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RESUMO 
 
 As organizações da sociedade civil e suas formas de atuação têm ganhado importância 
tanto na sociedade como nos estudos acadêmicos. Uma das suas formas de atuação que vem 
se destacando é o papel de influenciar políticas públicas, também conhecido por advocacy, 
advocacy em políticas públicas e lobbying, dependendo do contexto e país de análise.  
 O significado de advocacy e como esse fenômeno se manifesta constituem o foco 
deste estudo exploratório que busca, por meio de revisão da literatura, de entrevistas em 
profundidade e estudos de casos, comparar a atuação de três organizações da sociedade civil: 
o Independent Sector nos Estados Unidos, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
(GIFE) e a Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (ABONG) no Brasil. 
Essas organizações se caracterizam por ser associações que representam outras organizações 
da sociedade civil e fazem advocacy em políticas públicas como parte de sua estratégia. É 
analisado como ocorre esse advocacy e qual o papel dessa forma de atuação dentro de um 
contexto de democracia deliberativa que pressupõe a discussão, a deliberação por parte dos 
cidadãos na esfera pública, de assuntos de seu interesse, como a elaboração, a execução e o 
monitoramento de políticas públicas.   
Palavras-chave: Advocacy, Lobbying, Organizações da Sociedade Civil, Terceiro Setor, 
Políticas Públicas, Democracia Deliberativa. 
 
ABSTRACT 
 
 Civil society organizations and their roles are gaining importance in society and in 
academic researches. One of the roles that is standing out is the one of influencing public 
policies, also known as advocacy, public policy advocacy and lobbying, depending on the 
context and country of analysis.  What does advocacy mean and how this phenomenon is 
systematized is the focus of this study that through literature review, in depth interviews and 
case studies, seeks to compare the performance of three civil society organizations: 
Independent Sector in the United States, the Group of Institutes, Foundations and Companies 
(GIFE) and the Brazilian Association of Non Governmental Organizations in Brazil. These 
organizations are characterized for being associations that represent other civil society 
organizations and that accomplish public policy advocacy as part of their strategy. This study 
analyses how this organizations advocate and the significance of this role through the scope of 
deliberative democracy that presumes the discussion and deliberation of citizens in the public 
sphere of matters of their interest, as for example, the elaboration, the put into practice and 
monitoring of public policies. 
Keywords: Advocacy, Lobbying, Civil Society Organizations, Third Sector, Public Policies, 
Deliberative Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Organizações da sociedade civil (OSC), organizações sem fins lucrativos (OSFL), 

organizações não governamentais (ONG), entre outras, são diferentes terminologias utilizadas 

para denominar as organizações privadas da sociedade civil, que atuam na esfera pública e 

não têm fins lucrativos. São, também, denominadas organizações do Terceiro Setor (TS), 

conceito utilizado a partir da década de 70 e ainda em formação (ALVES, 2002). 

 A definição de terceiro setor é genérica e complexa, pois dentro desse conceito se 

encontram organizações com diferentes características como organizações comunitárias, 

instituições filantrópicas, fundações empresarias, igrejas, organizações sociais, entre outras. O 

ponto de convergência entre as várias organizações, que compõem o terceiro setor é o seu 

caráter privado e a sua orientação não econômica, ou seja, a ausência do lucro como 

finalidade central e o intuito de propiciar benefícios para toda a comunidade ou para grupos 

específicos da população. (TEODÓSIO, 2002). 

 Essas organizações têm diversos papéis na sociedade como a provisão de serviços, 

através de hospitais, escolas, organizações de assistência social, organizações ambientais, 

entre outras. São, também, importantes como forma de manifestação do pluralismo da 

sociedade, funcionando assim como organizações de “expressão” da diversidade existente e 

contribuindo para a construção do conceito de comunidade. Além dessas funções, outra 

importante função é a de advocacy (SALAMON, 2002).   

 Os conceitos, advocacy e lobbying, muitas vezes, são empregados como sinônimos, 

mas possuem diferenças significativas. Por advocacy entende-se o ato de identificar, adotar e 

promover uma causa. É um esforço para moldar a percepção pública ou conseguir alguma 

mudança. Lobbying é uma forma específica de fazer advocacy, focada em influenciar a 

legislação Sendo assim, lobbying pode ser entendido como parte da atividade de advocacy. 

(AVNER, 2002). 

 O papel de advocacy é vital paras as organizações da sociedade civil, sendo 

considerado uma função tradicional nos Estados Unidos, onde os cidadãos sempre se 

associaram em organizações da sociedade civil e contribuíram param moldar as características 

políticas, econômicas e culturais do país. Movimentos feministas, promovendo o sufrágio 

universal, organizações a favor dos direitos da criança e do adolescente, promovendo leis 

contra o trabalho infantil e organizações promovendo leis anti-segregacionistas são 

reconhecidos exemplos envolvendo o papel de advocacy dessas organizações tanto nos 

Estados Unidos como em outros países (BORIS; KREHELY, 2002). No caso do Brasil, o 
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advocacy realizado por organizações da sociedade civil é um tema pouco debatido e há 

poucos estudos sobre esse tipo de atuação.  

 Este estudo busca entender, especificamente o fenômeno da influência das 

organizações da sociedade civil no processo governamental, também conhecido por advocacy, 

advocacy em políticas públicas, lobbying, articulação política, entre outros. Considerando a 

falta de estudos nessa esfera no Brasil, é necessário fazer, primeiramente, uma análise 

exploratória sobre o que significa o papel de advocacy dessas organizações da sociedade civil 

e o seu significado na construção de uma democracia deliberativa. Será realizada uma revisão 

da literatura sobre advocacy das organizações da sociedade civil ou organizações do terceiro 

setor dentro de um processo de democracia deliberativa e entrevistas em profundidade. 

 O modelo de democracia deliberativa pressupõe discussão, deliberação por parte dos 

cidadãos de assuntos de seu interesse na esfera pública e este é o modelo mais adequado para 

a análise do advocacy. Análises de casos envolvendo três organizações do terceiro setor, uma 

nos Estados Unidos (Independent Sector - IS) e duas no Brasil (Associação Brasileira de 

Organizações não Governamentais - ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

– GIFE) serão de grande relevância para entender esse fenômeno, contribuindo para este 

estudo exploratório e para a teorização desse tema no Brasil.  
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METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Esta é uma pesquisa exploratória1, tendo como principal objetivo analisar e 

compreender o papel de advocacy das organizações que representam e defendem os direitos 

das organizações da sociedade civil no Brasil e nos Estados Unidos. A metodologia desta 

pesquisa se baseia em revisão da literatura, análise de casos e entrevistas em profundidade. Os 

objetivos específicos são: 

1. Entender os conceitos de advocacy, lobbying e influência em políticas públicas do 

terceiro setor no contexto brasileiro e no contexto norte-americano; 

2. Explorar quais são os mecanismos de advocacy e lobbying no Brasil; 

3. Contribuir para a pesquisa em terceiro setor, ainda escassa no Brasil e, 

principalmente, para a discussão do papel dessas OSC, como agentes de 

fortalecimento da democracia deliberativa. 

 A etapa inicial, revisão da literatura (capítulo II e III) trata do significado de advocacy 

e lobbying no Brasil e nos Estados Unidos, já que se trata de um estudo comparativo, 

delimitando o campo de análise. Os termos advocacy e lobbying de origem anglo-saxão, 

servirão de referência para a conceitualização do significado no Brasil, com as devidas 

adaptações para a realidade do país. Em relação à literatura brasileira, observou-se a 

existência de escasso referencial teórico-acadêmico apesar do termo advocacy ser cada vez 

mais utilizado, um tema que precisa ser estudado com mais profundidade. Adicionalmente, 

uma revisão da literatura sobre democracia e suas diferentes correntes teóricas (capítulo I), 

com ênfase em democracia deliberativa, buscou trazer o embasamento para participação de 

organizações da sociedade civil na esfera pública e, mais especificamente, na influência de 

políticas públicas (PP).  

 Os estudos de casos (capítulo IV) analisam de forma qualitativa o ato de fazer 

advocacy nos Estados Unidos e no Brasil, através da metodologia proposta por Eisenhardt. As 

organizações Independent Sector (IS), Associação Brasileira de Organizações Não 

Governamentais (ABONG) e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) são as 

organizações analisadas por atuarem na defesa das OSC na esfera pública. Esta análise de 

casos não tem como objetivo servir de base para maiores generalizações sobre o papel de 
                                                   
1 Para fins deste estudo, entende-se estudo exploratório aquele que tem como objetivo entender como se dá uma 

determinada questão, qual o significado de determinadas ações, ou seja, como se dá um determinado 
fenômeno social sem fazer generalizações.  Para Arthur e Nazroo, um estudo exploratório busca entender 
valores e normas de um determinado assunto, que muitas vezes não são explícitos. ARTHUR, Sue; NAZROO, 
James. Designing Fieldwork Strategies and Materials. In: RITCHIE, Jane; LEWIS, Jane. Qualitatite Research 
Practice: a guide for social sciences students and researchers. Londres: Sage Publications, 2003. 
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advocacy das organizações do terceiro setor como um todo, mas para iniciar a discussão e a 

teorização desse tipo de atividade no Brasil. As etapas da análise de casos de acordo com 

Eisenhardt: 

1) Início do processo: definição da pergunta de pesquisa; 

2) Seleção de casos: importante etapa da análise de casos e conforme Pettigrew2 

(1988 apud EISENHARDT, 1989), devido ao número limitado de casos 

existentes para o estudo, é importante escolher os casos em que se verificam 

“situações extremas” e o que se busca analisar é observável de forma 

transparente. As organizações selecionadas são reconhecidamente organizações 

de advocacy em políticas públicas e, inclusive, as próprias organizações 

reconhecem isso como parte de sua missão ou forma de atuação;  

3) Criação de instrumentos e protocolos: foram utilizados diferentes métodos de 

coleta de dados como entrevistas, observações, fontes de arquivo (ex: minutas de 

reuniões, acompanhamento de processos, estudos desenvolvidos, etc.), sendo 

feita a combinação de dados quantitativos e qualitativos. Conforme Jick3 (1979 

apud EISENHARDT, 1989), dados qualitativos são úteis para entender o 

racional ou a teoria presente nas relações reveladas pelos dados quantitativos ou 

pode, diretamente, sugerir uma teoria fortalecida por dados quantitativos; 

4) Análise de campo: uma característica específica da análise de casos é a 

sobreposição entre a coleta dos dados e a análise dos dados, permitindo maior 

flexibilidade e possíveis ajustes ao longo do processo; 

5) Análise de dados: etapa mais importante para o processo de construção de teoria 

a partir do estudo de casos e é, também, a etapa que menos utiliza codificação. 

Nessa etapa, aparece a essência da análise e o cruzamento das informações, 

construindo possíveis “padrões”; 

6) Formulação de hipóteses: após a avaliação dos dados, relação entre variáveis e 

comparação entre os casos, construíram-se hipóteses sobre a ação de advocacy 

em políticas públicas por organizações da sociedade civil no Brasil. Para isso, 

conforme Eisenhardt, é importante refinar a definição dos construtos teóricos e 

levantar evidência para avaliá-los em cada caso;  

                                                   
2 PETTIGREW, A. Longitudinal field research on change theory and practice. Paper apresentado na National 

Science Foundation Conference on Lomgitudinal Reseach Methods in Organizations. Austion, 1988. 
3 JICK, T. Mixing qualitative and quantitative methods. Triangulation in Action. Administrative Science 

Quarterly, v.24, p.602-611, 1979. 
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7) Aprofundamento da literatura: baseia-se na comparação entre conceitos 

emergentes, teorias ou hipóteses na literatura sobre o assunto. Como no Brasil 

essas referências são escassas, será necessária também a utilização de 

referenciais teóricos e conceitos desenvolvidos em outros países, principalmente, 

nos Estados Unidos. Esse processo analisa o que é semelhante, diferente, 

contraditório entre os casos e em relação à literatura existente. Uma questão 

chave é a utilização de um amplo referencial teórico que inclua, também, a 

utilização de literatura que conflite com o conhecimento gerado pelo estudo, pois 

dessa forma o resultado terá um nível conceitual mais elevado;  

8) Finalização / encerramento: a análise de casos se encerra quando o incremento 

proveniente da continuidade da análise dos casos para a teoria é mínimo. 

(EISENHARDT, 1989). 

 A análise de casos foi a metodologia escolhida por ser a mais adequada, segundo 

Eisenhardt (1989): um tipo de ferramenta de pesquisa apropriado, especialmente, para o 

estudo de novos tópicos e áreas. É o caso do terceiro setor no Brasil, e, especificamente o seu 

papel de advocacy, que é um tema recente. Essa estratégia de pesquisa é para entender a 

dinâmica presente em cada caso, envolvendo um ou vários casos, vários níveis de análise, 

uma combinação de dados quantitativos e dados qualitativos, entre outros. E a técnica é 

utilizada para prover uma simples descrição, testar uma teoria ou gerar uma teoria. Este 

estudo buscará entender, explorar, olhar sob a luz de outras teorias existentes e dar uma 

explicação para o que é o processo de advocacy no país, trazendo subsídios para a geração de 

teoria, apesar de não ser o objetivo final deste estudo a realização de uma teoria propriamente 

dita.  

 As três organizações do estudo de caso têm como característica comum o 

relacionamento com órgãos governamentais, através da influência direta na criação ou na 

mudança de políticas públicas vigentes ou, mesmo, no acompanhamento das suas atividades 

cotidianas como participação de conselhos, audiências públicas, reuniões com lideranças 

parlamentares, reuniões de secretarias municipais e estaduais, entre outras. Outra 

característica é o advocacy realizado por essas organizações: voltado para a defesa dos 

direitos das OSC, entre eles, o direito de participar e deliberar, ou seja, as organizações que 

este estudo analisa são importantes defensores da essência do que é denominado democracia 

deliberativa, pressupondo discussão por parte dos cidadãos de assuntos do seu interesse. A 

escolha dessas organizações, também, agrega um efeito “metalingüístico” a este estudo ao 

usar a teoria para explicar ela mesma. 
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 O processo de entrevistas em profundidade foi importante para entender os 

significados de advocacy e lobbying das OSC, e na busca de informações sobre os estudos de 

caso. As entrevistas foram realizadas pessoalmente (14) e por telefone (6), sendo gravadas e, 

posteriormente, transcritas e analisadas durante o período de setembro de 2006 e janeiro de 

2007. Seguiram dois tipos de roteiro estruturados (em anexo), um com ênfase no estudo de 

caso e outro, no ato de advocacy , durando em média uma hora e meia.  

 Essas entrevistas trouxeram importantes contribuições que foram analisadas com base 

no referencial teórico utilizado nesta pesquisa. Alguns trechos estão transcritos com o intuito 

de auxiliar na construção desse novo campo teórico no Brasil. Buscou-se, sempre que 

possível, fazer as entrevistas pessoalmente, já que propicia inúmeras vantagens em relação às 

entrevistas por telefone, pois: 1) traz respostas mais precisas devido ao contexto de 

naturalidade, que permite maior conforto e liberdade de expressão; 2) permite gerar respostas 

mais abertas e menos delimitadas; 3) é mais efetiva com assuntos complexos e, nesse caso, 

como é um tema controverso, o lobby, a liberdade e naturalidade de uma entrevista face a face 

são importantes; 4) traz respostas mais elaboradas. Estudos demonstram que as pesquisas por 

telefone levam a respostas menos reflexivas; 5) propicia resultados mais precisos, pois uma 

entrevista por telefone é muito mais cansativa do que a entrevista pessoal. (SHUY, 2002). 

 Além das entrevistas, foi possível participar de uma reunião do GIFE junto a alguns 

associados no Grupo de Afinidade Marco Legal e no Seminário promovido pela ABONG 

“ONGs e Empresas”. Buscou-se analisar esses momentos e compreender a prática dos agentes 

em um ambiente politicamente estruturado, à luz da teoria Habermasiana da Ação 

Comunicativa, 

 Os entrevistados para este estudo e um breve descritivo da sua atuação, por ordem 

alfabética seguem na tabela abaixo. No capítulo V, busca-se fazer uma análise comparativa 

com base na revisão da literatura e nos estudos de caso sobre o ato de fazer advocacy no 

Brasil e nos Estados Unidos, a fim de melhor entender como esse fenômeno ocorre no 

contexto brasileiro. 

 



 
Nome Atuação Entrevista Data Local 

1. Brian O'Connell 
Um dos fundadores do Independent Sector e presidente da organização 
durante dez anos, professor aposentado de Cidadania e Serviço Público 
na Tufts University, Boston, Estados Unidos. 

Por  
telefone 5/9/06 Nova York 

Estados Unidos 

2. Claire Wellington Vice-presidente da área de Assuntos Emergentes e Iniciativas Estratégicas 
do Independent Sector. 

Pessoal-
mente 26/9/06 

Washington 
D.C. 
Estados Unidos  

3. Cinthia Sento Sé Coordenadora dos Grupos de Afinidade do GIFE. Pessoal- 
mente 19/10/06 São Paulo 

Brasil  

4. Eduardo Pannunzio 
Coordenador do Programa Marco Legal do Terceiro Setor e Políticas  
Públicas do GIFE e sócio coordenador da área de terceiro setor de Rubens 
Naves, Santos Jr., Hesketh - Escritórios Associados de Advocacia. 

Pessoal- 
mente 9/11/06 São Paulo 

Brasil  

5. Eduardo Szazi 
Consultor jurídico e sócio emérito do GIFE, autor de livros na área jurídica 
do Terceiro Setor no Brasil. Sócio do escritório Soffiati, Szazi e Bechara 
Advogados. 

Pessoal- 
mente 24/01/07 São Paulo 

Brasil  

6. Fernando Rossetti Atual Secretário Geral do GIFE. Atuou como jornalista na Folha de São 
Paulo e um dos fundadores da ONG Cidade Escola Aprendiz. 

