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“A pesquisa levanta questões interessantes 
relativas à sustentabilidade e à boa 
administração de uma organização (...)”
Respondente da pesquisa

“A pesquisa nos faz lembrar muitas coisas 
que precisamos fazer e não fazemos.” 
Respondente da pesquisa

de forma complementar a sua missão de desenvolver soluções financeiras para o 
setor social, a SITAWI desenha projetos especiais que jogam luz sobre os desafios do 
setor e auxiliam nas suas soluções.

A pesquisa ”Gestão e Capacitação Organizacional no 3o Setor” – realizada no primeiro semes-
tre de 2012 – teve como objetivo traçar um panorama das oportunidades e desafios de ges-
tão das organizações sociais brasileiras, a partir de um autodiagnóstico, coletando dados 
sobre políticas, processos e práticas. A pesquisa é a primeira a responder estas questões de 
forma mais quantitativa.

De forma geral, o setor está cada vez mais atento à ”lógica de mercado” e reconhecemos 
que este processo deve ser gerenciado de forma a apoiar o setor social brasileiro em suas 
muitas oportunidades de desenvolvimento e, principalmente, de forma a beneficiar mais 
pessoas. 

Esperamos que as informações e reflexões levantadas sirvam de apoio para o desenvolvi-
mento do setor social brasileiro, auxiliem outros atores na criação e fortalecimento de pro-
gramas de capacitação e, ao mesmo tempo, sejam um guia de reflexão e ação para as 
próprias organizações sociais.

Convido a todos os públicos ligados ao setor social a conhecerem em maior profundidade as 
principais conclusões desta pesquisa.

Este projeto contou com o apoio da IBM e só foi possível graças à participação de mais de 
200 organizações sociais.

Obrigado a todos, 
Boa leitura!

Leonardo Letelier 
CEO, SITAWI Finanças do Bem

Carta do CEo Carta do Ceo 
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listamos abaixo as conclusões principais advindas dos respondentes da pesquisa. 
Esperamos que estes resultados possam servir para entender onde está hoje o ”cen-
tro de gravidade” do terceiro setor nos temas de gestão, finanças, captação de recur-

sos e comunicação, recursos humanos e desenvolvimento e execução de programas sociais:

conclusõesPrinCiPais ConClusões da Pesquisa
e imPliCações Para o setor

•	 De maneira geral, há um descasamento 

entre as áreas que os diretores executivos 

consideram mais importantes para suas 

organizações e aquelas onde acreditam 

residir sua força institucional. O conselho 

das organizações poderia apoiar mais for-

temente no planejamento e captação, mas 

essa prática é pouco comum. 

•	 Os conceitos-chave de gestão financeira  

– orçamento, fluxo de caixa e precificação – 

são geralmente conhecidos pelas organiza-

ções, mas falta disciplina na sua utilização.

•	 As organizações sociais que operam negó-

cios são maiores e têm maior sustentabili-

dade financeira que as organizações sem 

operações de negócios. Além disso, estas 

operações contribuem para a missão e não 

representam distração para sua realização.

•	 Publicidade não é mais um tema ”tabu” para 

as organizações sociais, mas ainda não é 

muito explorada. O impacto social é medido 

com limitações nas organizações, possivel-

mente porque sua divulgação não é vista 

como vital para a captação de recursos.

•	 Apesar da importância demonstrada pelos 

gestores sobre o tema de captação, o uso de 

boas práticas ainda é incipiente, tanto na 

aquisição quanto na retenção de doadores. 

Por outro lado, há uma grande preocupação 

quanto à diversificação de fontes de finan-

ciamento.

•	 A maioria das organizações sociais não tem 

recursos para contratar profissionais alta-

mente qualificados, mas investe, em boa 

medida, na formalidade das relações com 

os colaboradores. 

•	 A missão da organização é central no pro-

cesso de desenvolvimento dos programas 

sociais. No entanto, a adaptação dos proje-

tos com objetivo de aumentar as chances 

de financiamento é uma prática bastante 

utilizada. Em geral, o impacto social é men-

surado ao menos uma vez ao ano e dados 

de satisfação dos beneficiários são utiliza-

dos para realizar melhorias nos programas, 

mais de forma eventual do que consistente-

mente.

