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6 COISAS QUE VOCÊ NÃO

DEVE FAZER NA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS.
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1. Fazer contato com um doador sem antes estudar sobre ele;

2. Esperara possibilidade de recurso pra criar o projeto;

3. Ir atrás dos recursos apenas quando eles se esgotam;

4. Ter material de comunicação mal formatado ou confuso;

5. Manter comunicação esporádica e pouco clara com o doador;

6. Não estudar sobre sua causa nem criar redes.

O CONTEÚDO  
DO EBOOK.
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Este e-book não é um guia de receitas infalíveis para captação de recursos. Se você veio

procurar a fórmula mágica para chegar à fortuna, nem siga em frente.

Queremos mostrar que você é o grande responsável pelo seu projeto captar ou não recursos – mesmo com a

crise econômica, a falta de incentivos governamentais, a falta de cultura de doação ou seja lá quais entraves esteja

enfrentando. Se não mudar sua forma de agir e continuar com os mesmos erros, o efeito será igual.

Conversamos diariamente com organizações sociais há sete anos e já apoiamos mais de 900 projetos. Podemos

afirmar sem medo de errar que 99% delas reclamam da falta de dinheiro. Tão comum quanto essa queixa, é a

repetição dos erros na hora de captar recursos.

Mesmo que você não esteja vendo isso, há bastante dinheiro disponível para a doação no Brasil. Mas é fundamental

que as organizações apresentem um projeto bem planejado, que demonstre o poder de transformação social do

trabalho. Você não precisa ter estudado no exterior, feito MBA, nem nada de outro mundo. Mas não há mais espaço

para o improviso.

PREFÁCIO.
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LEGAL!
MASQUEM SÃOVOCÊSQUEESTÃO
ESCREVENDO ESSE E-BOOK?
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Você pode estar se perguntado de onde a gente tirou 

essas informações. Como conversamos com tanta gente?

O Instituto Phi é uma organização não-governamental que tem 

como missão influenciar indivíduos e empresas a fazer de maneira 

estratégica o planejamento de sua filantropia e assessorá-los 

nesse processo, disponibilizando os recursos de forma eficiente 

para iniciativas de transformação social. Com escritórios no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, já apoiamos, desde nossa fundação, em 

2014, 906 projetos sociais.

Mais do que disponibilizar recursos, estabelecemos diálogos, 

produzimos conhecimento, compartilhamos modos de fazer e 

damos suporte em diversos níveis para ampliar o impacto dos 

projetos sociais.

SOBRE NÓS.
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Como temos uma rede crescente de doadores, buscamos sempre novos projetos nos quais eles possam investir. Por isso,conversamos 

constantemente com novasorganizações, um diálogo rico que tem nos permitido reunir uma quantidade muito grande de

informações.

É esta experiênciaque nos levou a escrever esse e-book. Valorizamos muito a prática, o “mãos à obra”. E é um pouco disso que 

trazemos aqui para vocês. Dividir um pouco do que tem sido nosso rico aprendizado.

BOA
LEITURA.
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FAZER CONTATO COM
UM DOADOR 
SEM ANTES ESTUDAR SOBRE ELE
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Certa vez, fizemos uma palestra para organizações sociais e a liderança de um projeto apresentou sua dificuldade

de captar recursos. Ele contou que havia tido recentemente uma reunião com uma grande empresa, mas que não

obteve nenhum retorno. Bom... Com uma rápida navegada pela internet, foi possível descobrir que a tal empresa

tinha um histórico de apoio a projetos sociais ligados à sua atividade – a extração de minério de ferro – na região

em que atuava. Ou seja, nem no recorte de causa, nem no recorte geográfico, o projeto, que atuava na defesa de

direitos LGBTQUIA+, se enquadrava.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?

FAZER CONTATO COM 
UM DOADOR SEM ANTES
ESTUDAR SOBRE ELE.
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A internet, nesse caso, é uma grande aliada. É possível obter informações sobre praticamente qualquer coisa. Recomendamos

que, antes de qualquer contato com um futuro doador, faça um dever de casa:

NOSSAS DICAS.

Qual a causa que move o doador?