Pessoal- 
mente 9/11/06 São Paulo 

Brasil  

7. Iradj Roberto Eghrari 

Gerente Executivo da Ágere, OSC que auxilia outras organizações do  
setor em ações para a “implementação de políticas públicas e para a  
melhoria do bem-estar social”, através de cursos e atividade de assessoria 
em advocacy. 

Por 
telefone 19/12/06 São Paulo 

Brasil  

8. James Petras 

Professor da Binghamton University, Nova York, Estados Unidos 
considerado um escritor crítico em relação ao neoliberalismo e 
imperialismo de países desenvolvidos. Realiza estudos sobre a América  
Latina, a atuação dos movimentos sociais, OSC e Estado. 

Por 
telefone 12/9/06 Nova York 

Estados Unidos 

9. Jorge Eduardo Saavedra 
Durão 

Diretor Geral da ABONG na gestão 2004-2006 (cargo eleito e voluntário). 
Diretor Executivo da OSC FASE - Federação de Órgãos para Assistência 
Social e Educacional. 

Pessoal- 
mente 18/10/06 Rio de Janeiro 

Brasil 
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10. Lisandra Arantes 

Coordenadora do Escritório de Brasília da ABONG, assessora em  
Políticas Públicas e Participação Social da organização, tendo atuado como 
assessora parlamentar na OSC CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria. 

Por 
telefone 4/1/07 São Paulo 

Brasil  

11. Marcos Kisil 

Presidente da OSC IDIS – Instituto do Desenvolvimento Social. Atuou  
como diretor da Fundação W.K. Kellogg para América Latina e Caribe e  
como presidente do Conselho do GIFE. Professor da Faculdade de Saúde  
Pública da Universidade de São Paulo - USP e membro de diversos  
conselhos de OSC.  

Pessoal- 
mente 18/12/06 São Paulo 

Brasil  

12. Marcus Fuchs 

Diretor do Instituto Telemig Celular. Presidiu o Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais (1998 a 1999) e  
foi diretor executivo da ANDI - Agência dos Direitos da Criança e do  
Adolescente (2000 a 2005) 

Por 
telefone 22/12/06 São Paulo 

Brasil  

13. Mariana Montoro Jens 
Diretora de Comunicação e Projetos do Instituto Sou da Paz no período 
em que esta pesquisa foi realizada. Atualmente dirige a Coordenadoria da 
Juventude do Estado na gestão José Serra. 

Pessoal- 
mente 13/12/06 São Paulo 

Brasil  

14. Michael Seltzer 

Presidente da OSC norte-americana New York Regional Association of  
Grantmakers (NYRAG), ex-membro do conselho do IS, ex-professor da 
disciplina “Advocacy, Política Pública e Transformação Social” da New 
School. 

Pessoal- 
mente 15/08/06 Nova York 

Estados Unidos 

15. Nadine Jaladine Diretora da área de Serviços de Pesquisa do Independent Sector. Pessoal- 
mente 26/9/06 

Washington 
D.C.  
Estados Unidos  

16. Patricia Read Vice-presidente da área de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais 
do Independent Sector. 

Pessoal- 
mente 26/9/06 

Washington 
D.C. 
Estados Unidos  

17. Pedro Cláudio Cunca 
Bocayuva 

Diretor da OSC FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e 
Educacional, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro - PUC Rio. 

Pessoal- 
mente 18/10/06 Rio de Janeiro 

Brasil 

18. Rebecca Raposo Diretora executiva do GIFE entre 1999 e 2004. Atua na área social há cerca 
de 17 anos. Hoje é Diretora Presidente e fundadora de duas organizações: 

Por 
telefone 22/01/07 São Paulo 

Brasil  
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CEOS – Centro de Estratégias para Organizações Sociais, uma OSCIP e da 
OUSARE – assessoria para investidores privados corporativos. 

19. Rubem Cesar 
Fernandes 

Um dos fundadores da OSC Viva Rio e atual presidente da organização.  
Acadêmico e secretário-executivo do ISER (Institutos de Estudos da 
Religião), autor do livro Privado Porém Público, uma das principais 
referências sobre OSC no Brasil.  

Pessoal- 
mente 18/10/06 Rio de Janeiro 

Brasil 

20. Sergio Haddad 

Diretor de Relações Internacionais da ABONG na gestão 2004-2006  
(cargo eleito e voluntário). Coordenador Geral da OSC Ação Educativa. 
Professor do Programa de Pós Graduação da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC-SP 

Pessoal- 
mente 12/1/07 São Paulo 

Brasil  

Quadro 1 – Perfil dos Entrevistados
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CAPÍTULO I. DEMOCRACIA E DELIBERAÇÃO 

 

 

 A definição de democracia é controversa e coloca em discussão diferentes significados 

e teorias. Este capítulo abordará, brevemente, a evolução do significado de “democracia” 

desde a Grécia antiga – baseada nos conceitos de Aristóteles – até os tempos modernos, sem a 

pretensão de explicar em detalhes todas as abordagens teóricas desenvolvidas sobre o assunto, 

apenas trazendo os principais conceitos norteadores de cada corrente ideológica. Cada vez 

mais, as correntes democráticas são utilizadas para embasar a participação da sociedade civil 

em questões ligadas a políticas públicas como define Sampaio:  

 
Não por acaso, o debate em torno dos atores políticos a serem 
envolvidos no processo e formulação de políticas públicas tem atraído 
a atenção de diversos acadêmicos ligados aos estudos da democracia. 
Para ser mais preciso, é justamente o grau de participação política dos 
cidadãos nesse processo que tem auxiliado os estudiosos da 
democracia a conseguir distinguir com maior clareza as diferenças 
entre as diversas correntes democráticas. (HELD4, 1997; BRESSER-
PEREIRA5, 2004; NOBRE6, 2004; MIGUEL7, 2002 apud 
SAMPAIO, 2006). 
 

 

1.1 Democracia: a teoria clássica e moderna 

 

 A palavra democracia é de origem grega, de Atenas do século V a.C., o exemplo 

prático da teoria clássica democrática, transmitida pelo filósofo Aristóteles sobre as três 

formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia) (BOBBIO, 1981). A democracia 

ateniense é considerada um dos primeiros exemplos de um sistema correspondente a algumas 

das noções modernas de governo democrático, com algumas críticas. Havia algumas 

restrições no modelo democrático, como o pequeno tamanho das cidades, que suscita dúvidas 

quanto à validade desse regime em territórios maiores e populações mais numerosas, como as 

sociedades urbanas modernas. 

                                                   
4 HELD, DAVID. Models of Democracy, California: Stanford University Press, 1996. 
5 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (2004). Democracy and Public Management Reform. Oxford: Oxford 

University Press, 2004. 
6 NOBRE, Marcos. Participação e deliberação na teoria democrática: uma introdução. In: Participação e 

Deliberação. COELHO, Vera S. e NOBRE, Marcos (orgs.) São Paulo: Editora 34, 2004. 
7 MIGUEL, Luis Felipe. A democracia domesticada: bases antidemocráticas do pensamento democrático 

contemporâneo. In: Dados — Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 45 nº. 3, 2002, pp. 483 a 511, 
2002. 
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 A democracia, no conceito aristotélico, é o governo do povo, este constituído por 

aqueles que têm direitos de cidadãos. De acordo com Norberto Bobbio (1981), a divisão 

tripartite de Aristóteles era amplamente aceita em todo o pensamento democrático tradicional 

ocidental.  

 O sentido clássico de democracia vem mudando ao longo do tempo. A partir do século 

XVIII, uma definição “moderna” de democracia se desenvolve ao mesmo tempo em que 

surgem sistemas democráticos de governo em alguns países e sistemas totalitários em outros. 

Em alguns casos de regimes totalitários, como o fascismo, a participação das massas foi 

ligada ao conceito de totalitarismo e não ao de democracia. A diferenciação entre as teorias 

democráticas “clássica” e “moderna” foi estabelecida por Joseph Schumpeter, em seu livro 

Capitalism, Socialism and Democracy (1942).  

 Teóricos modernos da democracia têm críticas e dúvidas em relação ao papel da 

participação popular na abordagem clássica. Apesar do ideal de que as democracias, sendo “o 

governo do povo”, tenham o máximo de participação popular, tem-se provado cada vez mais 

impraticável nos tempos modernos. Alguns teóricos e sociólogos políticos concordam que a 

teoria moderna de democracia mais aceita é de que uma participação popular, muito ampla na 

política, pode colocar a democracia em perigo e a abordagem teórica clássica de democracia 

deveria ser revisada ou até mesmo rejeitada (PATEMAN, 1970). 

 Segundo Pateman (1970), os resultados de uma investigação empírica das atitudes e 

comportamentos políticos nos países ocidentais confirmam que o conceito clássico de 

democracia deveria ser revisado, pois não é real na prática. A maioria dos cidadãos, 

especialmente os grupos de menor status socioeconômico, tem uma falta geral de interesse 

político e pelas atividades políticas e atitudes não democráticas ou autoritárias existem, 

particularmente, nesses grupos. 

 

 

1.2 Teoria das elites e democracia 

  

 O conceito “gêmeo” de massas e elites, na teoria política do século XX, traz algumas 

implicações teóricas e políticas ao conceito de democracia. A teoria da classe dominante de 

Gaetano Mosca, a teoria das elites de Vilfredo Pareto, e a lei de ferro da oligarquia formulada 

por Robert Michels constituem a essência do que é conhecido como Teoria das Elites. 

 Segundo essas teorias, é fato universal que em todas as sociedades humanas sempre 

houve uma divisão interna. Não a divisão socioeconômica expressa por Karl Marx, mas sim, 
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uma divisão sociopolítica entre os dominantes e os dominados. Os dominantes, também 

chamados de elite, são sempre uma poderosa minoria organizada e os dominados, a maioria, 

também chamada de massa, fracos e fragmentados. Nesse caso, se democracia significa o 

governo do povo por meio da máxima participação, a teoria das elites traz abaixo a 

possibilidade de tornar realidade o ideal democrático. 

 Michels (1959), entre os teóricos das elites, pode ser considerado o mais científico de 

todos ao introduzir a lei de ferro das oligarquias: uma lei universal que leva à impossibilidade 

da democracia, devido à falha em enfrentar a hierarquia da estrutura burocrática.  Para o 

autor, qualquer forma de organização, inevitavelmente irá se transformar em uma oligarquia, 

pois a burocracia, mecanismo mais poderoso para dominar as sociedades, gera uma divisão 

entre líderes e seguidores, surgindo uma oligarquia dominante que, como o próprio nome já 

diz, é sempre uma minoria. 

 Para ilustrar as principais características dessa corrente ideológica, será feita uma 

análise mais profunda com base no trabalho de Gaetano Mosca (1939). Segundo o autor, 

dentre todas as tendências e fatos constantes encontrados nos sistemas políticos, há um fato 

facilmente identificado em todos eles: em todas as sociedades, das menos desenvolvidas às 

mais poderosas, existem duas classes de pessoas, uma minoria que governa e uma maioria que 

é governada. Os governantes são organizados, monopolizam o poder, gozam de todas as 

vantagens que o poder lhes traz e controlam a maioria, também denominada “os governados”. 

 Essa teoria conservadora ascende em um período em que os movimentos sociais e 

proletários estavam crescendo e começaram a ameaçar as classes mais altas, que estavam no 

poder. Em suas primeiras aparições, as teorias elitistas serviram como “coletor” de todos os 

sentimentos antidemocráticos e anti-socialistas do momento, ao afirmar que as massas eram 

incapazes e não poderiam, dessa forma, governar (BOBBIO, 1981).   

 Assim, a democracia, para Mosca, não pode ser realizada plenamente, pois a soberania 

popular é impossível. A maioria é um grupo “plural e desorganizado” e não possui os 

atributos da minoria. A democracia como o “poder do povo” é impossível, ou seja, um ideal 

utópico. No entanto, Mosca afirma que o conceito não deve ser rejeitado, mas sim, redefinido 

do ponto de vista da teoria da classe dominante. 

 Existem duas versões sobre o que é um regime democrático. É democrático quando  

permite uma variedade de grupos competindo entre si e conseguem chegar à classe 

governante, ou seja, quando há competição livre e um grupo pode se tornar a atual classe 

governante pela substituição de outro. No caso do liberalismo, a substituição acontece por 

meio de eleições. A outra versão de Mosca não leva em consideração a competição entre 
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grupos: um regime é democrático quando se reproduz através da possibilidade de novos 

membros entrarem no grupo, porque se a classe governante não se renovar, existirão 

indivíduos com aspirações ao poder, que se organizarão em seus próprios movimentos e 

tentarão tornar-se a classe governante por meio do que é comumente chamado de “revolução” 

(MOSCA, 1939). 

 Diferentemente de outros pensadores políticos, Mosca acredita que a democracia é um 

regime mais estável, porque não fica estagnado; é aberto à entrada de novos indivíduos que o 

revigoram e é exatamente esse poder inclusivo a razão de sua estabilidade como regime. 

Apesar de o poder se concentrar em uma elite governante, é importante que seja consentido e 

reconhecido pela maioria. Esse consentimento cria legitimidade e, por sua vez, traz a 

estabilidade. Se não houver a presença dessa tendência liberal de se construir o consenso, a 

classe governante se torna completamente separada da massa; ambas se desassociam uma da 

outra.  

 

 
1.3 Um novo conceito de democracia: o modelo competitivo-elitista. 

 

 Joseph Schumpeter foi quem apresentou de forma clara esse modelo, criticando os 

primeiros escritores da teoria democrática, demonstrando que a teoria clássica necessitava de 

revisão, e foi, também, propositor de uma nova definição de democracia. Ao chamar as 

teorias anteriores de “teorias clássicas democráticas” e ao analisar suas deficiências baseando-

se no fato de que o papel central de participação e do poder decisório do povo se baseia em 

fundamentos que são empiricamente irreais propõe uma teoria democrática moderna 

(PATEMAN, 1970).  

 Para Schumpeter (1942), a teoria democrática clássica descreve o método democrático 

como: 

[...] o arranjo institucional para se chegar a decisões políticas que 
realizem o bem comum, para isso fazendo com que o povo decida 
questões através da eleição de indivíduos que se reúnem para realizar 
suas demandas. (SCHUMPETER, 1942, p.250, tradução nossa). 
 

 Por outro lado, a teoria democrática moderna de Schumpeter é o arranjo institucional 

para chegar-se a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão por 

meio de uma disputa pelo voto do povo. Segundo Pateman (1970), na definição moderna de 

Schumpeter a diferença dos métodos democráticos é a competição das lideranças pelo voto 

popular. Além disso, nesse novo método, todos são, em princípio, livres para competir pela 
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liderança em eleições livres. Mas Schumpeter, também, enfatiza a necessidade de que exista 

uma classe política ou governante, que providencie os candidatos à liderança. 

 Na teoria democrática clássica, as massas são “racionais e capazes de tomar decisões”, 

como decisões políticas e capazes de escolher representantes, que trabalharão para realizar os 

desejos das massas. Na teoria democrática moderna, as massas são “irresponsáveis, incapazes 

de agir e com um reduzido senso de realidade”. Assim que o cidadão entra no campo político, 

“ele cai para um nível inferior de desempenho mental” (SCHUMPETER, 1942, p. 262, 

tradução nossa). Considerando essa incapacidade e irracionalidade das massas, qualquer ato 

mínimo de participação pode ser extremamente “perigoso para a nação”. Essa idéia é 

completamente oposta ao princípio de participação máxima, postulado pela teoria democrática 

clássica. Esses indivíduos, sem senso crítico racional, podem ser alvos de interesses 

manipuladores, capazes de formular o desejo desses indivíduos de forma análoga aos meios 

de propaganda comercial. Em relação à liderança, a teoria democrática moderna: 

 
[...] deixa todos os espaços que poderíamos desejar para o 
reconhecimento apropriado do fato fundamental da liderança. A teoria 
clássica por sua vez, atribui ao eleitorado um grau irreal de iniciativa, 
o que praticamente significa ignorar a liderança. (SCHUMPETER, 
1942, p.270, tradução nossa).  
 

 Na vida política, sempre há a competição pela fidelidade das pessoas, por meio de 

seus votos, numa “competição livre por votos livres”. Esse método eleitoral pode ser aplicado 

em comunidades de qualquer tamanho, e, considerando que há competição entre grupos 

políticos pela liderança, nenhum desses grupos será absoluto. Democracia, nesse novo 

conceito, não é o governo do povo, mas sim, o direito do povo de ter a oportunidade de aceitar 

ou rejeitar os indivíduos que o governam por meio de seu voto, num processo de competição 

livre entre  possíveis líderes.  

 Schumpeter define as condições necessárias para o sucesso de um processo 

democrático: 1) “o material humano da política”: os políticos devem ser de alta qualidade e 

ter “vocação política”, “habilidade adequada” e “caráter moral”; 2) “a variedade efetiva das 

decisões políticas” não deve se estender muito, sendo dependente não só da quantidade de 

métodos que podem ser utilizados pelo governo, mas também da qualidade dos indivíduos, 

que tomam as decisões políticas na máquina de poder e sua relação com a opinião pública; 3) 

“o governo democrático deve ser capaz de comandar a esfera das atividades públicas” por 

meio de uma eficiente e bem treinada burocracia; e 4) o “autocontrole democrático” pelo 

eleitorado e parlamento que tenham alto nível intelectual e moral. No entanto, esse controle 



 

 

29

deve levar em consideração a divisão de papéis entre o eleitorado e o parlamento – os 

eleitores não podem interferir nas ações políticas. O princípio de não participação e 

interferência é outro fator relevante, que vai contra a defesa da máxima participação presente 

na teoria clássica.  