•	 Há enorme apetite por qualificação em todos 

os níveis das organizações, reforçando a 

visão dos profissionais do setor de que os 

treinamentos realizados têm trazido melho-

rias no seu estilo de gestão.



Em resumo, o Terceiro Setor no Brasil é marcado pela heterogeneidade, mas a pesquisa 
mostra que as organizações sociais estão atentas a uma ”lógica de mercado” que vem se 
impondo ao setor, seja buscando aperfeiçoamento em diferentes áreas de atuação, seja na 
criação de operações de negócio para apoiar a missão social – ainda que haja um bom cami-
nho a percorrer entre intenção, políticas, processos até chegarmos a práticas consistentes. 
Para que esta ”lógica de mercado” traga desenvolvimento institucional ao setor, benefi-
ciando mais pessoas, entendemos que:

•	 As organizações sociais devem continuar avan-

çando em direção a profissionalização e sus-

tentabilidade financeira. Aquelas mais proati-

vas vão melhorar seus processos de 

planejamento e execução de programas e de 

negócios sociais e, desta forma, crescerão e 

gerarão mais impacto para mais beneficiários.

•	 Governos e fundações que apoiam o setor 

social, bem como instituições que o represen-

tam, devem desenvolver novas ferramentas de 

apoio técnico para a implementação das práti-

cas disseminadas de gestão, captação de 

recursos, finanças, marketing e planejamento.

•	 Doadores institucionais (empresas e governos) 

devem garantir que não estão pagando menos 

do que custam as intervenções pactuadas com 

as organizações sociais, de forma que os proje-

tos fortaleçam a organização ao invés de 

sobrecarregá-la. Doadores individuais devem 

diferenciar melhor despesas administrativas e 

investimento, diminuindo o condicionamento 

restritivo do uso dos recursos doados para o 

impacto social.

•	 Novas formas de financiamento do setor 

social devem ser criadas, uma vez que os 

recursos disponíveis para doação – estima-

dos em R$ 25.000/ano por organização – 

não são suficientes para combater os pro-

blemas de um país tão grande e desigual 

como o Brasil.
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a Pesquisa ”Gestão e Capacitação Organizacional no 3o Setor” contou com 236 orga-
nizações sociais respondentes (252 funcionários e voluntários), distribuídas em 17 
estados nas 5 regiões brasileiras cujas informações foram submetidas via internet. 

O Sudeste é a região mais sobrerrepresentada em comparação ao universo (considerado 
como FASFIL/IBGE 2008), conforme abaixo:

metodologiaamostra e metodoloGia

ToTal
Amostra   252
Universo  333.000
(FASFIL/ IBGE 2008)

Com o objetivo de realizar um diagnóstico 
das diversas áreas de gestão, o questioná-
rio foi direcionado para 7 diferentes públi-
cos, distribuídos conforme a figura ao lado. 
Cada entrevistado respondeu para uma ou 
mais áreas do módulo do questionário, con-
forme suas atribuições.
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A distribuição por setores de atuação das organizações respondentes mostrou-se bem pul-
verizada. No entanto, quase a metade atua nas áreas de assistência social e educação. 

Em relação à estrutura de recursos humanos e orçamentária, a maioria das organizações 
(74%) tem até 50 funcionários e voluntários e 62% das organizações têm o orçamento anual 
de até R$ 500 mil.

Elaboração: equipe SITAWI
Coordenação do estudo: Marina Villas Boas
Elaboração da pesquisa e apoio no relatório: Leonardo Letelier e Rob Packer 
Edição: Mariana Figueira
Direção de arte: Heads Propaganda
Contato: Marina Villas Boas (mvillasboas@sitawi.net)

Amostra
Base: 252 entrevistas
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Área a Área
Destaques da Pesquisa
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Assuntos relacionados à fonte de receita e planejamento são considerados os mais impor-
tantes e são também os que apresentam maiores descasamentos entre importância e 
força institucional. Captação de recursos e planejamento apresentam um descasamento 
de 36 e 17 pontos, respectivamente. 