Pessoas e empresas tendem a doar mais e com muito mais prazer para aquilo que as toca. Grandes empresas normalmente doam 

para algo relacionado ao seu marketing. Pessoas físicas e pequenas e médias empresas–estas normalmente sob influência ainda forte 

de seu(s) dono(s) – são tocadas por alguma área em especial. Pode ser saúde, educação, geração de renda, pessoas com deficiência, 

esporte, cultura, meio ambiente... Descobrir qual discurso os move é fundamental.
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A pessoa/empresa já doa?

A pessoa/empresa já doa? Esta pergunta

é especialmente importante sobre empresas. Hoje, 

50% dos recursos disponíveis pelas empresas para 

doação via leis de incentivo não encontram projetos. A 

grande causa disso é a falta de informação, o que faz 

do mercado de captação incentivada um mar de 

oportunidades. Mesmo que você não possa captar via 

leis de incentivo, a estatística mostra o quanto as 

empresas ainda engatinham quando o assunto é 

doação e, provavelmente, você vai topar com algumas 

que ainda não fazem nenhuma ação social, mas 

gostariam de fazer.
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O cenário 
se repete quando
falamos de
doadores pessoa física.

Segundo o Brasil Giving 2020, o valor médio doado pelo brasileiro, 

por ano, é de R$ 617. Já nos Estados Unidos, segundo o National

Philantropic Trust, a população em geral doa, em média, US$ 2.514 

(mais de R$ 13 mil) / ano.

Claro que há diferenças no poder aquisitivo da população e na

cultura de doação, mas, mesmo relativizando, fica claro o quanto 

ainda há de mares a serem navegados no Brasil quando o assunto 

é doação individual.

R$ 617

US$ 2.514 

(mais de 

R$ 13 mil)
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ESPERAR A 
POSSIBILIDADE DE RECURSO 
PRA CRIAR O PROJETO
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A cena se repete:

O projeto social chega para uma apresentação no Instituto Phi. Os integrantes da equipe falam da atuação,

das dificuldades, do número de atendidos. Lá pelas tantas, confessam que sonham com uma reforma. O

sonho dourado, algobem acimadaspossibilidades financeiras.

Quando perguntamos o custo... eles não têm ideia, sequer uma ordem de grandeza. Então,pedimos o orçamento 

anual para dar uma olhada. Nada também. O projeto sabe mais ou menos quanto custa, mas nada muito

detalhado. Pareceque a equipe nunca sentoupara avaliar e entender melhor a realidade em que vive.

ESPERAR A POSSIBILIDADE DE 
RECURSO PRA CRIAR
O PROJETO.
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Muitos projetos partem para a captaçãosem um 
objetivodefinido.

Não é uma boa ideia chegar numa reunião de captaçãode recursos no clima do “Tô quase fechando,o que você pode fazer pela gente?” 

ou “Minhas criancinhas precisam muito de você!”.

A filantropia tem foco no impacto social, mas os doadores esperam uma gestão eficiente, com uma aplicação estratégica dos recursos. Imagine 

se, em uma rodada de investimentos de empresas de alta tecnologia, a Microsoft chegasse dizendo “Estou quase fechando, com dinheiro 

nenhum em caixa. Tem como investir em mim?”.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?
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Antes de buscar recursos, é muito importante que a organização tenha um 

orçamento anual definido. Pelomenos, um Excel feito antes de o ano 

começar, com a previsão de cadaum dos custos de cadamês. Um arquivo 

em que cada gastovásendo lançado ao longo do ano para acompanhar se 

as despesas estão acima ou abaixo do previsto.

Existem diversos modelos gratuitos de 
planilhas para ajudar nessaconstrução.

NOSSAS DICAS.
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É importante que o projeto entenda 
qual a melhor forma de “vender” 
aquele custopara osdoadores.

Por exemplo:
Você tem uma creche e o seu maior problema é arcar com as 

despesas de recursos humanos.

Muitas pessoas doam comida, roupas, brinquedos, mas dinheiro 

para pagar funcionários é bem mais difícil. Por isso, você tem 

dificuldades financeirasque te deixam aflito, e vai às reuniões de 

captação no estilo “o que sair daqui estábom”.
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Aschancesde captar certamente seriam maiores se você soubesse
exatamente o custo do seu projeto e dividisse o custo total pelo
númerodeturmas.