 Na teoria democrática moderna de Schumpeter, a participação dos cidadãos não tem 

um papel central, já que o foco está na minoria, onde se encontram os líderes que devem “ser 

ativos, sugerir e decidir” e competir entre si pelos votos, sendo o papel da sociedade civil 

resumido a simplesmente escolher seus líderes (PATEMAN, 1970).  

 

 

1.4 O Modelo Pluralista 

 

 Segundo Pateman (1970), o trabalho de Robert Dahl sobre a teoria democrática se 

baseia diretamente na crítica de Shumpeter à teoria clássica. Em A Preface to Democratic 

Theory, Dahl, um dos principais autores da democracia pluralista, descreve as características 

necessárias para um sistema político ser considerado democrático. Entretanto, diferentemente 

de Schumpeter, Dahl (1956) “parece bastante incerto” sobre a existência ou não de uma 

“teoria clássica de democracia”. O autor analisa três tipos de democracia: a democracia 

madisoniana, a democracia populista – ambas inadequadas nos dias de hoje – e a democracia 

poliárquica – o governo de múltiplas minorias, que aqui será discutida.  

 Segundo Dahl (1971), a democracia é um sistema político em que cidadãos têm a 

oportunidade de: 1) formular suas preferências; 2) indicar suas preferências à sociedade 

(governo e outros cidadãos) por meio de ações individuais e coletivas; e 3) ter suas 

preferências consideradas na conduta do governo sem discriminação. É um sistema em que há 

a oportunidade de contestação pública e de participação.  

 Entretanto, não há nenhum grande sistema no mundo que pode ser chamado 

inteiramente de democracia. O que se encontra em muitos países, na verdade, são poliarquias. 

A poliarquia pode ser definida como um regime relativamente democratizado – ainda que de 

forma incompleta – ou como um “regime que tenha sido substancialmente popularizado e 

liberalizado, ou seja, é bastante inclusivo e aberto à contestação pública”. Poliarquia não é 

sinônimo de democracia: enquanto a democracia é um “sistema ideal”, a poliarquia é a 

“aproximação imperfeita de um ideal”.  

 Diferentemente da teoria de Schumpeter, em que a participação não tem papel 

fundamental, Dahl sugere que a contestação e a participação são características importantes da 



 

 

30

democracia. O esquema abaixo explica a relação entre diferentes regimes e a existência das 

características supracitadas em seus diferentes graus. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1 – Liberalização, inclusividade e democracia 
Fonte: DAHL, Robert. Poliarquia, p. 30. 
 

 “Hegemonias fechadas” são caracterizadas por não terem contestação pública e pela 

impossibilidade de participação do povo no governo. Nas “hegemonias inclusivas” (II), há 

mais abertura à participação sendo regimes mais popularizados. Se um regime hegemônico 

fechado se move na direção de maior liberalização, aumenta a contestação pública, tornando o 

regime mais competitivo (I), criando “oligarquias competitivas”. Quando há um movimento 

na direção de maior contestação pública e maior participação, há o nível III, representando a 

mudança em direção a um regime poliárquico, o que representa certo nível de 

democratização.  

 Segundo essa teoria, a abertura à contestação é extremamente importante porque 

permite um sistema político mais competitivo. O custo de tolerância e repressão de um grupo 

opositor define a probabilidade de um regime competitivo. Quanto menor o custo de tolerar 

um regime opositor para o governo, mais segura está a posição do governo. Quando o custo 

de reprimir a oposição for maior, maior é a segurança dessa oposição. Dessa forma, as 

condições que podem prover segurança mútua tanto ao governo quanto à oposição tenderão a 

“gerar e preservar mais oportunidades para as oposições contestarem a conduta do governo” 

(DAHL, 1971). 

 Representação é outra característica importante dos regimes democráticos. Quanto 

maior a oportunidade de “expressar, organizar e representar diferenças políticas”, maior a 
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variedade dos interesses que serão representados. Essa situação tem maiores chances de 

acontecer em poliarquias, que são, na verdade, regimes mais pluralistas e o modelo que mais 

se aproxima da democracia “ideal”. Outra questão central à democracia é o processo eleitoral, 

pois é o mecanismo por meio do qual os cidadãos comuns controlam os líderes (DAHL, 

1971). 

 Dahl também tem um viés elitista, assim como Schumpeter ao afirmar que o controle é 

importante e precauções são necessárias devido à incapacidade das pessoas comuns. Em 

termo de participação, a maioria das pessoas tende a ser apática em relação à política e 

somente uma minoria realmente participa no processo decisório:  

 
[…] atividade política, ao menos nos Estados Unidos, é diretamente 
associada em grande grau às variáveis como renda, status 
socioeconômico e educação [...]  Sabemos que membros das massas 
ignorantes e empobrecidas […] são consideravelmente menos ativos 
politicamente do que os cidadãos educados. Devido a sua propensão à 
passividade política, os pobres e iletrados se desfiliam do sistema 
político. (DAHL, 1956, p.81, tradução nossa). 
 

 Para Dahl, o conceito clássico de democracia é impossível de ser realmente aplicado, 

uma vez que a maioria, o povo, não está envolvida na realidade política e, conseqüentemente, 

encontra-se incapaz de tomar decisões relevantes. No entanto, apesar de considerar a 

atividade política um pré-requisito nas poliarquias, Dahl admite que essa é uma relação 

complexa. 

 Quanto aos comportamentos autoritários no sistema, existe a possibilidade de tirania 

de algumas minorias sobre outras e isso é inerente à sociedade humana, em que pessoas têm 

discordâncias. Apesar dessa possibilidade, isso não significa que o sistema é uma ditadura 

porque, em uma poliarquia, existe o governo das minorias – que não necessariamente 

possuem a mesma parcela de poder - e não de uma só minoria. Nas poliarquias, há muitas 

minorias, com diferentes tamanhos e características, e aí se encontram os valores do processo 

democrático, mais do que na soberania da maioria. 

 Outra importante característica da poliarquia é a “igualdade política” que Pateman 

afirma ser, segundo Dahl, a existência do sufrágio universal – cada pessoa tem direito a um 

voto. Em A Critique of the Ruling Elite Model, Dahl (1956) afirma que em todas as 

organizações humanas, alguns indivíduos têm maior influencia nas decisões importantes do 

que outros, sendo a igualdade política um dos “objetivos humanos mais utópicos”.   

 Conforme já mencionado, alguns cientistas políticos concordam que um aumento na 

participação dos homens comuns (a massa) poderia ser perigoso para a estabilidade do 
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sistema democrático. Dahl é um deles e defende que esses indivíduos são os menos ativos 

politicamente e os mais inclinados a terem comportamentos autoritários, sendo passíveis de se 

tornarem perigosos (PATEMAN, 1970)  

 Dahl esclarece não estar reforçando a teoria das elites, inclusive sendo bastante crítico 

em relação a essa teoria, afirmando ser uma teoria quase-metafísica, criada a partir de uma 

regressão infinita de explicações que não podem ser provadas por meio de evidencias 

empíricas. 

 Segundo Bobbio (1981), as teorias elitistas causaram muitas discussões, levando a 

uma tendência, especialmente nos Estados Unidos, de provar-se a validade de uma teoria por 

meio de investigação empírica. A mais conhecida investigação foi conduzida por Robert Dahl 

em New Haven (Who governs? Democracy and power in an American city) e levou à 

conclusão de que a teoria de uma única elite governante é empiricamente falsa (a metodologia 

utilizada, nesse estudo de Dahl, foi extensamente criticada, pois analisou somente o processo 

de tomada de decisão para provar a existência ou não de uma elite governante).  

 O que para ele é certo é que não há democracia em termos de método político e o 

regime que mais se aproxima de uma democracia é a poliarquia, na qual existe espaço para a 

contestação e participação e múltiplas minorias (elites) governantes, que competem pelo 

poder e pelo voto do povo em eleições livres periódicas. A participação da maioria se dá, 

principalmente, por meio da escolha dos tomadores de decisão pelo processo eleitoral e é por 

meio desse mesmo processo que a maioria controla seus líderes ou suas elites.  

 

 

1.5 Críticas às correntes democráticas elitistas 

  

 Também conhecida por Teoria do Elitismo Democrático, as corrente ideológicas 

modernas descritas acima possuem diversas críticas. Uma abordagem crítica a essa teoria é de 

Peter Bachrach (1967) que analisa a controvérsia entre elitismo e democracia. Apesar desses 

princípios sempre terem sido considerados como conflitantes, afirma que há uma forte 

tendência no pensamento político contemporâneo de incorporar princípios elitistas na teoria 

democrática. 

 Em autores de correntes democráticas modernas: Mosca, Schumpeter e Dahl – as 

massas - os cidadãos - são apresentados de forma negativa, enfatizando-se as descrições de 

que são mal-informadas e apáticas. Para Schumpeter, o engajamento cívico é uma ameaça. 

Apesar de Dahl enfatizar a importância da participação, também deixa clara sua opinião sobre 
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a incapacidade das massas e o perigo que sua participação pode trazer aos princípios 

democráticos. Os conceitos de elitismo e democracia são parte das teorias de ambos os 

autores. 

 De acordo com Bachrach, ambas as teorias elitistas e as democráticas são similares ao 

considerarem que o papel principal do Governo é “garantir o interesse da comunidade”. As 

diferenças advêm na definição do que são esses interesses e do papel do governo em garanti-

los. Além disso, as teorias diferem quanto à atribuição da responsabilidade de determinar 

questões políticas básicas e à constituição do interesse público. As Teorias de Elite são 

baseadas no princípio de que todas as massas são incapazes, incompetentes, e com uma 

predisposição a “desvalorizar a cultura e a liberdade”. Conseqüentemente, o papel das elites 

de governar é fundamental, pois são a parte esclarecida e, sua política servirá ao interesse 

público. Para os elitistas, o interesse público é atingido quando as políticas de governo estão 

de acordo com o julgamento da elite. Os pensadores democráticos modernos concordam com 

os elitistas quanto à responsabilidade das elites pelas decisões-chave nos campos social, 

econômico e político e, também, acreditam que a elite é essencial para uma sociedade 

fundamentalmente livre, mas diferentemente dos elitistas, os democratas não conseguem 

justificar uma hierarquização dos atributos humanos, pois acreditam na igualdade entre os 

homens (BACHRACH, 1967).  

 O autor é crítico desse modelo, afirmando que há a necessidade de se analisar a Teoria 

do Elitismo Democrático para confirmar se seus pressupostos são realistas. “O governo do 

povo, interpretado literalmente, é hoje impossível, mas a ampla participação pública no 

processo político talvez ainda seja possível”. Na verdade, o elitismo democrático como uma 

“teoria empírica" é infundado e, quando visto de forma normativa, falha em suprir as 

necessidades políticas básicas do homem do século XX. Entretanto, concentra-se em explicar 

como funcionam os atuais sistemas democráticos existentes – baseados em sua estrutura de 

poder e no processo decisório das elites – do que em sugerir como esses sistemas 

democráticos deveriam funcionar.  

 A teoria clássica é inviável nas sociedades industrializadas modernas, com seus 

grandes centros urbanos. No entanto, ao se considerar que o desenvolvimento humano, no 

sentido pessoal, está extremamente relacionado à sua oportunidade de contribuir na solução 

de problemas referentes às suas próprias ações, a participação de um maior número de pessoas 

é positiva e deve ser maior do que a proposta pelos pensadores modernos da democracia, ou 

como Bachrach os chamaria, os elitistas democráticos.   
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 Bachrach acredita que ambas as teorias – democracia clássica e elitismo democrático – 

deveriam ser rejeitadas e propõe a criação de uma nova teoria, fundamentada no 

desenvolvimento do ser humano e no confronto da estrutura elite-massas. Apesar de levantar 

a necessidade de uma nova teoria e delinear os pressupostos gerais para seu desenvolvimento, 

não consegue construir tal teoria como um todo nem mostrar se seria realmente possível 

(PATEMAN, 1970). 

 O ideal da democracia como máxima participação do povo não é possível, como tem 

sido amplamente provado e aceito. Entretanto, isso não significa que uma maior e mais 

qualificada participação pública no processo político – não apenas por meio de eleições – não 

seja possível e o elitismo democrático é um fato absoluto, que irá prevalecer no futuro das 

democracias modernas. Hoje, há novas teorias democráticas em construção e aprofundamento 

e há casos reais que trazem a questão da participação da sociedade civil, em questões de 

relevância para a sociedade, como a definição de políticas públicas. Essas novas teorias são 

embasadas em um conceito democrático mais amplo, inclusivo e participativo, como será 

observado nos próximos ítens. Conforme Boaventura de Souza Santos: 

 
O período pós-guerra não assistiu apenas à formação e a consolidação 
do elitismo democrático. Ao largo da formação de uma concepção 
hegemônica de democracia como prática restrita de legitimação de 
governos, surgiu também, no período pós-guerra, um conjunto de 
concepções alternativas que poderíamos denominar de contra 
hegemônicas [...] a ênfase na criação de uma nova gramática social e 
cultural e o entendimento da inovação social articulada com a 
inovação institucional, isso é, com a procura de uma nova 
institucionalidade da democracia. (SOUZA SANTOS; AVRITZER, 
2005, p. 51).  

 

 

1.6 Democracia Participativa 

 

 A democracia participativa, de acordo com Held, surge na década de 60, decorrente 

dos conflitos políticos, debates internos por correntes de esquerda e insatisfação com a teoria 

política vigente, liberal ou marxista. O autor define a democracia participativa como aquela 

em que os direitos à liberdade e ao auto-desenvolvimento só podem ser atingidos em uma 

sociedade participativa com eficácia política, preocupação com os problemas coletivos e 

interesse dos cidadãos no processo de governar (HELD, 1987). Os primeiros grandes teóricos 

da democracia participativa foram Jean-Jacques Rousseau e John Stuart Mill nos séculos 

XVIII e XIX, respectivamente. Como definido por Sampaio:  
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Alguns dos principais teóricos que integram a corrente democrática 
participativa e republicana, também denominada por Held8 (1987) 
como a “Nova Esquerda”, são  Hanna Arendt9 (1999), Carole 
Pateman 10(1992), Crawford B. Macpherson11 (1978) e Nicos 
Poulantzas12 (1980). Ambas as correntes têm suas bases teóricas 
fundamentadas nos trabalhos de Rousseau13 (1983) e de Stuart Mill, e 
ganharam força na segunda metade do século XX. (SAMPAIO, 2006, 
p.26).  
 

 A teoria política rousseauniana enfatiza a participação individual dos cidadãos em 

decisões políticas. Pateman explica a premissa de Rousseau:  

 
Em outras palavras, a única política pública que será aceitável para 
todos é aquela onde qualquer benefício ou obrigação são igualmente 
compartilhados; o processo participativo garante que a igualdade 
política efetiva na assembléia de processo decisório. A política 
pública resultante é que a vontade geral é, tautologicamente, sempre 
justa (ex: afeta a todos igualmente) assim ao mesmo tempo direitos e 
interesses  individuais são protegidos e o interesse público é 
promovido, [...], esta análise da operação do sistema participativo de 
Rousseau deixa dois pontos claros; primeiro que “participação”para 
Rousseau é participação na tomada de decisões e segundo, que isto é, 
assim como nas teorias de governo representativo uma forma de 
proteger interesses privados e garantir um bom governo.(PATEMAN, 
1970, p. 23, tradução nossa). 
 

 A teoria da democracia participativa é construída em torno da idéia de que os 

indivíduos e suas instituições não podem ser considerados de forma isolada um em relação ao 

outro. A existência de instituições representativas governamentais, em nível nacional, não é 

suficiente para uma democracia, ou seja, são necessários níveis descentralizados, a fim de 

alcançar uma maior participação e para que as “atitudes individuais e qualidades 

psicológicas” necessárias sejam desenvolvidas através do processo de participação 

propriamente dito. Dentro desse contexto, a educação para a participação torna-se peça chave 

no modelo e para que um sistema de governo democrático exista, é necessária a existência de 

uma sociedade participativa. A autora também conclui, com base nas principais idéias de 

Rousseau e Stuart Mill, que a democracia participativa promove o desenvolvimento humano, 

aumenta a idéia de eficácia política, reduz a alienação dos centros de poder, nutre uma 

preocupação por problemas coletivos e contribui para a formação de cidadãos ativos e 

                                                   
8 HELD, DAVID. Models of Democracy, California: Stanford University Press, 1996. 
9 ARENDT, Hannah. A condição humana. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.  
10 PATEMAN, Carole. 1970. Participation and Democratic Theory. London: Cambridge University Press.  
11 MACPHERSON, C.B. A democracia liberal: origens e evolução. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 
12 POULANTZAS, Nicos. State, Power, Socialism. London: New left books, 1980. 
13 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Do contrato social. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
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informados, capazes de tomar decisões e terem um maior interesse em assuntos voltados ao 

governo. 

 Nobre (2004) afirma que as definições e contornos do sentido da democracia ainda 

estão em debate no Brasil, sendo importante apresentar os termos do debate internacional que 

são utilizados no debate nacional que está sendo formado. Segundo Claus Offe (2004), a 

problemática da teoria democrática se alterou de duas formas, primeiro as instituições 

políticas passaram do macro nível de atuação para o “micro nível de formação da vontade 

coletiva relevante nos vários contextos da sociedade civil” e, em segundo lugar, houve uma 

“mudança da quantidade para a qualidade”, ou seja, Offe afirma que produzir resultados mais 

razoáveis não é uma questão de exigir uma participação mais ampla, e sim, uma participação 

mais qualitativa, deliberativa e mais reflexiva das demandas sociais14 (OFFE apud NOBRE, 

2004). O ideal de democracia não se alcança pela lógica da participação do maior número de 

pessoas possível. 