área a áreadestaques da Pesquisa

 Gestão estratÉGiCa

De maneira geral, há um descasamento entre 
as áreas que os diretores executivos 
consideram mais importantes para suas 
organizações e aquelas onde acreditam residir 
sua força institucional. O conselho das 
organizações poderia apoiar mais fortemente 
no planejamento e captação, mas essa prática 
é pouco comum. 
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A maioria das ONGs (61%) não tem sustentabilidade financeira. No entanto, a maioria (59%)  
tem planos para alcançá-la no médio prazo. Apenas 34% afirmam fazer um planejamento 
financeiro minucioso e/ou de alta qualidade.

NOTA: a definição relevante de sustentabilidade financeira no setor social abrange recursos 
próprios gerados por operações de negócios e também o volume de doações habitualmente 
captado pelas organizações.

Poucas organizações (12%) têm um conselho proativo na captação de recursos. O estudo 
indicou que organizações que contam com conselhos mais ativos possuem mais funcioná-
rios e voluntários e uma estratégia de captação de recursos mais explícita do que as orga-
nizações com conselhos pouco ativos ou inativos.

Base: 105 entrevistas
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Quase a totalidade das organizações sociais (86%) tem um orçamento anual. No entanto, o 
grau de detalhamento e envolvimento da organização na execução deste orçamento varia 
imensamente. 

 Finanças

Os conceitos-chave de gestão 
financeira – orçamento, fluxo de caixa 
e precificação – são geralmente 
conhecidos pelas organizações, mas 
falta disciplina na sua utilização.



12

Metade das organizações (53%) fazem revisões do fluxo de caixa previsto, porém a maioria  
(77%) não usa sinais de alerta ou planos de contingências. A maioria (52%) das organizações 
afirma ter um planejamento financeiro informal ou inexistente. Apenas 38% das organiza-
ções têm um um processo claro e detalhado de reconciliação de final de período.

A grande maioria das organizações (83%) realiza a uma ”precificação” formal ou informal de 
seus projetos. No entanto, uma parcela significativa (47%) nunca fez análise custo-benefício 
dos mesmos (custo do serviço prestado pela organização vs. custo evitado pelo governo). 



13

Organizações sOciais Operam negóciOs nãO Operam negóciOs 

Funcionários/voluntários 
(mediana) 30 19

Orçamento médio anual R$ 4,8 milhões R$ 2,4 milhões

sustentabilidade financeira 
(frequente ou eventual) 53% 24%

Cerca de metade das organizações sociais respondentes (48%) possui alguma unidade de 
negócio geradora de receita. Dentro deste grupo, 72% oferecem serviços.  

 Geração de reCeita/ neGóCio soCial

As organizações sociais que operam 
negócios são maiores e têm maior 
sustentabilidade financeira que as 
organizações sem operações de negócios. 
Além disso, estas operações contribuem 
para a missão e não representam distração 
para sua realização.
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A maioria (65%) dos negócios sociais contribui (44%) ou é a própria missão (21%) das organi-
zações sociais. A geração de receita do negócio é significativa para o cumprimento da mis-
são em 62% das organizações respondentes. 
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Website é usado mais como ferramenta de comunicação (83%) do que de captação (52%). 
A maioria das organizações (60%) não realiza publicidade, mas está presente nas redes 
sociais (82%).

 desenvolvimento instituCional i/ii - marketinG e ComuniCação

Publicidade não é mais um tema ”tabu” 
para as organizações sociais, mas ainda 
não é muito explorada.  
O impacto social é medido com limitações 
nas organizações, possivelmente porque 
sua divulgação não é vista como vital 
para a captação de recursos.
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Grande parte das organizações (76%) possui algum tipo de banco de dados de doadores, 
apoiadores ou simpatizantes. No entanto, poucas afirmam ter um banco completo e atua-
lizado (22%) ou políticas efetivas de relacionamento (35%) com doadores. 
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A maioria das organizações não possui estratégias explícitas e metas para captação de 
novos doadores (77%). O mesmo ocorre para retenção de doadores existentes (73%)