Se o seu orçamento é R$ 800 mil/ano e você conta com 8 

turmas, o apoio a cada turma custaria R$ 100 mil.

É bem mais claro sugerir a um doador que apoie uma turma 

com R$ 100 mil/ano do que pedir a ele que coloque 

qualquer valor para cobrir um rombo. E, claro, humanizar o 

investimento: quantas crianças e suas famílias serão 

apoiadas com esse recurso?
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O mesmo ocorre
com projetospontuais.
Se você sonha em construir uma piscina, quadra, o segundo andar ou 

algo muito importante para o projeto, é importante, antes de 

qualquer coisa, ter o orçamento pronto.

Primeiramente, porque você sabe de quanto precisa ir

atrás, definindo o foco. Além disso, muitas vezes as

oportunidades de recursos vão surgir do dia para a noite, e ter tudo

pronto para começar logo pode ser uma vantagem.
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IR ATRÁS DOS RECURSOS 
QUANDO SE ESGOTAM
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Captação de recursos é um processo 

de construção de relações.

O doador precisa de algum grau de confiançapara doar o dinheiro dele, 

e isso não se conquista do dia para a noite.

É normal que a doação seja consequência de uma relação construída ao longo 

do tempo, com muita calma. Nada pior, portanto, que precisar captar para 

ontem, na beira do abismo.

IR ATRÁS DOS RECURSOS QUANDO 
SE ESGOTAM.



Mas porque os projetos chegam ao 
ponto de ficarcoma corda no pescoço?

Poderíamos ficar um capítulo inteiro aqui falando só disso, 

mas para facilitar, as duas causas que notamos mais frequentes são:

→ Não se planejar com um orçamento detalhado e uma estratégia de captação

→ Nãodiversificaras fontes de receita

Sobre o primeiro ponto, falamos no item 

anterior, então vamos abordar o segundo.

24
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Já conversamos com muitos projetos que haviam tido uma era de ouro
devido a um grande patrocínio, mas acabaram em sérios problemas
depoisqueele saiu.

O que parece acontecer, na verdade, é um paradoxo:

O grande apoio, ao invés de trazer progresso, causaum relaxamento, uma acomodação, e os gestores não diversificam a receita. Mais dia,

menosdia, o recurso deixa de vir e o que resta é o medo de que o sonho tenha afundado de vez.

Num determinado ano, uma das maiores empresas do Brasil cortou em 60% a verba de responsabilidade sociale uma série de projetos que 

havia se acostumado àquele montante anual passou a viver sérias dificuldades. Em contextos de crise econômica, também é normal que 

empresas lucrem menos e afetem projetos que dependam delas via leis de incentivo.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?
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Primeiramente, você não deve deixarde

captarNUNCA .

Captação de recursos é uma atividade contínua, não um remédio para o

desespero. Sejáestivercomosrecursosgarantidospara o ano, ótimo!

Siga captando para criar um fundo de reserva para emergências. Se já tiver 

um, continue para criar um fundo patrimonial, um montante que fique

rendendo e cujo rendimento ajude seu projeto a se sustentar.

NOSSAS DICAS.
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Foque sempre em diversificarsuas receitas. Isso é muito, muito 
importante, principalmente antevendo momentos de dificuldades
que podemvir.

Se já há uma empresa que financie todas as suas atividades, faça uma 

estratégia para captação de pessoas físicas de alto poder aquisitivo, crie uma 

ferramenta para permitir que microdoadores possam doar 

recorrentemente, pesquiseeditais, realize eventos ou bazares, crie campanhas 

de crowdfunding, forme um fundo patrimonial. As possibilidades são muitas.

O mais importante é que você não pare de 

captar e de diversificar.
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TER MATERIAL DE
COMUNICAÇÃO MAL
FORMATADO OU CONFUSO

4

6 COISAS QUE VOCÊ NÃO DEVE  

FAZER NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS.



30

As pessoas montam projetos sociais por diversos motivos. Pode ser apósuma situação traumática, por querer resolver um problema social 

que as aflige ou mesmopor mero acaso, se envolvendo numa luta mais do que planejava. Independentemente do motivo que levou a pessoa a 

criar seu projeto, certamente o foco dela era executar sua finalidade do melhor jeitopossível.