 Lavalle, Houtzager e Castello (2006) levantam uma questão relevante em relação aos 

estudos de democracia participativa. Ao focar sua análise na participação e na sociedade civil, 

pesquisadores têm prestado pouca ou nenhuma atenção às transformações da representação e 

ao papel dos atores e organizações da sociedade civil “enquanto atores que realizam funções 

de representação política”. Os autores sugerem que uma possível razão, para não analisar a 

questão da representação, pode ser devido ao fato da representação política estar 

historicamente ligada às instituições político-eleitorais. Entretanto, reforçam que a 

participação das organizações da sociedade civil deve ser analisada sob a ótica da 

representação também. Quem as organizações estudadas representam? 

 Após apresentar os termos do debate internacional e fundamentar a base teórica da 

democracia participativa, é importante redirecionar a discussão para características peculiares 

ao Brasil e a outros países da América Latina, onde se destaca a participação dos movimentos 

sociais no processo: 

Os movimentos sociais estariam inseridos em movimentos pela 
ampliação do político, pela transformação de práticas dominantes, 
pelo aumento da cidadania e  pela inserção na política de atores 
sociais excluídos. [...], assim, no caso de diversos países do Sul, [...] o 
que a democratização fez foi, ao inserir novos atores na cena política, 
instaurar uma disputa pelo significado da democracia e pela 
constituição de uma nova gramática social, [...], em primeiro lugar ela 
recolocou no debate democrático a questão da relação entre 
procedimento e participação social. Devido à grande 

                                                   
14 OFFE, Claus. Herausforderungen der Demokratie. Zur Integrations – und Leistungsfähigkeit politischer 
Institutionen, p.205. 
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participação dos movimentos sociais nos processos de 
democratização nos países do sul, especialmente nos países da 
América Latina (Escobar e Alvarez15, 1992; Alvarez, Dagnino e 
Escobar16, 1998; Doimo, 1995; Jelin e Herschberg17, 1996; Avritzer18, 
2002) o problema da constituição de uma gramática social capaz de 
mudar as relações de gênero, de raça, de etnia e o privatismo na 
apropriação dos recursos públicos colocou na ordem do dia o 
problema da necessidade de uma nova gramática social e uma nova 
forma de relação entre Estado e sociedade, [...], em segundo lugar o 
aumento da participação social também levou a uma redefinição sobre 
a adequação da solução não participativa e burocrática ao nível local, 
recolocando o problema da escala no interior do debate democrático, 
[...], em terceiro lugar coloca-se o problema da relação entre 
representação e diversidade cultural e social. (SOUZA SANTOS; 
AVRITZER, 2005, p.54). 
 

 A atuação dos movimentos sociais está ligada ao processo de democratização pelos 

quais passaram diversos países do Sul no pós-Segunda Guerra Mundial, também conhecida 

como a terceira onda de democratização, que no Brasil, ocorreu na década de 80 e fortaleceu-

se com a constituição de 1988, promovendo maior descentralização e participação da 

sociedade civil através, por exemplo, da instauração de conselhos de políticas públicas e de 

um aumento no número de municípios.  

 
O artigo 14 da Constituição de 1988 garantiu à iniciativa popular 
como iniciadora de processos legislativos. O artigo 29 sobre a 
organização das cidades requereu a participação dos representantes de 
associações populares no processo de organização das cidades. Outros 
artigos requereram a participação das associações civis na 
implementação das políticas de saúde e assistência sociais. (SOUZA 
SANTOS; AVRITZER, 2005, p.65). 
 

 O processo de democratização e o surgimento dos atores comunitários surgem com a 

mesma lógica do “direito a ter direitos” (SADER19, 1988; DAGNINO20, 1994 apud SOUZA 

SANTOS; AVRITZER, 2005) e com o ideal da participação e a inclusão, como forma do 

processo de democratização. No caso brasileiro, destacaram-se as iniciativas realizadas em 

                                                   
15 ESCOBAR, A.; ALVAREZ, S. The making of social movements in Latin América: identity, strategy and 
democracy. Boulder: Westview press, 1992. 
16 ALVAREZ, S.; DAGNINO, E.; ESCOBAR, A. Cultures of politics, politics of culture: revisioning Latin 
America social movements.  Boulder: Westview press, 1998. 
17 JELIN, E.; HERSCHBERG, E. Constructing democracy,: human rights, citizenship, and society in Latin 
America. Boulder: Westview press, 1996. 
18 AVRITZER, Leonardo. Democracy and the public space in Latin America. Princeton: Princeton University 
Press, 2002. 
19 SADER, Eder. Quando novos personagens entram em cena. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
20 DAGNINO, Evelina. Os movimentos sociais e a emergência de uma nova cidadania. In: DAGNINO, Evelina 

(org). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
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Porto Alegre, que acabaram gerando o orçamento participativo, considerado um modelo de 

participação a ser estudado e desenvolvido.  

 
Temos, portanto, no caso brasileiro, uma primeira forma bem 
sucedida de combinação entre elementos da democracia 
representativa e da democracia participativa, [...], no nível local, 
cidadãos participam de um processo de negociação e deliberação 
sobre prioridades na distribuição de bens públicos [...]. (SOUZA 
SANTOS; AVRITZER, 2005, p.66). 
 

 No Brasil, um modelo de maior participação e deliberação efetiva pode ocorrer, há 

potencial de ampliação da democracia participativa e mais especificamente, da democracia 

deliberativa, conceito teórico fortemente influenciado por Jürgen Habermas, estudado com 

freqüência nos dias de hoje, tema do próximo ítem.  

 

 

1.7 Democracia Deliberativa 

  

 A análise do significado de democracia deliberativa feita por diversos autores da área, 

seus pontos positivos e negativos, permite a construção de uma visão mais crítica do papel das 

organizações da sociedade civil num contexto de democracia deliberativa. 

A concepção de democracia deliberativa está organizada em torno de 
um ideal de justificação política. De acordo com este ideal, justificar 
o exercício do poder político coletivo é proceder com base na 
argumentação pública entre iguais. Uma democracia deliberativa 
institucionaliza este ideal. (COHEN21, 1997, apud DRYZEK, 2000, 
tradução nossa).  
 
[...] a razão pública é exercitada não pelo Estado, mas primeiramente 
na esfera pública de cidadãos livres e iguais. (BOHMAN22, 1997 apud 
DRYZEK, 2000, p. 28, tradução nossa). 
 

 A democracia deliberativa tem como essência a idéia da discussão por parte dos 

cidadãos de assuntos de seu interesse, como leis e políticas públicas. A escolha política, para 

ser legítima, tem de ser o resultado de deliberação entre agentes livres, iguais e racionais.  

 Destacam-se, nesse campo, os trabalhos de Jürgen Habermas, Jon Elster, Amy 

Gutman, John Dryzek, entre outros. Como afirma Dryzek, a ênfase na deliberação não é um 

                                                   
21 COHEN, Joshua. Procedure and substance in deliberative democracy. In: James Bohman e William Regh 

(orgs.), Deliberative democracy: Essays on Reason and Politics. Cambridge: MIT Press, 1997. 
22 BOHMAN, J. Public deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge: MIT Press, 1996.  
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tema totalmente novo, havendo já sido tratado previamente na polis da antigua Grécia23, na 

teoria política de “Edmunk Burke e John Stuart Mill e no trabalho de John Dewey24 (1927) 

sendo o termo inventado por Joseph Bessette25 (1980) e desenvolvido por Bernard Manin26 

(1987) e Joshua Cohen27 (1989)” (DRYZEK, 2000, p. 2, tradução nossa). Por volta de 1990, a 

teoria democrática direcionou-se para a idéia de democracia deliberativa. Antes disso, o ideal 

democrático estava embasado na questão de agregação de interesses a decisões coletivas, 

através de mecanismos de representação e voto. A legitimidade democrática advém da 

oportunidade de indivíduos participarem na deliberação de decisões de interesse coletivo. 

Mesmo participando, as pessoas podem escolher por não deliberar28.    

 Para Habermas, a sociedade civil é parte da esfera pública - rede onde se comunicam 

informações e pontos de vista29 e com um papel importante na construção de uma democracia 

deliberativa. Em um processo democrático legítimo, membros da sociedade civil podem 

argumentar, ouvir, e dialogar com o governo, influenciando na criação de leis.   

 Entretanto, não são os cidadãos que tomam as decisões: são tomadas pelo processo 

político institucionalizado, mas os cidadãos participam do processo de discussão que leva à 

tomada de decisão (HABERMAS, 1996). A teoria crítica está preocupada em buscar a 

emancipação progressiva dos indivíduos e da sociedade de forças opressivas. Não é apenas a 

identificação de tais forças e o que pode ser feito para neutralizá-las, está, também, 

preocupada com a capacidade dos cidadãos de reconhecerem e oporem-se a essas forças, o 

que pode ser promovido através dos mecanismos de participação e deliberação (DRYZEK, 

2000). 

A constituição dessa esfera (pública) através de direitos básicos 
fornece alguns indicadores para sua estrutura social. Liberdade de se 
reunir e liberdade de se associar, quando ligadas à liberdade de 
expressão define o escopo de vários tipos de associações e sociedade: 

                                                   
23 Aristóteles foi o primeiro grande teórico a defender o valor de um processo onde os cidadãos discutissem 

publicamente e justificavam suas leis uns aos outros. Argumentava que “cidadãos comuns debatendo e 
decidindo juntos podem chegar a uma melhor decisão do que experts agindo sozinhos” (GUTMAN, 2004, p. 
8, tradução nossa). 

24 DEWEY, John. The public and its problems. New York: Holt, 1927. 
25 BESSETTE, Joseph M. Deliberative democracy:  the majoritarian principle in republican government.. In: 

GOLDWIN, Robert A.; SHAMBRA, William A. How democratic is the constitution? Wahsington DC: 
American Entreprise Institute, p. 102-16, 1980. 

26 MANIN, Bernard. On legitimacy and political deliberation. Political Theory, v.15, p.338-368, 1987. 
27 COHEN, Joshua. Deliberation and democratic legitimacy. In: HAMLIN, Alan; PETIT, Philip (eds). The good 

polity: normative analisys of the state. Oxford: Basil Blackwell, p.17-34, 1989. 
28 “Note that only the ability or opportunity to participate is at issue; people can choose not to deliberate” 

(DRYZEK, 2000, p.1). 
29 “A esfera pública pode ser mais bem descrita como uma rede onde se comunicam informações e pontos de 

vista (ex: opiniões expressando atitudes positivas e negativas); estas correntes de informação são sintetizadas 
no processo, formando varias “opiniões públicas”. (HABERMAS, 1996, tradução nossa). 
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associações voluntárias que intervém na formação da opinião pública, 
que levantam tópicos de interesse geral e agem como “advocates” 
para assuntos negligenciados e grupos sub-representados, grupos que 
são difíceis de organizar, ou que tem objetivos culturais, religiosos ou 
humanitários [...] Garantias constitucionais básicas, é claro, não 
conseguem preservar a esfera pública e a sociedade civil de 
deformações. As estruturas de comunicação da esfera pública devem 
ser mantidas intactas por uma enérgica sociedade civil. 
(HABERMAS, 1996, p. 368-369, tradução nossa). 

 Fraser explica de forma precisa a idéia de esfera pública de Habermas como um 

espaço nas sociedades modernas, em que a participação política é adotada por meio da “fala”. 

Acrescenta a distinção da esfera pública em relação aos aparelhos do Estado e da economia de 

mercado: 

É o espaço onde os cidadãos deliberam sobre seus assuntos em 
comum, consequentemente, uma arena institucionalizada de interação 
discursiva. Esta arena é, conceitualmente, distinta do Estado; é um 
lugar para a produção e circulação de discursos que podem em 
princípio ser críticos do Estado. A esfera pública no sentido 
Habermasiano é também, conceitualmente, distinta da economia 
oficial; não é uma arena de relações de mercado, mas sim uma arena 
de relações discursivas, um teatro para debater e deliberar ao invés de 
comprar e vender. Desta maneira, este conceito de esfera pública nos 
permite ver as distinções entre os aparelhos do Estado, da economia 
de mercado e das associações democráticas, distinções que são 
essenciais para a teoria democrática. (FRASER, 1990, p.3, tradução 
nossa). 

 Cohen e Arato (1992) reforçam a questão do espaço público e a participação de 

associações da sociedade civil como a característica dos “novos” movimentos. A visão 

clássica dos movimentos sociais, baseados nas teorias de ação de massas e do comportamento 

coletivo, que focam as características irracionais do comportamento humano, já não são mais 

adequadas para explicar os atuais movimentos sociais.  As “novas” ações coletivas envolvem 

formas de associação e estratégias específicas, em um contexto moderno de sociedade civil 

pluralista. Esse contexto inclui “espaços públicos, instituições sociais (imprensa, comunicação 

de massa), direitos (de se associar, de falar, de reunir), instituições políticas representativas e 

um sistema legal autônomo, todos alvo de movimentos sociais, buscando influenciar políticas 

ou iniciar mudanças”. A ação coletiva é baseada em mobilizações de grande escala, por 

exemplo, passeatas, atos públicos e as menos visíveis, mas latentes ações de organização e 

comunicação no dia-a-dia. A racionalidade e organização prévia dessas ações contrariam a 

teoria clássica dos movimentos sociais. Sendo assim, “é a sociedade civil, com suas 

associações autônomas e intermediárias, tão valorizadas pelos pluralistas, e não a imagem de 
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pesadelo da sociedade de massa que formam o terreno, onde os condenados movimentos 

sociais aparecem!”(COHEN; ARATO, 1992, p. 497, tradução nossa). 

 Segundo Dryzek (2000) a deliberação, como um processo social, distingue-se de 

outras formas de comunicação no sentido de que aqueles que deliberam são receptíveis a 

mudar seus julgamentos, preferências e pontos de vista durante o decorrer de sua interação, o 

que irá envolver persuasão ao invés de coerção, manipulação ou manobras não éticas.  

 Elster (1998) reforça essa crítica ao afirmar que o processo de conversações 

“deliberativas” não é apenas o processo de discutir, argumentar a fim de convencer a outra 

parte de um determinado ponto de vista, mas envolve, também, a barganha, que é uma troca 

de ameaças e promessas. É possível ter um processo deliberativo bem sucedido, se esse for 

baseado na argumentação e na discussão.  Gambeta (1998) chama a atenção para os pontos 

negativos do processo deliberativo como a cooptação de partes mais fracas e a manipulação 

de informações por “lobbies”, mas acredita que o processo deliberativo traz mais pontos 

positivos do que negativos para a qualidade e legitimidade das decisões, por exemplo, (1) 

trazer novas e melhores soluções a diferentes problemas; (2) trazer resultados mais justos ao 

proteger grupos mais fracos; (3) trazer à discussão pública que propicia a “diluição”de 

interesses individuais, levando a um consenso maior em qualquer decisão; (4) poder gerar 

decisões que são mais legítimas, inclusive para as minorias. Sendo assim, mesmo com os 

riscos inerentes ao processo deliberativo, há um resultado positivo que facilita o compromisso 

entre os diferentes indivíduos, melhora o consenso e dissemina de forma consistente 

princípios na vida pública. 

 Avritzer (2002) analisa a democracia deliberativa dentro do contexto brasileiro e 

desafia as teorias convencionais de democracia de elites, ao estudar a democratização de 

países como Argentina, México e Brasil. Reforça a existência de formas democráticas de ação 

coletiva e propõe uma concepção, que une o surgimento da democracia política à formação de 

uma esfera pública, em que os cidadãos participam como iguais e podem argumentar sobre 

projetos coletivos para a sociedade e guiar a decisão de políticas, ou seja, um processo de 

democracia deliberativa. Também, utiliza a concepção de esfera pública habermasiana e 

afirma que democratização é o resultado de transformações no espaço público e a total 

democratização é decorrente da capacidade de transformar práticas informais em uma forma 

pública de tomada de decisão, ou seja, em formas de democracia deliberativa (AVRITZER, 

2002).  

 Traz a concepção do “público participativo”, envolvendo quatro características:  

formação no nível público de mecanismos de deliberação, liberdade de expressão e 
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associação; movimentos sociais e associações voluntárias, que chamam a atenção para 

assuntos controversos na cultura política ao introduzirem, no nível público, práticas 

alternativas; transformação da opinião pública informal em um fórum de deliberação pública 

e tomada de decisão administrativa; e o público participativo une suas deliberações com a 

tentativa de buscar formatos institucionais capazes de atender, no nível institucional, os 

assuntos argumentados em nível público. As teorias de democracia participativa e democracia 

deliberativa possuem semelhanças e confluências e por isso, acabam, em alguns casos, 

tornando-se muito similares. Entretanto, não faz parte deste trabalho apontar essas 

semelhanças e diferenças. 

 Por outro lado, a democracia deliberativa também possui diversas críticas. O lado da 

social choice afirma que a deliberação é um mecanismo pouco estruturado e 

consequentemente, caótico; por outro lado, alguns democratas “acreditam que a deliberação é 

exclusiva e restrita ao tipo de vozes e pessoas que ela pode ouvir”, fazendo com que o 

processo de deliberação seja uniforme, pois os grupos mais oprimidos terão mais dificuldade 

em se comunicar efetivamente ou, em alguns casos, não conseguirão participar de um fórum 

deliberativo (DRYZEK, 2000, p.4).  

 Outra crítica ao processo é de que, ao participar e deliberar, os indivíduos passam por 

um processo de “educação e disciplinamento”, que acaba restringindo a participação e opinião 

dos indivíduos inibidos de expressar suas opiniões, sendo assim, a democracia age como uma 

força que disciplina, fazendo com que a participação dos indivíduos, no final, acabe 

prejudicando suas oportunidades (HINDESS, 2000 apud DRYZEK, 2000). 