 desenvolvimento instituCional ii/ii - CaPtação de reCursos

Apesar da importância demonstrada pelos 
gestores sobre o tema de captação, o uso 
de boas práticas ainda é incipiente, tanto 
na aquisição quanto na retenção de 
doadores. Por outro lado, há uma grande 
preocupação quanto a diversificação  
de fontes de financiamento.
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Atualmente, as empresas privadas são consideradas a fonte mais importante de recursos 
(63%). No entanto, existe interesse na diversificação de fontes de financiamento, especial-
mente em mídia social (48%), eventos corporativos (46%) e grandes doadores (41%).
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Menos da metade (44%) das organizações sociais afirma ter uma remuneração compatível 
com o mercado considerando a realidade financeira. A mesma proporção das organizações 
afirma ter todos os seus colaboradores contratados em regime de CLT, mas, se olharmos 
para as organizações que têm a maioria de seus colaboradores contratados em regime de 
CLT, esta proporção sobe para 76%.

 reCursos humanos

A maioria das organizações sociais não 
tem recursos para contratar profissionais 
altamente qualificados, mas investe, em 
boa medida, na formalidade das relações 
com os colaboradores. 
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Uma pequena parcela (27%) das organizações consegue contratar seus candidatos ”preferi-
dos” e apenas 36% possuem uma política de contratação de pessoas com necessidades 
especiais. 

Grande maioria dos recrutados (78%) recebe orientação inicial quanto à organização e a sua 
função e cerca de metade (51%) recebe treinamento contínuo anual. O feedback parece ocor-
rer na maioria das organizações (71%). No entanto, o monitoramento de desempenho é 
pouco comum (20%).
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NOTA: as organizações respondentes desta seção são maiores do que a média dos respon-
dentes: a maioria tem atuação nacional e orçamento anual médio de R$ 3,2 milhões.

A missão da organização é a principal condutora do desenho/revisão das intervenções 
sociais (44%). Maioria das organizações afirma medir o impacto social dos seus projetos ao 
menos uma vez ao ano (59%). 

 desenho e exeCução de ProGramas soCiais

A missão da organização é central no processo de 
desenvolvimento dos programas sociais. No entanto, 
a adaptação dos projetos com objetivo de aumentar 
as chances de financiamento é uma prática bastante 
utilizada. Em geral, o impacto social é mensurado ao 
menos uma vez ao ano e dados de satisfação dos 
beneficiários são utilizados para realizar melhorias 
nos programas, mais de forma eventual do que 
consistentemente.
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A maioria (64%) das organizações mede a satisfação dos usuários de seus serviços através 
de entrevistas ou formulários. Na maioria dos casos (86%), as melhorias nos serviços consi-
deram os dados de qualidade e satisfação - ainda que seu uso seja mais eventual do que 
consistente.
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Cerca de metade dos respondentes já realizou treinamentos e a maioria destes indicou que 
os treinamentos proporcionaram ideias relevantes e influenciaram positivamente seu 
estilo de gerenciamento. A grande maioria tem intenção de participar de outros cursos e 
treinamentos. 

 treinamento e CaPaCitação

Há um enorme apetite por qualificação 
em todos os níveis das organizações, 
reforçando a visão dos profissionais do 
setor de que os treinamentos 
realizados têm trazido melhorias ao 
seu estilo de gestão.
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O principal atributo (85%) para participação em cursos é a relevância dos temas para as 
organizações sociais. No entanto, mais da metade dos participantes não teriam patrocínio 
e, portanto, custo é um atributo relevante para a decisão de realizar cursos ou não.
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títulotítulo

SugeSTõeS para programaS  
de capaciTação de organizaçõeS SociaiS
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desaFios

Captação de Recursos é a área com maior discrepância quanto à performance, pois é considerada 
importante para organizações, mas pouco efetiva segundo os diretores. 

•	 A maioria das organizações afirma não ter políticas claras para manter antigos doadores ou 
captar novos doadores. 

•	 As metas de captação (quando existentes) não são geralmente alcançadas. 

Desta forma, 75% da diretoria das organizações sociais afirma precisar de treinamento em captação 
de recursos e/ou 59% da diretoria afirma precisar de treinamento para geração de receita e inova-
ção. Assim, serviços de apoio para estruturação ou fortalecimento destas atividades comerciais 
podem ser de grande ajuda para o setor.