Ninguém faz um projeto tendo como prioridade fazer belos materiais gráficos, comosites, relatórios, folhetosexplicativos , apresentações de 

PowerPoint e posts de redes sociais. Esta é sempre uma preocupação secundária. O problema é quando ela passa a ser MUITOsecundária.

TER MATERIAL 
DE COMUNICAÇÃO
MAL FORMATADO OU
CONFUSO.
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Assim como é importante que você execute bem seu projeto, é
também fundamental que comunique isso para o mundo e que
utilizeasferramentascorretas.

O que ocorre, entretanto, acaba não sendo isso.

Ao longo dessesanos, nos deparamos com alguns materiais de divulgação que não conseguem expressar a qualidade dos projetos. Um 

festival de relatórios pouco claros, com muito texto, fotos esticadas, informações espalhadas.

Apresentações de PowerPoint longas e pouco elucidativas. E-mails confusos, com mais de um tipo de fonte de letra e endereços eletrônicos 

pessoais ou de difícil entendimento. Redes sociais desatualizadas. Issotudo parece secundário, mas é a primeira imagem que o doador 

tem do seuprojeto.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?
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NOSSAS DICAS.
Essa é uma área em que, apesar de suaforça de vontade, dificilmente você conseguirá 

fazer algo de qualidade por sua conta.

Tampouco com a ajuda do seu sobrinho.

É importante buscar um profissional de design para elaboração desses materiais. Mesmo que o preço seja acima do 

que você gostaria de pagar, lembre-se de que o investimento vale a pena. Em plataformas de voluntariado, você 

poderá conseguir um profissional de qualidade disposto a fazer um trabalho pró-bono.

Além disso, a partir da crise do novo coronavírus, o engajamento digital aumentou consideravelmente a busca por 

estratégias de comunicação e marketing digital. Criar conteúdos de valor nas mídias sociais de forma consistente e 

recorrente é uma maneira bem eficaz de se conectar com os doadores.
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Quando conseguir um profissional de qualidade, 

lembre-se de pedir para queele faça, no mínimo, os 

seguintesmateriais:

Apresentação institucional para levar às 

reuniões e enviar para potenciaisdoadores

Cartõesde visitaspara entregar

em reuniões
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MANTER COMUNICAÇÃO
ESPORÁDICA E POUCO 
CLARA COM O DOADOR
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SITUAÇÃO 1.

Dia de enviar relatório para o doador. Estamos em cima do prazo. Acabamos de ler o documento enviado pelo projeto, 

está tudo certo, exceto uma nota que faltou. Não podemos enviar o relatório sem aquela nota devidamente conferida. 

Ligamos para o projeto. Ninguém atende. Ligamos para o celular do responsável. Falhou de novo. Como último recurso, 

mandamos aquele e-mail com “urgente” no título. O e-mail volta três dias depois, com um pedido de desculpas e a nota 

anexada. Dois dias depois do nosso prazo com o doador.

MANTER 
COMUNICAÇÃO ESPORÁDICA E 
POUCO CLARA COM O DOADOR.



43

SITUAÇÃO 2.

Dia normal de trabalho no Phi. Toca o telefone. Um doador diz que 

acabou de ter uma entrada não esperada de dinheiro e que 

gostaria de doar R$ 20 mil para um projeto. Diz que podemos 

escolher para onde o recurso vai, contanto que seja para projetos

de educação.

Ligamos para uma organização, para seu gestor, mandamos e-

mail. Nada. No dia seguinte, resolvemos ligar para outro projeto. 

Ele atende. Tem o orçamento pronto. Construímos o planejamento 

e enviamos o dinheiro para lá. Dois dias depois, o primeiro 

projeto responde o e-mail – sem saber o que perdeu.
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Essas situações já ocorreram no Phi.

Em ambos os casos, queríamos apenas o básico -

uma resposta rápida e precisa-, mas tivemos que lidar 

com dificuldadesde comunicação.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?
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Sejaacessível – ou tenha alguém no projeto queseja.

NOSSAS DICAS.

E ser acessível, entenda, não é apenas atender o celular rápido ou responder ao e-mail no mesmo dia. Além de ser 

ágil, inclui responder às demandas com qualidade, resolver problemas. Se o doador te manda um e-mail pedindo uma 

nota, o que ele quer como resposta não é uma longa explicação sobre o porquê da nota não ter ido ou como ela só 

ficará pronta em 4 dias. Ele quer a nota.