 
Enquanto Hindess30 enfatiza o caráter universal opressivo da 
participação nos processos deliberativos e democráticos, com mais 
freqüência ele admite que algumas pessoas são mais disciplinadas que 
outras, de tal forma que a deliberação pode reforçar hierarquias 
políticas existentes. Críticos da democracia deliberativa que 
constroem sobre essa alegação são desenvolvidos pelos Democratas 
da Diferença (Difference democrats) Lynn Sanders31 (1997) e Íris 
Young32 (1996, 1998). O argumento básico é que a deliberação 
representa um tipo de comunicação: sem emoção, com razoabilidade 
e lógico. O problema é que “alguns cidadãos são melhores que outros 
em articular seus argumentos em termos racionais e razoáveis”. 
(SANDERS, 1997, apud DRYZEK, p. 64, tradução nossa). 

                                                   
30 HINDESS, Barry. Representation Ingrafted upon Democracy. Democratization, 7, 2000.  
31 SANDERS, Lynn. Against deliberation. Political Theory, 25: 347-376, 1997. 
32 YOUNG, Iris. Communication and the other: Beyond deliberative democracy. In: Seyla Benhabib (9ed). 

Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political. Princeton: Princeton University Press, 
p.120-135, 1996. 

    YOUNG, Iris. Inclusive political communication: greeting, rethoric and storytelling in the context of political 
argument. Annual Meeting of the American Political Science Association. Boston, Estados Unidos, 1998. 
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 Essa crítica aponta para a possibilidade de ocorrer exclusão e opressão dentro de uma 

ideologia (democracia deliberativa) que busca ser inclusiva, participativa e igualitária e isso 

ocorre, de acordo com Sanders e Bickford33 (1996 apud GAMBETA, 1998) devido à 

capacidade de alguns argumentarem melhor do que outros e terem mais chances de serem 

ouvidos, ou de alguns serem mais fortes do que outros e acabarem dominando os mais frágeis 

nas discussões (GAMBETA, 1998).  

 Dentro dessa lógica Gambeta afirma, influenciado por Albert Hirschman34, que 

culturas em que as pessoas costumam ter opiniões formadas sobre “tudo” (comum em países 

da América Latina) acabam sendo negativas para o intercâmbio genuíno de opiniões. As 

opiniões fortes inibem outras pessoas de participar e dar também o seu argumento. Nesse tipo 

de cultura, também denominada por Gambeta de “Claro!” (em referência a saberem tudo e 

terem resposta para tudo), Elster afirma haver riscos de interesses particularistas e perdas 

coletivas engendradas pela própria cultura, no processo de construção de instituições 

democráticas. Além disso, são as elites que tendem a ser mais “Claristas!”. Em sociedades 

mais analiticamente orientadas, em que as pessoas não temem assumir seu desconhecimento 

sobre um determinado assunto, a deliberação ocorre com mais facilidade (GAMBETA, 1998). 

 
Muitas culturas – incluindo a maioria das Latino-americanas que eu 
conheço – dão valor considerável a ter opiniões fortes sobre 
praticamente tudo desde o princípio, e em ganhar um argumento ao 
invés de ouvir e achar que alguma coisa pode ocasionalmente ser 
aprendida de outros. Assim elas estão mais predispostas a uma 
política autoritária do que a uma política democrática. 
(HIRSCHMAN, 1986 apud GAMBETA, 1998, p.20, tradução nossa). 

  

 

Considerações sobre democracia deliberativa 

 

 Após essa revisão da literatura e explicação do que é democracia deliberativa, seus 

benefícios e críticas, é importante ressaltar o papel das OSC, foco deste estudo, no processo 

de deliberação, de discussão de políticas públicas de interesse dos cidadãos, ou seja, na 

realização de sua função de advocacy. Nos estudos de casos apresentados no próximo 

capítulo, IS, GIFE e ABONG atuam de forma participativa e deliberativa na esfera pública 

                                                   
33 BICKFORD, Susan. The dissonance of democracy: Listening, Conflict and Citizenship. NY: Cornell 

University Press, 1996. 
34 HIRSCHMAN, Albert O. On democracy in Latin America. New York Review of Books, April 10, 1986. 
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norte-americana (IS) e brasileira (ABONG e GIFE). Essa participação de organizações da 

sociedade civil em um processo deliberativo, na esfera pública, fortalece e legitima o processo 

democrático, e o papel de advocacy torna-se uma função fundamental e, como afirmado por 

Salamon, talvez seja de fato o seu papel mais importante.  

 Entretanto, há riscos inerentes ao processo, por exemplo, na restrição da participação 

de alguns grupos mais fracos e predomínio daqueles grupos mais organizados e 

“disciplinados”, assim como na possibilidade de cooptação de partes mais frágeis. A 

deliberação interna nas organizações também é um assunto importante a ser analisado, pois a 

deliberação dessas organizações, na esfera pública, é resultado de um processo interno de 

definição de agenda e de práticas de governança por parte da gestão e dos conselhos das 

organizações. Além disso, é importante citar a crítica de Theda Skocpol (1999, 2003): nos 

Estados Unidos há uma redução progressiva na participação de membros da sociedade civil, 

que deixam de fazer parte de associações e participar de forma cívica e engajada, para apoiar 

com grande nível de recursos, organizações de advocacy geridas por um pequeno grupo de 

profissionais, que tomam decisões de grande influência sem ter a legitimidade e 

representatividade para tal e, muitas vezes, servem a pessoas e grupos de “wealthy people”, 

como forma de fazer valer seus objetivos políticos na sociedade de forma mais “legítima”.  

 O processo de deliberação das OSC inicia-se antes de entrar na esfera pública, ou seja, 

no ambiente privado da organização, onde existem riscos de legitimidade, de interesses 

minoritários, de agenda oculta, entre outros que devem ser levados em consideração e 

evitados em sua totalidade, a fim de alcançar os reais benefícios de uma democracia 

deliberativa. Como define Raposo:  

Eu acho que advocacy é um processo democrático em si, 
principalmente, se ele for feito adequadamente, corretamente, 
abertamente, transparentemente e coletivamente, como deve ser, que 
são os princípios de advocacy. Então se você seguir os princípios de 
advocacy eu acho que nós estamos falando de um fortalecimento do 
tecido democrático, que não é esperar que o governo proponha leis e 
políticas que o próprio governo desconhece , então a sociedade civil 
se articula, vai lá e diz, olha aqui tem um tema que você precisa ver, e 
eu tenho expertise nisso e posso te ajudar, eu acho que o caminho é 
esse, até porque mesmo que você faça um trabalho de criar uma nova 
legislação ela vai ter que passar pela instância democrática do 
congresso, [...], é fortalecimento do espaço democrático sim, [...], eu 
acho que no mundo norte-americano, a questão cívica,  associativa é 
muito forte e no Brasil a questão associativa foi sempre muito 
permeada pela noção corporativa:  tem muito dos interesses da base 
associativa que tem, pela própria questão cultural nossa, uma certa 
dificuldade de transcender seus interesses próprios para defender 
interesses mais coletivos, mais difusos. Então eu acho que no caso 
brasileiro a questão associativa deve ser olhada de outra maneira. 
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Esse risco oligárquico que ela  (Skocpol) aponta eu acredito que 
exista mesmo, mas também acredito que esse risco exista dentro de 
um organização associativa, pois vi isso acontecer, principalmente, 
dependendo de como o poder, a governança, estão estruturados. Uma 
associação com uma base grande de membros não é garantia de 
democracia, pode ser garantia de uma boa receita, mas não  garante 
democracia. Então eu entendo que no caso brasileiro nós vivemos 
uma crise de valores, uma dificuldade de compreensão do que é ser 
colaborativo e inclusivo (RAPOSO, 2007). 

  

 É importante analisar o papel das OSC dentro de um contexto de democracia 

deliberativa, levando em consideração, também, os riscos e deficiências desse tipo de 

processo democrático. 
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CAPÍTULO II. ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E TERCEIRO SETOR 

 

 Compreender a Sociedade Civil, suas organizações e sua relação com o conceito de 

Terceiro Setor é um empreendimento complexo. O conceito de Terceiro Setor é novo e 

repleto de significados, envolvendo organizações de diferentes tipos, histórias de formação, 

entre outros. Por outro lado, o conceito de Sociedade Civil é mais amplo e alberga dentro de 

si, o conceito de organizações da sociedade civil aqui utilizado. 

 

 
2.1 Definindo Organizações da Sociedade Civil 

 

 Alves (2004) busca resgatar o conceito de Sociedade Civil a partir de suas origens e 

características mais politizadas do termo. Afirma: “Não raro, o conceito de “Sociedade Civil” 

está atrelado ao de “Terceiro Setor”, funcionando mesmo como seu sucedâneo. A confusão 

entre os dois conceitos retrata uma forma de representação despolitizada da “parte pelo todo” 

“(ALVES, 2004, p.142). Critica a grande utilização de “Sociedade Civil” e “Terceiro Setor” 

como termos sinônimos, conforme exemplos abaixo mencionados:  

Há mesmo quem chame o “Terceiro Setor” como o setor da 
Sociedade Civil, como aponta Andrés Falconer (FALCONER, 1999). 
Tanto é assim que o próprio Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector passa a ser divulgado como a pesquisa da “Sociedade Civil 
Global” (CENTER FOR CIVIL SOCIETY STUDIES, 2002). No 
Brasil, a Lei das OSCIPs – conhecida como “Lei do Terceiro Setor” 
incorpora no próprio nome o termo (Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público). (ALVES, 2004, p. 1). 

 Este estudo não tem como objetivo fazer uma análise sobre o significado de sociedade 

civil e sua construção, mas é necessário entender-se qual a relação do conceito de sociedade 

civil com os conceitos de terceiro setor e organizações do terceiro setor aqui utilizados. 

De acordo com Jürgen Habermas (1996), a esfera da sociedade civil foi redescoberta 

recentemente. Afirma que a sociedade civil envolve as conexões não governamentais e não 

econômicas e as organizações não voluntárias: 

 
A sociedade civil é composta de associações, organizações e movimentos que 
emergem mais ou menos, espontaneamente, e que concordam sobre como os 
problemas no nível societal ressoam nas esferas da vida privada e transmitem 
tais reações de forma amplificada para a esfera pública. O cerne da sociedade 
civil abrange uma rede de associações que institucionalizam discursos sobre a 
solução de problemas em questões de interesse geral dentro da estrutura das 
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esferas públicas organizadas, [...]. Emergindo mais ou menos da esfera 
privada, este público é feito de cidadãos que buscam interpretações aceitáveis 
para seus interesses sociais e experiências e que querem ter uma influência na 
opinião institucionalizada e na formação da decisão. (HABERMAS, 1996, p. 
367, tradução nossa). 
 

 Segundo Hall (1995), a sociedade civil é um tema “complicado”, pois engloba ao 

mesmo tempo um valor social e um conjunto de instituições sociais. No passado, essa 

sociedade civil era vista como o oposto ao despotismo, um espaço onde os grupos sociais 

poderiam existir e mover-se para garantir condições de existência mais toleráveis.  

 Petras e Veltemeyer (2005), também afirmam que sociedade civil era vista, no 

passado, como o agente que limitava o poder autoritário, fortalecendo os cidadãos e reduzindo 

as desigualdades das forças de mercado. Surge, depois, a idéia da sociedade civil ligada às 

organizações provedoras de serviços públicos agindo em parceria ou separadamente do 

Estado. Dentro desse contexto, a idéia de sociedade civil foi convertida “em uma arma 

discursiva e ferramenta ideológica a serviço do avanço da agenda neoliberal” e engloba as 

ONGs e OSCs. Essas organizações são agentes / instrumentos do imperialismo europeu-

americano que representam uma agenda neoliberal “oculta”, e através de um discurso de 

democracia e desenvolvimento, buscam neutralizar a força dos movimentos sociais dos 

países, onde se estabelecem. Esses movimentos sociais são os verdadeiros agentes, que 

representam o poder do povo e opõem-se ao neoliberalismo e a globalização. Petras afirma 

que existem três tipos de organizações que variam de acordo com o financiamento recebido: 

1) aquelas que são promotoras ativas do neoliberalismo e trabalham com muitos recursos do 

Banco Mundial, USAID e outras “ONGs governamentais” (GONGOs) e agências 

internacionais; 2) as organizações reformistas, que recebem uma quantia mediana de recursos 

de algumas fundações e governos regionais progressistas para tentar reformar as agências 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial, e reduzir as conseqüências do 

livre mercado; e 3) as organizações radicais, que são aquelas envolvidas, principalmente, nos 

movimentos antiglobalização e neoliberalismo (PETRAS, 2003). 

 Mercer (2002), ao fazer uma revisão ampla da literatura sobre ONGs, sociedade civil e 

o processo de democratização, afirma existir um amplo movimento liberal normativo, 

sugerindo que essas organizações são fundamentais para a sociedade civil e, 

consequentemente, para a democracia.  Os conceitos (ONG, sociedade civil e democracia) são 

utilizados de forma muito “amarrada”, e muitas vezes, como sinônimo, sem abrir espaço para 

uma discussão mais profunda sobre o verdadeiro papel das ONGs, para a democracia como 
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um todo, ou seja, sem levantar críticas ao fato de também existirem organizações, que não são 

agentes democráticos. 

 
Em um primeiro momento, é frequentemente argumentado que as 
ONGs ajudam na democratização pois estas pluralizam a arena 
institucional, expandem e fortalecem a sociedade civil e trazem mais 
atores democráticos para a esfera política. Entretanto, é muito 
simplista sugerir que a mera existência de um setor de ONGs irá levar 
a estes resultados. Tal posição geralmente se apóia na “fusão” entre 
ONGs e a sociedade civil em si (e vice-versa), sendo assim, apenas 
números de ONGs são levados em conta como indicadores de uma 
sociedade civil em um determinado lugar. (MERCER, 2002, p.10, 
tradução nossa).   
 

Uma outra definição para sociedade civil que merece destaque é a de Keane: 

 
Uma categoria típica-ideal (um tipo ideal no sentido de Max Weber) 
que descreve e vislumbra um conjunto complexo e dinâmico de 
instituições não-governamentais protegidas juridicamente, que 
tendem a ser não-violentas, auto-organizadores, auto-reflexivas, e 
permanentemente em tensão entre si e entre as instituições de Estado 
que ‘enquadram’, restringem e permitem suas atividades. (KEANE35, 
1998 apud ALVES, 2004, p. 7). 
 

 Cohen e Arato definiram a sociedade civil como:  

[...] a esfera de interação social entre a economia e o Estado, que 
inclui, acima de tudo, a esfera íntima (especialmente a família), a 
esfera de associação (especialmente as associações voluntárias), os 
movimentos sociais e as formas de comunicação pública. (COHEN; 
ARATO, 1992, p. ix, tradução nossa).  
 

 No caso brasileiro, Dagnino em seus estudos sobre sociedade civil e espaços públicos 

no Brasil, também faz referência à sociedade civil como um importante agente de oposição ao 

regime militar instaurado em 1964, no Brasil. O ressurgimento da sociedade civil, na década 

de 70, e seu movimento de redemocratização, de acordo com Avritzer, foi importante e é visto 

como a fundação efetiva da sociedade civil no Brasil, por alguns autores, pois previamente, 

essa sociedade civil não tinha autonomia em relação ao Estado (AVRITZER, 2002). Avritzer 

reforça o papel das OSC dentro do contexto de construção da democracia brasileira:  

 
A sociedade civil no Brasil está associada a esforços para a expansão 
do terreno institucional através do qual cidadãos competem por 
recursos políticos, [...]. As estratégias políticas específicas 
desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil durante a 
transição democrática no Brasil subsidiaram a criação de instituições 
deliberativas na produção de políticas públicas, [...]. Organizações da 

                                                   
35 KEANE, John. Civil Society: old images, new visions. Stanford: Stanford University Press, 1998. 
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sociedade civil têm promovido reformulações institucionais como 
meio para desafiar o legado das relações sociais hierárquicas, que 
gerou uma agenda pública confinada e o controle patrimonial do 
Estado, os quais têm caracterizado o processo histórico de construção 
da nação (nation buiding) e modernização (no Brasil). (AVRITZER, 
2004, tradução nossa).  
 

 Uma vez feita essa breve revisão de alguns conceitos de sociedade civil, é necessário 

compreender como o terceiro setor e a sociedade civil se relacionam conceitualmente para 

fins deste estudo. De forma alguma se equipara aqui o terceiro setor ao conceito de sociedade 

civil (FALCONER, 1999; CENTER FOR CIVIL SOCIETY STUDIES, 2002) que é muito 

mais amplo e, também, não se limita o conceito de sociedade civil a um conjunto de 

instituições (KEANE, 1998).  

 

 

2.2 Definindo o Terceiro Setor 

 

 Qual é a relação entre terceiro setor e sociedade civil? Primeiramente, é necessário 

definir o que é terceiro setor e que tipo de organizações o compõe. O terceiro setor é um 

conceito utilizado, a partir da década de 70, nos Estados Unidos (Third Sector) e passou a ser 

utilizado também no Brasil, onde adquiriu um papel de termo “guarda-chuva”, incluindo 

vários tipos de organizações e diferentes marcos teóricos (ALVES, 2002). 

 Para Coelho (2000), os termos se misturam e são usados de forma errônea, 

indiscriminadamente, demonstrando a falta de precisão conceitual e a dificuldade de colocar 

toda a diversidade das organizações dentro de parâmetros comuns. 

 Trata-se de um termo que nasce da economia clássica, em que a sociedade é dividida 

em setores, de acordo com as finalidades econômicas dos agentes sociais, entendidos como 

agentes de natureza jurídica pública e agentes de natureza jurídica privada. O “Primeiro 

Setor” é composto por organizações ou agentes de natureza privada, que praticam ações com 

objetivos privados, ou seja, o Mercado e, o “Segundo Setor” é composto por agentes de 

natureza pública, que praticam ações, visando fins públicos, ou seja, o Governo ou o Estado  

(WEISBROD36, 1988 apud ALVES, 2003). 

 Organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, organizações sem 

fins lucrativos são diferentes formas que, hoje, denominam as organizações do Terceiro Setor.  

