de voluntariado no terceiro setor, seria interessante o aprofundamento destas práticas 

em estudos de organizações conhecidas pelo protagonismo dos voluntários, o que 

possibilitaria a identificação de procedimentos comuns e um aprofundamento sobre o tema 

que ainda é pouco abordado em estudos científicos. 
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