Planejamento e gerenciamento é a segunda área com maior discrepância, já que é considerada 
importante, mais pouco efetiva de acordo com os diretores.

Um ”certo” planejamento estratégico entre as organizações pesquisadas é mencionado. No 
entanto, este planejamento ocorre de maneira informal e sem grandes detalhamentos da maioria 
dos casos. Assim, treinamento em planejamento é requerido por 47% da diretoria das organiza-
ções respondentes. 

oPortunidade Para aPerFeiçoamento

Relacionamento com stakeholders é um aspecto importante e, ao mesmo tempo, considerado forte 
pela metade das organizações respondentes. No entanto, existe um espaço para aprimoramento 
desta área. 

•	 Por exemplo, a maioria das organizações possui um banco de dados de relacionamento. No 
entanto, poucas possuem o banco de dados atualizado e apenas 35% afirmam ter uma política 
em vigor e efetiva no gerenciamento dos seus relacionamentos. 

Assim, treinamentos focados em CRM e cursos voltados para comunicação dos dados relevantes já 
existentes (exemplo: comunicação do impacto social gerado) são ferramentas essenciais para o 
desenvolvimento e divulgação destas organizações. 

Gerenciamento da equipe e voluntários também é entendido como uma área importante. No 

entanto, a minoria consegue contratar seus candidatos ”preferidos” para as vagas abertas (27%). 

Desta forma, algumas metas de desenvolvimento pessoal e/ou premiação/exposição dos funcioná-
rios e voluntários podem ser uma boa alternativa de gerenciamento de equipe, já que remuneração 
compatível como o mercado é algo difícil de ser atingido pelo terceiro setor.

sugestõessuGestões
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A SITAWI é uma organização social de interesse 

público (OSCIP) pioneira no desenvolvimento de 

soluções financeiras para o setor social no Brasil. 

A organização foi fundada em 2008 e surgiu 

com o objetivo de viabilizar projetos de alto 

impacto social que encontravam dificuldade de 

financiamento no setor financeiro tradicional. 

O objetivo da SITAWI é multiplicar o capital dispo-

nível para as organizações sociais, apoiando a 

expansão e melhoria de projetos voltados para 

geração de renda, meio ambiente, saúde, cultura e 

direitos civis a fim de aumentar o número de pes-

soas beneficiadas por estas organizações.

Ao longo destes anos, a SITAWI concedeu uma 

dezena de empréstimos sociais que, juntos, 

somam cerca de R$ 1,5 milhão e impactaram 

cerca de 15.000 pessoas. O fundo de emprés-

timo social, composto 100% por doações de 

pessoas físicas, empresas e fundações, alcan-

çou uma rotatividade de 3x, o que significa que 

a cada R$ 1,00 doado para a SITAWI, R$ 3,00 

foram direcionados para o setor social.

Além disso, a SITAWI já realizou diversos proje-

tos especiais de consultoria para organizações 

como Editora Abril, Light, IFC e WWF. 

Em 2011, nosso mecanismo inovador de financia-

mento social foi reconhecido pelo prêmio beyond-

Banking do Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID) como melhor investimento 

socialmente responsável da América Latina. 

Em 2012, a SITAWI adotou a assinatura ”Finanças 

do Bem”, ampliou sua oferta de soluções finan-

ceiras, lançando um serviço de gestão de fundos 

sociais para grandes doadores e iniciando o 

desenvolvimento de novos produtos como um 

fundo para apoio a fusões no setor social.

Para mais informações, 
visite  www.sitawi.net

a sitawia sitawi

resultados - sitawi Finanças do Bem

•	 R$ 1,5 milhão em empréstimos sociais com aconselhamento estratégico para organizações sociais;

•	 11 empréstimos sociais que beneficiaram, aproximadamente, 15.000 pessoas;

•	 Rotatividade do fundo de empréstimo social 3X - a cada R$ 1,00 em doações, a SITAWI direcionou  
R$ 3,00 para o setor social;

•	 R$ 300 mil em fundos de grandes doadores sob gestão para projetos ambientais e de educação, 
impactando 5.000 pessoas.
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Multiplique seu impacto social.
www.sitawi.net