                                                   
36 WEISBROD, Burton. Nonprofit Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1988. 
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Entende-se, então, por terceiro setor um conjunto de organizações e iniciativas privadas, não 

lucrativas, que visam à produção de bens e serviços públicos (FERNANDES, 1994).  

 
Iniciativas privadas que não visam o lucro; iniciativas na esfera 
pública que não são feitas pelo Estado. Nem empresa nem governo, 
mas sim cidadãos participando, de modo espontâneo e voluntário, em 
um sem-número de ações que visam o bem comum, [...]. Um terceiro 
setor – não-lucrativo e não-governamental – coexiste hoje, no interior 
de cada sociedade, com o setor público estatal e com o setor privado 
empresarial. (DARCY de OLIVEIRA37 apud FERNANDES, 1994, 
p.11). 
 

 Segundo Dobkin Hall, as organizações sem fins lucrativos são as que mais crescem no 

mundo e é difícil generalizar o que são essas organizações, o que fazem e como fazem. 

Variam enormemente e incluem desde organizações de base (grassroots) sem recursos e 

funcionários até fundações multimilionárias, universidades, instituições religiosas, hospitais, 

com amplos recursos e milhares de funcionários. Devido a sua diversidade, complexidade e 

desacordo em relação ao que são, é difícil estudar esse fenômeno e a sua história (DOBKIN 

HALL, 2005; BARRETO, 2000; SALAMON, 2002).  

 Ruth Cardoso ressalta a importância do Terceiro Setor como: 

 
[...] um espaço de participação e experimentação de novos modos de 
pensar e agir sobre a realidade social. Sua afirmação (a do terceiro 
setor) tem o grande mérito de romper a dicotomia entre público e 
privado, na qual público era sinônimo de estatal e privado de 
empresarial. Estamos vendo o surgimento de uma esfera pública não-
estatal e de iniciativas privadas com sentido público. Isso enriquece e 
complexifica a dinâmica social. (CARDOSO, 1997). 
 

 Em relação à atuação dessas organizações na influência de políticas públicas, Ruth 

Cardoso ressalta a sua importância no sistema democrático brasileiro: 

 
Durante o período da Assembléia Constituinte estes grupos 
(associações civis) desempenharam um importante papel, propondo 
leis e estimulando um arcabouço legal mais adequado para proteção 
do meio ambiente, para garantir os direitos de grupos 
tradicionalmente discriminados como os negros, as mulheres, os 
indígenas, as crianças e adolescentes e, sobretudo para garantir o 
direito à igualdade. Constituíram-se em atores políticos que 
representavam setores sociais sem acesso ao Congresso Nacional 
porque suas demandas não correspondiam às dos sindicatos ou 
partidos políticos e nem aos lobbies tradicionais, sempre muito ativos. 

                                                   
37 DARCY de OLIVEIRA, Miguel. “Crise ou Transformação? As respostas mudam a pergunta”. In: vários 

autores. Desenvolvimento, Cooperação Internacional e ONGs. Ensaio de reavaliação do pensamento das 
ONGs e do seu estilo de trabalho.  
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Com a redemocratização, estes novos atores ganharam força porque 
constituem a expressão de uma cidadania participante e responsável. 
Com a ampliação da presença da sociedade civil difundiu-se uma 
nova designação, aplicada ao conjunto das organizações sem fins 
lucrativos - o terceiro setor, [...], os sistemas democráticos são a 
melhor maneira de regulá-las (organizações do terceiro setor) porque 
dão voz aos interesses diversos e garantem a liberdade de atuação 
dentro da lei. (CARDOSO, 2004).  
 

 Os três setores (público estatal, privado empresarial e o terceiro setor) “interpenetram-

se” e “condicionam-se” de tal maneira que a definição exata dos limites é motivo de 

controvérsias e variações no ambiente acadêmico. Entretanto, não há dúvidas de que o 

conceito implica uma ampliação da idéia de “esfera pública”, em que esta não se limita ao 

âmbito do Estado, mas inclui também a atividade cidadã (FERNANDES, 1994). 

 Com freqüência, discute-se a participação da sociedade civil, seu papel de advocacy e 

a sua atuação na esfera pública. Entretanto, organizações do terceiro setor são organizações da 

sociedade civil, ou seja, é a sociedade civil agindo de forma organizada. Para Adalbert Evers 

(1995) que analisa o terceiro setor como parte de um sistema de bem estar social, é uma 

dimensão do espaço público na sociedade civil, “uma área intermediária mais do que um setor 

claramente definido”. Sendo assim, define como organizações do terceiro setor as 

organizações “polivalentes”, cujas funções sociais e políticas podem ser tão importantes 

quanto a sua função econômica. 

 Dentro desse conjunto de definições, um dos maiores esforços em padronizar a 

definição “terceiro setor” partiu da Johns Hopkins University através Johns Hopkins 

Comparative Nonprofit Sector Project (JHCNPSP). Trata-se do primeiro esforço sistemático 

de analisar o escopo, tamanho, estrutura, financiamento e o papel das organizações do terceiro 

setor em diferentes países ao redor do mundo. Essa definição é também utilizada pelo System 

of National Accounts (SNA) da Organização das Nações Unidas, que é uma classificação 

padrão, permitindo a mensuração da economia de mercado. O JHCNPSP visava preencher as 

lacunas do conhecimento sobre milhares de escolas, hospitais, clínicas, organizações 

comunitárias, grupos de pressão, organizações humanitárias, abrigos, grupos ambientais, e 

outras que constituem o setor (SALAMON; ANHEIER, 1997). De acordo com o JHCNPSP e 

a SNA, o terceiro setor é constituído por organizações que:  

 a) são constituídas formalmente, isto é, são institucionalizadas; 

 b) são privadas, ou seja, institucionalmente separadas do governo; 

 c) não distribuem lucros, ou seja, nenhum tipo de excedente pode ser distribuído aos 

seus membros e sócios, devendo ser investidos na própria atividade fim da organização; 
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 d) são auto-gestionadas, isto é, capazes de controlar a gestão de suas atividades; 

 e) possuem algum tipo de atividade voluntária em suas atividades, gestão ou direção. 

(SALAMON; ANHEIER, 1992). 

 Diversos autores questionam se esse critério mais voltado para a natureza jurídica da 

organização deve ser o único a prevalecer, quando se classificam essas organizações, pois 

exclui inúmeras organizações formais e informais, como as cooperativas, que atuam como 

organizações solidárias (CORREA; PIMENTA; SARAIVA, 2006). Em muitos casos, 

incluem, também, organizações que se assemelham em muitas características a organizações 

com fins lucrativos.  

 Outras questões que são levantadas, em relação ao terceiro setor, por diversos autores 

e também, pelos militantes voltados aos movimentos sociais, é que esse conceito traz uma 

série de características ligadas à economia capitalista. Saraiva afirma que essa questão é 

pouco discutida e chama a atenção para questões que deveriam ser mais discutidas, como: a 

profissionalização das OSC e sua relação com o sistema capitalista; o chamado “altruísmo” 

dos agentes do terceiro setor, que nem sempre está presente no setor; a privatização das 

funções públicas; o controle pela legislação e pela sociedade, tanto do Estado como das OSC; 

a discussão entre as lógicas assistencialistas e militantes; e a construção de modelos pela 

mídia, como responsabilidade social e voluntariado. Em geral, a mídia critica o poder público, 

que seria o responsável pelas mazelas atuais e coloca o terceiro setor como a resolução desses 

problemas (SARAIVA, 2006). Entretanto, não é objetivo deste trabalho analisar em detalhe o 

significado do terceiro setor e as críticas colocadas. 

 Finalmente, para fins deste estudo, organizações do terceiro setor são organizações da 

sociedade civil. Conforme Habermas e Cohen e Arato, a sociedade civil é composta por 

organizações, associações, que institucionalizam discursos sobre a solução de problemas, 

questões de interesse da população dentro das esferas públicas organizadas. As organizações 

do terceiro setor são organizações da sociedade civil, mas não são a sociedade civil como um 

todo, essa é a premissa utilizada neste estudo. No contexto brasileiro, a sociedade civil está 

intimamente ligada ao período de democratização do país e de acordo com os autores já 

mencionados, é através de organizações da sociedade civil que se estabelecem importantes 

práticas de democracia deliberativa no país.  Sendo assim, a definição padronizada que 

envolve as organizações que atendem à classificação do JHCNPSP será utilizada neste estudo, 

para fins de denominar as organizações não-lucrativas e não-governamentais, que atuam na 

esfera pública, propiciando benefícios para toda a comunidade ou para grupos específicos da 

população. 
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2.3 Breve histórico e dimensões das OSC no Brasil 

 

 No Brasil, delimitar as OSC e sua história é um desafio, devido aos poucos dados 

sobre o setor e suas diferentes formas de atuação. O nascimento das OSC no Brasil tem 

características, significativamente, diferentes da realidade norte-americana devido às 

diferentes histórias de formação de governo e sociedade civil de cada país. Como explicitado 

por Leilah Landim (1993), que resgatou a historia dessas organizações: 

 
O que dizer, então, de uma sociedade como a brasileira que se 
desenvolveu sob o signo do centralismo estatal, do corporativismo, e 
da debilidade da sociedade civil? Se em outras sociedades é possível 
retomar determinados debates públicos que se fizeram ao longo de 
sua história sobre o papel do voluntariado, do associativismo ou da 
filantropia, no caso brasileiro essas questões não foram alvo 
privilegiado de discussões na sociedade [...]. (LANDIM, 1993, p.15). 
 

 Landim (1993) afirma que o período de colonização não era propício para o 

surgimento das OSC de prestação de serviços públicos, algo diferente do que ocorreu nos 

Estados Unidos, onde as pessoas se organizavam e se associavam para prestar serviços às 

comunidades. No caso brasileiro, as atividades de assistência social, educação, saúde surgem 

pela Igreja “com o mandato do Estado”, através do seu caráter filantrópico-assistencialista. 

Além disto, surgem nessa época, as confrarias, associações de direito eclesiástico e civil, 

algumas de caráter mais religioso, outras de caráter mais corporativo38, que representavam 

alguns grupos da sociedade, sendo a Irmandade da Misericórdia, a mais tradicional delas, 

responsável pelas Igrejas, asilos e manicômios (ex: Santa Casa da Misericórdia). Com a 

proclamação da república e o inicio do período industrial, a “simbiose” entre Estado e Igreja é 

quebrada e, nesse mesmo período, chegam, em quantidade, as igrejas evangélicas de 

imigração (vinda dos Estados Unidos e da Europa), estabelecendo no Brasil suas atividades 

assistenciais, educacionais, entre outras. Em todas essas etapas é difícil observar a 

participação de OSC: 

 
[...], o certo é que não é marcante a presença de organizações civis 
fortes, duradouras e consolidadas nos movimentos de independência, 

                                                   
38 Entende-se por corporativismo, a organização baseada na associação representativa dos interesses e das 

atividades profissionais (BOBBIO, 2006). Schneider ao analisar as associações de negócios e sua influência 
política, afirma que quanto maior o número e a diversidade de membros capitalistas e organizações que se 
organizam, mais amplos os interesses que serão perseguidos. Ao fazer uma análise sobre as corporações no 
Brasil o autor afirma que, historicamente, no Brasil os indivíduos se associaram em organizações restritas ao 
setor em que atuavam sendo seus interesses específicos e limitados à sua área de atuação, enfatizando a sua 
fraqueza de organização. SCHNEIDER, Ben R. Organized Business Politics in Democratic Brazil. Journal of 
Interamerican Studies and World Affairs, v.39, nº 4, p. 95-127, Winter 1997-1998. 



 

 

55

abolição de escravatura e proclamação da república no Brasil. Ou 
seja, não faltam revoltas ou formas particulares de participação da 
população em diversos acontecimentos, mas sim (faltam) 
organizações civis consolidadas – o tema nesse trabalho. (LANDIM, 
1993, p.19). 
 

 No final do século XIX, período de industrialização no Brasil, houve uma proliferação 

das OSC, com o nascimento dos primeiros sindicatos e sociedades beneficentes de auxilio 

mútuo trazidos em grande parte pelos imigrantes europeus e significaram uma grande 

mudança no cenário associativista do país, tendo como característica intrínseca a orientação 

política e defesa dos interesses de classe, ou seja, verdadeiros grupos de interesse. Esses 

sindicatos se tornaram muito importantes como OSC, a partir da década de 30, período 

nacional desenvolvimentista, de governo populista, quando os sindicatos estavam atrelados e 

controlados pelo Estado. A ditadura Getulista (1937-1945) impôs grande controle e restrição 

às associações que haviam florescido até então. Várias associações civis independentes (de 

esquerda e de direita) como Aliança Nacional Libertadora, Liga da Defesa da Cultura Popular, 

União Feminina do Brasil, entre outras que surgiram nos primeiros anos de governo, foram 

abafadas posteriormente.  De 1950 em diante, começam a surgir novas associações de cunho 

mais politizado e com o golpe de estado de 1964 acabam sendo também reprimidas pela 

censura e controle do governo militar ditatorial (LANDIM, 1993).   

 Surgem, ainda, no período da ditadura, atuando com mais força, os movimentos 

sociais, a teologia da libertação, movimento ligado à Igreja Católica que enfatiza a situação 

social humana e a luta pela igualdade, e as organizações voltadas para a democratização. 

Essas organizações marcaram o espaço, onde surgem as ONGs com seu caráter mais 

politizado.   

 A atuação das OSC, no Brasil, está em linha com outros países da América Latina. 

Diaz Albertini (1993), ao estudar as OSC no Peru, afirma que são importantes agentes para o 

fortalecimento das práticas democráticas em países em desenvolvimento, pois encorajam a 

participação da sociedade civil, a diversidade de opiniões e heterogeneidade na representação 

de interesses, mesmo no caso de sociedades que possuem Estados e Sociedades Civis frágeis.  

 Nos anos 90, já há um reconhecimento do papel das ONGs, no enfrentamento de 

problemas econômico-sociais de forma inovadora, qualificando-as como parceiras de políticas 

do governo e surgem, também, nesse contexto, com mais força, as ações de responsabilidade 

social empresarial, que realizam seu investimento social na comunidade através de OSC. O 

conceito de terceiro setor, OSC, OSFL, fundações empresariais, associações passa a ser mais 
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amplo e a incluir uma variedade de organizações com diferentes características e históricos, 

que devem ser levados em consideração quando analisadas. 

 A sistematização mais recente de informações desse setor heterogêneo foi publicada 

em 2004, na pesquisa “As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil” 

(FASFIL) com dados referentes a 2002, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com a 

ABONG e o GIFE, com o objetivo de apresentar um retrato mais completo do terceiro setor 

no Brasil. Trata-se de um estudo quantitativo, que visou mensurar, mapear e caracterizar essas 

organizações de acordo com a sua finalidade no Brasil. A metodologia da pesquisa esteve de 

acordo com o Manual sobre as Instituições sem Fins Lucrativos no - Sistema de Contas 

Nacionais – SNA - elaborado pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas em conjunto 

com a Universidade John Hopkins, de acordo com os cinco pré-requisitos definidos no item 

2.1.  

 Em 2002, havia cerca de 276.000 organizações cadastradas como fundações privadas 

ou associações sem fins lucrativos: um crescimento de 157% em relação à base de 1996. As 

organizações FASFIL representavam, em 2002, cerca de 5% do total de organizações 

cadastradas no Cadastro Central de Empresas (CEMPRE), um universo de 5,3 milhões de 

organizações (organizações públicas, privadas lucrativas e privadas não-lucrativas). 

 O estudo subdividiu, em doze subagrupamentos, essas organizações levando em 

consideração sua finalidade, segundo a Classificação dos Objetivos das Instituições sem Fins 

Lucrativos ao Serviço das Famílias (COPNI), reconhecida pela Divisão de Estatísticas das 

Nações Unidas. Essa classificação divide as organizações de acordo com as seguintes 

finalidades: 1) Habitação - 322; 2) Saúde – 3.798; 3) Cultura e Recreação – 37.539; 4) 

Educação e Saúde – 17.493; 5) Assistência Social 32.249; 6) Religião 70.446; 7) Associações 

Patronais e Profissionais 44.581; 8) Meio ambiente e proteção animal 1.591; 9) 

Desenvolvimento e Defesa de Direitos 45.161; 10) Outras instituições privadas sem fins 

lucrativos não especificadas anteriormente 22.715.  

 Existe uma concentração na localização dessas organizações no Sudeste (44%), 

principalmente, nos Estados de São Paulo (22%) e Minas Gerais (13%), seguido do Sul com 

23%, Nordeste com 22%, Centro-oeste com 7% e o Norte com 4% das organizações. 62% do 

total das FASFIL foram criadas a partir de 1990 e, em 2002, essas organizações empregavam 

cerca de 1.5 milhões de pessoas assalariadas, 5,5% dos empregados de todas as organizações 

formalmente registradas no país e um triplo do número de servidores públicos federais no 

mesmo ano, com forte concentração na região sudeste. Interessante observar que 77% das 
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organizações não tinham nem um empregado, havendo uma grande concentração de 

trabalhadores em instituições de grande porte e reforçando a hipótese da importância do 

trabalho voluntário nesse tipo de instituições.  

 Desse total, 45.161 (16,4%) foram definidas como organizações de desenvolvimento e 

defesa de direitos, aqui também denominadas atividades de advocacy, sendo subdivididas nos 

diferentes tipos: 

Subgrupo Composição do Subgrupo 

9.1. Associação de moradores As associações de moradores, de bairros e das habitações 
populares. 

9.2. Centros e associações 
comunitárias 

As associações e centros comunitários e as associações de 
desenvolvimento comunitário; as sociedades de 
abastecimento de água. 

9.3. Desenvolvimento rural Os assentamentos rurais e os distritos de irrigação;  
As associações de desenvolvimento /apoio rural e agrícola. 