Ser acessível e “resolvedor” é um diferencial MUITO grande. Muito mesmo, bem maior do que parece. Fazer da vida 

do doador algo fácil e simples vai fazer com que você seja lembrado da próxima vez. Vai fazer com que os recursos 

tenham perenidade e sejam multiplicados.
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Um outro viés que fazemos questão de salientar neste tópico é a necessidade de você manter 

uma comunicação ativa com doadores e potenciais doadores. A disposição das pessoas em se 

envolver, isto é, doar seu dinheiro, é baseada na transparência. Os doadores querem e merecem 

ter informações exatas, completas e constantes.

E aqui não queremos dizer ligações invasivas ou mensagens de WhatsApp fora do tom. Você 

deve apresentar os resultados de seu projeto constantemente, mas de forma sutil.

Considere fazeruma newsletter mensal ou bimestral. Um informativo 

simples, com informações sobre seu projeto e outras que considere 

relevante para o leitor. Use muitas fotos!
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Quais foram as principais atividades?

Quanto conseguiramcaptar?

Quantas pessoas foram beneficiadas?

Quais as metas para o próximo ano?

Tudo muito resumido, claro, objetivo, 
mas informativo.

Título
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Também lembre-se de publicar seu balanço

financeirodetodos osanosno site.

Infelizmente, o Terceiro Setor tem uma fama injusta sobre a falta 

de transparência dos projetos, por isso é sempre importante se 

adiantar e ter todas as contas abertas.

Não tenha medo de expor suas informações, tenha certeza de que 

isso traz muita credibilidade ao projeto.
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NÃO ESTUDAR SOBRE
SUA CAUSA NEM CRIAR
REDES
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As organizações da sociedade civil

(OSCs) já são mais de 820 mil no Brasil.

NÃO ESTUDAR SOBRESUA CAUSA 
NEM CRIAR REDES.

320 mil
ONGs na Região Sudeste

Os dados fazem parte de um estudo do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), de 2018, que revela que a região 

Sudeste abriga 40% das organizações, seguida por Nordeste (25%), 

Sul (19%), Centro-Oeste (8%) e Norte (8%). Ou seja, somente no 

Sudeste há cerca de 320 mil ONGs.

Dentre as milhares de iniciativas, há provavelmente alguma que faz 

praticamente a mesma coisa que você. E muitas outras que fazem 

trabalhos complementares ao seu.

(Mais informações no https://mapaosc.ipea.gov.br/)
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O que podemos

concluir comisso?

O Terceiro Setor sobrevive de relacionamentos, parcerias, apoios. O problema é que a maioria dos projetos 

estão tão imersos nas suas operações diárias que acabam não olhando para o mundo exterior. Sabemos que a 

luta pela sobrevivência das ONGs dificulta o gasto de tempo e energia com a construção e manutenção de 

redes. Mas, acredite, vale o esforço.

MAS ENTÃO... O QUE FAZER?
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Crie redes. Suas dificuldadessão as dificuldadesde 

muitos outros projetos, assim como suas virtudes.

NOSSAS DICAS.

É importante que você conheça o contexto no qual seu 

projeto atua. Quantos lidam com a mesma causa? Quais são

considerados referências? Quais os problemas que enfrentam 

em comum e o que podem compartilhar para superar 

desafios?

Faça um calendário de eventos temáticos do

Terceiro Setor, de Investimento Social Privado e da

causa que defende, e planeje sua participação.
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Éfundamental construir redes
permanentes.

Procure dialogar com públicos diversos – OSCs, imprensa, 

institutos de pesquisa – e deixe sua rede sempre informada, 

criando produtos

de comunicação com conteúdo específicos

para esses grupos.

A criação de uma rede pode significar apoio mútuo, 

intercâmbios de aprendizados já validados, incluindo 

metodologias de trabalho e critérios de análises de resultados, 

fortalecimento da capacidade de ação e ampliação do 

networking – este, o primeiro passo para chegar a mais 

doadores e CAPTAR MAIS RECURSOS.
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institutophi.org.br

Este e-book foi atualizado em outubro 
de 2021.