9.4. Emprego e treinamento As empresas juniores e as entidades de integração 
profissional. 

9.5. Defesa de direitos de grupos e 
minorias 

As associações de defesa de direitos das mulheres, de 
crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, pessoa 
portadora do vírus HIV, negros, população indígena, GLBT 
(gays, lésbicas, bissexuais e trânsgeneros;  
As associações de donas de casa; As associações de 
estudantes e os diretórios acadêmicos; As associações de 
veteranos e de aposentados. 

9.6. Outras formas de desenvolvimento 
e defesa de direitos 

As demais formas de desenvolvimento e defesa de direitos 
não alocados anteriormente. 

Quadro 2 - Classificação das organizações do Grupo 9 - Desenvolvimento e Defesa de Direitos. 
Fonte: As Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos no Brasil – IBGE/IPEA, 2004, 
anexo 4. 
 
 Pela FASFIL, identificam-se a quantidade, localização geográfica, entre outras 

características das organizações que são explicitamente de advocacy, mas isso não significa 

que as demais organizações não realizem advocacy. Esse tipo de atividade pode estar presente 

nas demais 230.734, apesar de não ser a finalidade principal da organização, ou seja, 

organizações que têm como finalidade principal habitação, saúde, educação, cultura, meio 

ambiente entre outras podem fazer advocacy como forma de atingir a sua missão, e assim 

atividades de advocacy podem estar presente de forma mais ampla nesse universo de 

organizações. 

 Mesmo sabendo da maior amplitude da atuação do advocacy, é interessante analisar a 

evolução das organizações cadastradas como de desenvolvimento e defesa de direitos. Essas 

tiveram, em número absoluto, o segundo maior crescimento de 1996 a 2002 - 302,7%, 

passando de 11.214 organizações em 1996 (10,4% do total) para 45.161 em 2002 (16,4% do 
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total), tornando-se o segundo maior grupo após as organizações religiosas. Apesar de não 

representarem todas as organizações que fazem advocacy, o crescimento das organizações 

denominadas de desenvolvimento e defesa de direitos de acordo com a FASFIL, mostra uma 

mudança significativa nesse tipo de atividade no Brasil e uma tendência de crescimento. A 

maior parte das organizações de desenvolvimento e defesa de direitos (76%) foi criada depois 

de 1990, ou seja, em um período de democratização pós-ditadura militar, concomitantemente 

a um período de profissionalização do setor. 
 

 

2.4 Breve histórico e dimensões do setor nos Estados Unidos 

 

 As organizações da sociedade civil existem nos Estados Unidos desde os tempos 

coloniais (ex: Universidade de Harvard estabelecida em 1636), mas o conceito de 

organizações sem fins lucrativos (nonprofit organizations), como um setor unificado e 

coerente começou a partir de 1970. Assim, como no Brasil, as OSC variam na forma e na 

escala de atuação. É possível observar organizações de base (grassroots), associações 

(membership organizations), fundações, universidades, organizações religiosas entre outras. 

(DOBKIN HALL, 2005). 

 Na obra “Democracia na América”, em 1840, Alexis de Tocqueville observou os 

hábitos, costumes e valores relacionados com as instituições sociais e políticas dos Estados 

Unidos, chamando a atenção para o grande poder associativo dos cidadãos e a sua 

contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade democrática e liberal:  

 
Americanos de todas as idades, condições e aptidões se unem. Eles 
não iniciam apenas associações comerciais e industriais, às quais 
todos pertencem, mas fazem parte também de milhares de outros tipos 
de associações religiosas, morais, sérias, fúteis, abrangentes ou 
específicas, pequenas ou grandes. Os americanos se agrupam para 
fundar escolas, construir casas, igrejas, distribuir livros, enviar 
missionários a lugares distantes. Eles estabelecem hospitais, prisões, 
escolas pelo mesmo método. Finalmente, se eles querem chamar a 
atenção para alguma verdade ou desenvolver uma opinião através do 
encorajamento de um grande exemplo, eles formam uma associação. 
Se na França vê-se o governo e na Inglaterra um lord nobre 
encabeçando uma grande iniciativa, nos Estados Unidos você pode 
certamente achar uma associação, [...], o país mais democrático no 
mundo é aquele em que os homens aperfeiçoaram a arte de conseguir 
atingir em conjunto seus desejos comuns e aplicaram esta técnica para 
o maior número de objetivos. (TOCQUEVILLE, 2003, p. 596, 
tradução nossa). 
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 No período entre a Guerra Civil e 1920, houve um grande crescimento no número de 

organizações da sociedade civil devido ao financiamento advindo de corporações, famílias 

com recursos e congregações religiosas (HALL, 2006). No caso das corporações e doações 

familiares, muitas foram incentivadas pela isenção de impostos que essas doações tinham, 

período que se chamou “A idade de ouro da Filantropia” (SCOTT39, 1998 apud GROBMAN, 

2004). 

 De acordo com Hall, 90% das OSFL norte-americanas nasceram a partir de 1950 e 

tiveram forte impulso na década de 60, quando o crescimento da pobreza e das revoltas 

urbanas no país levou ao aumento dos gastos governamentais em políticas sociais. Esse 

aumento de gastos não levou a uma substituição dessas organizações, pois o governo optou 

por usá-las como provedoras de serviço, expandindo o estado de bem estar social do país 

(HALL40 apud GROBMAN, 2004).  

 As décadas seguintes foram marcadas por um maior controle das OSFL pelo governo, 

devido aos movimentos anticomunistas liderado pelo então Senador Joseph McCarthy, 

seguidos de controles sobre as isenções dadas ao setor e aos doadores, entre outros. Essas 

questões são também abordadas no estudo de caso referente ao Independent Sector que atua, 

desde 1980, nos Estados Unidos, e passou por essa situação e teve um papel de destaque 

mobilizando o setor em defesa das OSFL.   

 Em termos de constituição, podem ser classificadas pela Receita Federal (Internal 

Revenue Service – IRS) como sendo 501 c(3) – organizações de caridade e fundações 

privadas (charitable organizations, private foundations), que devem ser para o beneficio 

público e são isentas de taxas e impostos e possibilitam, também, a dedução de impostos aos 

doadores; ou 501 c(4), organizações cívicas (civic organizations), que podem participar em 

campanhas políticas e propiciam isenção de taxas e impostos apenas para a organização 

(DOBKIN HALL, 2005). A isenção de impostos é um benefício que começou nos tempos de 

colônia, em 1601, por leis aprovadas pelo Parlamento Inglês (GROBMAN, 2004). A isenção 

de impostos é forte no país e embasada no princípio de que essas organizações desenvolvem 

atividades que são públicas e, dessa forma, o governo deve apoiá-las através da isenção, uma 

diferente característica da realidade brasileira do setor. 

 Em 2005, havia cerca de 1.5 milhões de OSFL consideradas 501 c(3) (1.4milhões) e 

501 c(4) (140 mil), divididas em categorias similares às organizações brasileiras: 1) Artes, 

                                                   
39 SCOTT, J. T. Voluntary Sector. In: OTT, J.S. (ed) The nature of the nonprofit Sector. Boulder, CO:  Westview Press, 

1998. 
40 HALL, Peter. D. A historical overview of the private nonprofit sector. In: POWELL, Walter (Ed.). The nonprofit sector: a 

reseach handbook. New Haven: Yale University Press, 1987. 
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culturas e humanidades; 2) educação e pesquisa; 3) meio ambiente e animais; 4) serviços de 

saúde; 5) serviços de assistência social; 6) assuntos internacionais; 7) benefícios públicos e 

para a sociedade; 8) religião. De 1987 a 2005, o número de OSFL que se cadastram no IRS, 

cresceu o dobro do número de organizações com fins lucrativos. As Igrejas e demais 

organizações religiosas que, apesar de terem as isenções das 501 c(3), não são obrigadas a se 

registrarem junto ao IRS (INDEPENDENT SECTOR, 2007). 

 Em 2004, organizações 501 c(3) empregaram 9.4 milhões de pessoas, 7.2% da 

economia, mostrando como o setor é significativo para o país e se os voluntários são 

incluídos, o número sobe para 14.1 milhões de pessoas (SALAMON; SOKOLOWSI41, 2006 

apud INDEPENDENT SECTOR, 2007).  Em termos financeiros, o setor representa 5.2%42 do 

PIB do país, e em 2005, as doações feitas as OSFL somaram US$ 260 bilhões43 e os gastos 

feitos totalizaram US$ 1 trilhão de acordo com o IRS (INDEPENDENT SECTOR, 2007). 

 Diversos autores refletem sobre o tamanho do setor nos Estados Unidos e como 

algumas organizações sem fins lucrativos se transformaram em organizações, que se 

assemelham a grandes corporações, trazendo alguns questionamentos sobre a sua verdadeira 

razão e missão de existir (HALL, 2006; OTT44, 2001 apud GROBMAN, 2004; SALAMON, 

2006,). Salamon afirma que, nos últimos vinte anos, as organizações da sociedade civil 

passaram por diversos desafios financeiros, competitivos, de transparência e de legitimidade, 

tendo crescido consideravelmente e incorporando diversas mudanças positivas, como uma 

maior integração com a economia de mercado, estabelecimento de parcerias com empresas, 

adoção de técnicas de administração, métodos de marketing e captação de recursos, entre 

outras. Entretanto, essas mudanças também trouxeram aspectos negativos como: 
Crise de identidade, a tensão é crescente entre o caráter de mercado que 
as organizações imprimem ao seu crescente número de serviços e o seu 
objetivo social, [...], 2) Maior pressão sobre os dirigentes, [...], (3) 
Crescente ameaça à missão social, [...], forçadas a contar com recursos 
externos, as organizações naturalmente começaram a direcionar suas 
ofertas de serviços para aqueles que podem pagar, [...], 4) Pequenas 
organizações em desvantagem, [...], as pressões de mercado não estão 
criando apenas um fosso digital, mas um verdadeiro “vácuo de 
sustentabilidade” que as pequenas organizações estão cada vez mais 
impossibilitadas de transpor. O resultado, muitas vezes, é a redução da 
diversidade no terceiro setor, [...], 5) Corrosão da confiança pública 
(SALAMON, 2006, p. 63-65, tradução nossa). 

                                                   
41 SALAMON, Lester; SOKOLOWSKI, S. Wojciech. Employment in America’s Charities: A Profile. Baltimore: The 

Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, p. 3, December 2006. 
42 POLLACK, Thomas e BLACKWOOD, Amy. The nonprofit sector in brief: facts and figures from the nonprofit 

Almanac 2007. Washington, DC: Urban Institute, 2006. 
43 THE CENTER ON PHILANTHROPY AT INDIANA UNIVERSITY. Giving USA: 2006. Indianapolis: Giving 

USA Foundation, 2006. 
44 OTT, J. S. (ed). The nature of the nonprofit sector. Boulder. Colorado: Westview Press, 2001. 
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CAPÍTULO III.  FORMAS ORGANIZACIONAIS E DE ATUAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
 

 

3.1 As diversas formas de atuação 

 

 Delimitar as funções e as formas de atuação das organizações da sociedade civil, 

também gera controvérsias e, por ser um assunto recente, abre espaço para diversas 

classificações. Mintzberg et al. (2005) analisa essas organizações pela ótica das formas de 

associação, sugerindo a existência de quatro tipos, podendo ser classificadas segundo a quem 

beneficiam (seus próprios associados ou outros indivíduos) e de acordo com seu propósito de 

existência (provisão de serviços ou advocacy por ou contra uma causa), gerando a seguinte 

matriz associativa: 

            
    Beneficiários   
    Outros Membros da associação   

  Advocacy 

Associações Ativistas 
Advocacy por outros 
(como organizações 
ambientalistas e de 

preservação da natureza) 

Associações de Proteção 
Advocacy para si próprios 

(como organizações de 
lobbying e ligas anti-

difamação) 

  

  

Propósito 

Serviços 

Associações de Benefício 
Serviços para outros 
(direto ou indireto) 

(como festivais de arte, 
universidades "privadas", 

bancos de comida) 

Associações Mutuais 
Serviços para si próprios 
(para o lazer ou ganho) 

(como cooperativas, jornais 
estudantis, clubes de 

literatura) 

  

            
Esquema 2 – Matriz de Associação 
Fonte: Mintzberg, Henry et al., 2005, p.39. 
  

 Korten (1990), ao fazer uma análise da atuação das organizações da sociedade civil de 

forma evolutiva identifica quatro estágios ou gerações de orientação estratégica dessas 

organizações. A primeira geração envolve o foco na provisão de serviços para suprir uma 

deficiência imediata, por exemplo, provisão de comida, água, abrigo, saúde, entre outros. 

Organizações desse tipo nascem de uma longa tradição de voluntariado internacional em 

períodos de guerra, em momentos de desastres naturais, e também, de uma longa tradição 

filantrópica de grupos religiosos. Ainda existem muitas organizações atuando dessa forma, 

entretanto, muitas mudaram essa orientação de “alívio imediato” para um direcionamento de 

desenvolvimento local, consideradas pelo autor a segunda geração, focada no 
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desenvolvimento comunitário local para que eles próprios consigam suprir suas necessidades. 

Muitas dessas organizações já iniciaram sua atuação com esse tipo de estratégia, entretanto, a 

maioria é uma evolução da primeira geração.  

 A terceira geração de estratégia é a de organizações de desenvolvimento de sistemas 

sustentáveis. Focam, não apenas o desenvolvimento da comunidade em si, mas também 

mudar políticas e instituições específicas em nível local, nacional e global. Esse tipo de 

estratégia geralmente é decorrente do fracasso da segunda geração de estratégias, que são 

muito focadas no ambiente local e requerem a presença constante das ONGs. Como essas 

ONGs não conseguem beneficiar muitas comunidades, a segunda geração acaba sendo 

ineficiente. A terceira geração tem uma estratégia de atuação mais ampla, focando as políticas 

públicas e alcançando resultados mais “macro” e influenciam no desenvolvimento local 

sustentável. A quarta e última geração de orientação estratégica é voltada para os movimentos 

sociais, movidos por ideologia e pela visão de “um mundo melhor”. Essa estratégia vai além 

de iniciativas para mudar políticas públicas e instituições. O objetivo é a mobilização de uma 

massa crítica de iniciativas independentes, que compartilham e apóiam uma mesma visão de 

mundo. 

 De acordo com as definições de Korten, as OSC que realizam advocacy em políticas 

públicas analisadas neste estudo, poderiam ser consideradas como sendo da terceira geração. 

 Lester Salamon (2002), coordenador do JHCNPSP, traz uma definição de papéis para 

as organizações do terceiro setor baseada em:  

1) Provisão de serviços: essas organizações são provedoras de serviços, por exemplo, 

saúde, educação, assistência social, atividades culturais, desenvolvimento profissional, 

habitação, desenvolvimento comunitário, serviços de ajuda em caso de desastre, entre 

outros. São comparados aos serviços do governo e do mercado, sendo as organizações 

do terceiro setor reconhecidas por atenderem necessidades não atendidas pelo Estado 

ou mercado, por inovar e entregar serviços de qualidade. Por exemplo, as organizações 

do terceiro setor foram pioneiras no atendimento de pessoas contaminadas pelo 

HIV/AIDS, propiciando abrigos para moradores de rua, no tratamento de viciados em 

drogas, na distribuição de alimentos, entre outras atividades; 

2) Papel de advocacy: além do papel de provisão de serviços, essas organizações 

também contribuem através da identificação de problemas ainda não atendidos e 

chamando a atenção pública para uma ampla variedade de interesses e preocupações 

sociais, políticas, ambientais, étnicas e comunitárias. Alguns exemplos desse tipo de 

atuação são os movimentos a favor do sufrágio universal, dos direitos civis, direitos 
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das mulheres, direitos gays, entre outros. Através dessa função o terceiro setor tem 

funcionado como uma válvula de controle social permitindo às minorias trazer suas 

reivindicações para uma opinião pública mais ampla e exigir melhorias. Salamon, 

também, ressalta que a função de advocacy é mais importante para a “saúde social” de 

uma nação do que a função provedora de serviços realizada pelo setor; 

3) Função Expressiva: as organizações do terceiro setor são veículos para a expressão 

de uma variedade de características artísticas, culturais, religiosas, étnicas e sociais da 

sociedade, contribuindo para um maior pluralismo e representatividade de seus 

membros. Através dessa função, diversos grupos garantem a expressão da diversidade 

cultural do país e das desigualdades existentes. Comunidades religiosas, clubes 

esportivos, entre outros são exemplos desse tipo de organizações, que contribuem para 

a vitalidade cultural e social da vida comunitária; 

4). Construção da comunidade: as organizações do terceiro setor são importantes na 

construção do capital social, que são os laços de confiança e reciprocidade 

fundamentais para o funcionamento eficiente da democracia e da economia de 

mercado45. O envolvimento nesse tipo de organização, ensina aos indivíduos normas 

de cooperação, que são transferidas para a vida política e econômica; 

5) “Guardião de valor”46: as organizações do terceiro setor ajudam a criar e sustentar 

um importante valor, que é a iniciativa individual para fins de bem público, unindo 

dois princípios considerados em um primeiro momento contraditórios: 

“individualismo” (o princípio de que as pessoas devem ter a liberdade de agir em 

assuntos que as afetam) e “solidariedade” (a noção de que as pessoas têm 

responsabilidades não apenas consigo mesmas, mas também com os demais 

indivíduos e a comunidade da qual fazem parte). Ao unir esses dois princípios, as 

organizações do terceiro setor reforçam ambos e estabelecem uma arena de ação em 

que os indivíduos podem tomar a iniciativa de não apenas promover seu próprio “bem 

estar”, mas também o “bem estar” de outros. (SALAMON, 2002). 

 Em pesquisa recente, Anheier e Salamon (2006), num estudo das OSC de diversos 

países, ressaltam que uma das cinco grandes descobertas foi o fato de as OSC terem se 

aproximado do centro de “preocupação políticas”. Acreditam que isso ocorreu devido à nova 

                                                   
45 James S. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, 1990; e Robert Putnam, Making 

Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993.  
46 Este termo foi utilizado pela primeira vez por Ralph Kramer para descrever um dos importantes papéis das 

organizações sem fins lucrativos. Ralph Kramer, Voluntary Agencies in the Welfare State. University of Califórnia 
Press, 1981. 
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administração pública (new public management), que colocou as OSC no centro do debate 

público, passando a ser vistas como instrumentos centrais de desenvolvimento e reforma do 

Estado de bem estar social; ao aumento da popularidade do conceito de capital social que foca 

na função participativa e contribuição dessas organizações a construção da comunidade; e à 

globalização que, tradicionalmente, foi vista como a força que enfraquece os Estados e 

aumenta a influência das corporações. Entretanto, essa força também fortalece as OSC 

atuantes em rede, de forma transacional e interagem com governos com o intuito de moldar a 

ação pública e privada. 

 
Estes desenvolvimentos de forma conjunta abriram um crescente 
espaço organizacional global para as OSC. Redes da sociedade civil 
emergentes tiraram vantagem, eficazmente, deste espaço para 
mobilizar pressões populares para maior proteção ambiental, para a 
eliminação de minas terrestres, para a expansão dos direitos humanos 
e por práticas de trabalho justas nas corporações multinacionais. Estes 
esforços foram legitimados, por organizações internacionais, por 
Estados desejando ter maior abertura e um espaço no jogo para seus 
negócios em terras estrangeiras, e por corporações desejando 
parcerias com as organizações da sociedade civil responsáveis, com o 
intuito de proteger sua reputação. Tudo isso contribuiu para beneficiar 
as agendas de políticas das organizações do terceiro setor e aumentar 
sua saliência no debate de política global. (ANHEIER; e SALAMON, 
2006, p. 89, tradução nossa).  
 

 Há indícios então, de que as organizações da sociedade civil passam a atuar mais na 

defesa de direitos e na influência de políticas públicas em nível global (ANHEIER; 

SALAMON, 2006) e, em muitos casos, isso pode ser visto também como um caráter 

evolutivo da própria OSC (KORTEN, 1990).   

 Outra definição é a de Van Tuijl (1999), afirmando que as ONGs podem ser definidas 

como operacionais e de advocacy. As operacionais são aquelas tipicamente provedoras de 

serviços como educação, saúde, assistência social, ajuda em casos de desastre, entre outras. Já 

organizações de advocacy são aquelas que trabalham, primeiramente, nos corredores dos 

órgãos governamentais fazendo lobbying, e as organizações internacionais. 

  Outros autores, como James Petras, reforçam as formas de atuação nocivas das OSC e 

que grande parte destas estão ligadas à lógica do imperialismo europeu – americano, impondo 

valores neoliberais, através de um discurso de desenvolvimento e participação, mas cuja 

agenda oculta é neutralizar a força dos movimentos sociais, a verdadeira voz da população.  

 Finalmente, ao avaliar a literatura sobre as organizações do terceiro setor, Andrews e 

Edwards (2004) e Eisenberg (2004) chamam a atenção para o fato de que a maior parte dos 

estudiosos com freqüência, costuma focar seus estudos na função do terceiro setor como 
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provedor de serviços. Entretanto, também há aqueles autores que chamam a atenção para as 

funções política, de representação e de advocacy dessas organizações, que é o objetivo deste 

estudo e que será discutido no item 3.2 - revisão da literatura sobre advocacy.  

 Assim, as formas de atuação das OSC podem ser analisadas como um aspecto 

constitutivo da organização (MINTZBERG, 2005, SALAMON, 2002; VAN TUIJL, 1999) ou 

como um aspecto evolutivo (KORTEN, 1990; SALAMON; ANHEIER, 2006). Essa forma de 

compreender a atuação das OSC será importante no momento de análise dos estudos de caso, 

no capitulo IV.  

 Torna-se fundamental destacar que muitas atividades econômicas e sociais não podem 

ser classificadas em setores delineados de forma clara. Em estudo sobre diferentes setores, 

como o setor sem fins lucrativos, com fins lucrativos, setor informal, entidades religiosas, etc., 

Abzug (1999) demonstra que as fronteiras são permeáveis entre si e variam historicamente e, 

inclusive, muito da literatura sobre OSC é denominada por classificações que possuem falhas 

significativas ao deixar importantes tipos de organizações fora do escopo. Mais estudos são 

necessários para entender como as atividades sociais se organizam em diferentes países, 

economias, Estados, sociedades civis, etc. Neste trabalho, ao buscar entender as formas de 

atuação das OSC, percebe-se a dificuldade em delimitar a atuação do setor de forma única e 

normativa, ainda mais no caso de dois países com significativas diferenças. Sendo assim, foi 

utilizada a definição de forma de atuação constitutiva ou evolutiva com a consciência de suas 

limitações, mas acreditando ser esclarecedora e importante nesta etapa do trabalho. 

 As OSC atuam de diversas formas dentro de um contexto de esfera pública. De acordo 

com Habermas (1996), as organizações da sociedade civil são partes da esfera pública, rede 

em que se comunicam informações e pontos de vista, formando várias “opiniões públicas”. 

Nos estudos de caso no capítulo IV, serão analisadas as organizações dentro desse contexto, 

buscando entender como IS, GIFE e ABONG interagem com diversos atores. Para fins deste 

estudo, destaca-se a relação da organização com: 

• Governo: ou Estado, em seus diversos níveis; 

• Associadas: organizações que são membros do IS, ABONG e GIFE; 

• Organizações “pares”: denominadas neste estudo como sendo aquelas que realizam 

trabalho semelhante ao da organização estudo de caso;  

• Corporações: organizações privadas com fins lucrativos; 

• Agencias multilaterais: “Organizações internacionais formadas por diversos governos 

nacionais com a finalidade de promover determinado objetivo comum aos países 
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OSC  
Estudo de caso 

Governo

OSC  
membros 

OSC 
 pares 

Esfera Pública 

Corporações 

Agências 
multilaterais 

GONGOS 
Governmental 

NGOs

membros, a exemplo de ONU, UNESCO, UNICEF, FMI, BIRD, OPAS e OMS” 

(ALVES, 2001);  

• GONGOs “Government operated NGOs”: são as organizações que parecem ONGs, 

mas foram criadas direta ou indiretamente por governos e a eles se reportam. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 3 – Relações das organizações estudo de caso na Esfera Pública 
 
 Feita uma revisão da literatura sobre as diferentes formas de atuação das OSC, cabe 

agora analisar a função de advocacy, foco deste estudo comparativo, a fim de entender como 

se desenvolve. 

 
 
3.2 O papel de Advocacy  
 

  Após definir o que são organizações do terceiro setor e organizações da sociedade 

civil, para fins deste trabalho e ter uma dimensão do setor, torna-se necessário entender em 

profundidade o que significa advocacy.  

 Trata-se de um conceito, assim como terceiro setor, que envolve um conjunto de 

significados.  Advocacy é um termo ligado à experiência de democracia norte-americana e não 

tem tradução exata em português. De acordo com o dicionário inglês/português Michaelis, a 

tradução de advocacy para o português é: “1 advocacia, advocatura. 2 proteção, defesa, 

amparo. in advocacy of em defesa de” (MICHAELIS, 2006).  Entretanto, a palavra 
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“advocacia” não tem imbuída em si a mesma força e os mesmo significados da palavra em 

inglês. 

 Não há um consenso teórico na construção de um conceito de advocacy e das 

organizações o realizam. Em um estudo sobre o papel e a influência das organizações de 

advocacy, no processo político nos Estados Unidos, Andrews e Edwards (2004) afirmam que, 

apesar de o tema ter recebido bastante atenção do meio acadêmico nos Estados Unidos (mais 

do que em outros países), não há um único conceito definido do que são organizações de 

advocacy. 

 Nos Estados Unidos, advocacy é uma função vital e tradicional de muitas 

organizações da sociedade civil e, diferentemente de outros países, os Estados Unidos se 

destacam por ter tido, ao longo de toda a sua história, uma sociedade civil participativa, 

principalmente através de associações e outras organizações sem fins lucrativos, contribuindo 

para moldar as características políticas, econômicas e culturais do país (BORIS; KHEHELY, 

2002).   

 Para Avner (2002), advocacy envolve identificar, adotar e promover uma causa. É um 

esforço para moldar a percepção pública ou conseguir alguma mudança através de lei ou não. 

De acordo com Jenkins (1987), advocacy em políticas públicas é uma forma específica de 

advocacy, com o intuito de influenciar a decisão de qualquer elite institucional em favor de 

um interesse coletivo. Advocacy pode ser para indivíduos, para populações específicas ou 

causas, para o próprio interesse de uma organização ou setor ou para amplos benefícios de 

interesse público (BORIS; KREHELY, 2002).  

 Andrews e Edwards (2004) definem organizações de advocacy como aquelas que 

“fazem reivindicações através da promoção ou resistência a determinadas mudanças sociais 

que, se implementadas, iriam conflitar com os interesses e valores sociais, culturais, políticos 

ou econômicos de determinados grupos” (ANDREWS, EDWARDS, 2004, p.481).  

O racional oferecido por muitos indivíduos que realizam advocacy é 
que eles representam os interesses coletivos do público em geral, em 
oposição aos interesses econômicos específicos de alguns segmentos 
da sociedade. Sendo assim, o advocacy realizado pelas organizações 
do terceiro setor está comprometido com o interesse público. Desta 
forma, este tipo de advocacy é uma forma de contraposição aos 
interesses econômicos privados de outros grupos. (JENKINS, 1987, 
p. 301, tradução nossa).  
 

 O’Neill define as OSC que realizam advocacy como sendo aquelas: 

 
[...] envolvidas principalmente com lobby ou com a disseminação de 
informações focadas em objetivos sociais amplos ou bens coletivos e 
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não em resultados que irão beneficiar apenas seus próprios membros. 
Mesmo quando as organizações de advocacy representam um grupo 
em particular – como mulheres, minorias, pessoas portadoras de 
necessidades especiais, vítimas de motoristas alcoolizados e vítimas 
potenciais de ataques com armas - pressupõe-se que as ações que 
beneficiam estas pessoas irão beneficiar toda a sociedade. 
(O’NEILL47, 1989 apud ANDREWS; EDWARDS, p. 484, tradução 
nossa). 
 

 Em termos de atividades que fazem parte do advocacy, O’Connell e Seltzer afirmam 

que o espectro é muito amplo e baseia-se, principalmente, em atividades voltadas para a 

educação da população de um determinado assunto (public education), contato com 

representantes do governo e envolvimento com políticas públicas (lobbying, melhor descrito 

no item 3.4), comunicação voltada para chamar a atenção para a causa, envolvendo a mídia e 

buscando colocar o tema na agenda, a mobilização da sociedade propriamente dita, entre 

outras.  

 
[…] (Atividades de advocacy) pode ser simplesmente chamar pessoas 
para tomar um café e discutir como melhorar a escola dos nossos 
filhos, pode ser uma mobilização nacional para lidar com os perigos 
da energia nuclear, pode ser uma enorme campanha para que as 
pessoas saibam dos perigos de fumar e dos perigos de dirigir bêbado. 
Sendo assim, é educação pública, é também o contato com 
representantes do governo […] advocacy é simplesmente toda a 
maneira possível pela qual as pessoas que estão preocupadas chamam 
a atenção do público e dos seus representantes para lidar com um 
assunto que é importante para a sociedade. (O’CONNELL, 2006, 
tradução nossa).   
 

 Essas organizações, também, são analisadas sob a ótica de grupos de interesse, que 

podem ser definidos, de forma ampla, como associações voluntárias independentes do sistema 

político que buscam influenciar o governo (BURSTEIN48, 1998; WALKER49, 1991; 

WILSON50, 1973 apud ANDREWS; EDWARD, 2004, tradução nossa). Outra definição é a 

de Jeffrey M. Berry, que denomina grupo de interesse aquele que busca o bem coletivo, e 

atingi-lo não significa atingir o beneficio próprio dos membros e ativistas da organização 

(BERRY, 1977).  

É possível avaliar a atuação desse tipo de organização como grupos de interesse, de 

forma mais ampla, através do conceito de Advocacy Coalition Framework – ACF de Sabatier 
                                                   
47 O’NEILL, M. Third América: the emergence of the nonprofit sector in the United States. São Francisco: 

Jossey Bass, 1989. 
48 BURSTEIN, P. Interest organizations, political parties, and the study of democratic politics. In: COSTAIN, 

A.; MACFARLAND, A. Social Movements and American Political Institutions. Lanham, MD: Rowman & 
Littlefield, p. 39-56, 1998. 

49 WALKER, J.L. Mobilizing Interest Groups in America. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991. 
50 WILSON, J.Q. Political Organizations. New York: Basic Books, 1973. 
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e Jenkins Smith. Esse conceito permite compreender o papel dessas organizações não apenas 

como grupos de interesse, mas dentro de um contexto de coalizão junto a vários atores com 

interesses em comum, ou seja, sob essa ótica, as OSC são parte de uma coalizão e não um 

grupo de interesse agindo isoladamente. O ACF analisa o processo de formulação de políticas 

públicas ao longo do tempo como uma função decorrente de três tipos de processos: 1) 

coalizões de advocacy: consiste nos atores de uma variedade de organizações governamentais 

(em todos os níveis de governo) e privadas, que têm um conjunto de crenças comuns sobre 

políticas públicas e buscam realizar seus objetivos influenciando o comportamento de várias 

instituições governamentais; 2) mudanças externas ao subsistema: o processo de fazer 

políticas públicas é influenciado por uma variedade de características sociais, legais e de 

recursos externos ao processo e podem significar oportunidades ou obstáculos às coalizões, 

competindo no ambiente de políticas públicas; 3) parâmetros de sistema estáveis: a estrutura 

social e as regras constitucionais afetam as restrições e os recursos dos vários atores nesses 

processos. (SABATIER; JENKINS-SMITH, 1993).  

 

 

3.3 Advocacy no Brasil  
 

 Uma revisão da literatura no Brasil pouco informa sobre o termo advocacy, havendo 

poucas pesquisas científicas, que estudem a participação das OSC sob a ótica do advocacy e 

do lobbying. É possível encontrar referências sobre participação da sociedade civil, com mais 

freqüência, sob temas de participação e deliberação, sociedade civil e espaços públicos, 

democracia participativa, entre outros que se aproximam do papel de advocacy em políticas 

públicas (definido como lobbying nos Estados Unidos), mas não o substituem plenamente.  

 Por outro lado, é possível encontrar definições desenvolvidas por OSC que atuam 

nessa esfera.  Um exemplo é descrito abaixo por Almira Rodrigues, ex-diretora do 

CFEMEA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que trabalha pela cidadania das 

mulheres e pela igualdade de gênero. Sua definição de advocacy é menos ampla que a anglo-

saxão e está atrelada ao controle social do governo pela população: 

 
A noção de advocacy aponta para uma ação coletiva, política, pública 
e embasada em valores e racionalidades. O termo inglês ainda não 
conquistou uma tradução própria na língua portuguesa. Diz respeito a 
uma ação de Advocacia e Defesa em um sentido público, e não em 
um sentido privado e comercializado. Um sentido público, no entanto, 
que emerge no âmbito da sociedade civil organizada e não do Estado. 
O conceito de Advocacy apresenta convergências com o conceito de 
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controle social, que vem sendo usado para traduzir a ação de controle 
da sociedade civil organizada sobre as ações do Estado, 
particularmente do Executivo. (RODRIGUES, 1999, p.1). 
 

 Outra definição é dada pela Ágere, OSC que faz “Cooperação em Advocacy”, 

analisada parcialmente neste estudo, pois é contratada pelo GIFE para representá-la em 

Brasília, e define advocacy de forma mais ampla, em linha com o conceito anglo-saxão.  

 
Ações de advocacy têm como objetivo auxiliar a formulação e 
execução de políticas públicas em prol de uma causa, por meio de 
acompanhamento de proposições no Congresso, buscando influenciá-
las positivamente; mobilização da sociedade civil; participação e 
atuação em eventos relacionados a questões sociais e ambientais; 
entre outros. (ÁGERE, 2007). 
 

 Devido ao baixo índice de literatura nessa questão no Brasil e por ser um conceito em 

construção, para fins desta análise optou-se por entrevistar autoridades na área das 

organizações da sociedade civil, além das organizações do estudo de caso para melhor 

entender o significado do termo na realidade brasileira. As diferenças entre os conceitos serão 

trabalhadas no item 3.5.  

 
 
3.4 Lobbying 

 

 No contexto de advocacy, surge o ato de fazer lobby. Lobbying é uma forma 

específica de advocacy com o intuito de influenciar políticas públicas (AVNER, 2001; 

BERRY, 1977; BORIS; KREHELY, 2002). 

 Apesar de se utilizar essas terminologias no Brasil, ambas não são decorrentes de um 

processo consensual de definição. Advocacy não faz parte do dicionário brasileiro e lobby, de 

acordo com o dicionário Houaiss de Língua Portuguesa, significa: atividade de pressão de um 

grupo organizado (de interesse, de propaganda etc.) sobre políticos e poderes públicos, que 

visa exercer sobre estes qualquer influência ao seu alcance, mas sem buscar o controle formal 

do governo; campanha, lobismo (DICIONÁRIO HOUAISS, 2006). 

 
A palavra lobby tem sua origem na Inglaterra. O termo “lobbyist” foi 
empregado pela primeira vez naquele país para se referir à jornalistas 
que permaneciam nos saguões (lobbies) da Casa dos Comuns, 
esperando a oportunidade de entrevistar legisladores. O uso moderno 
da palavra, contudo, remonta aos Estados Unidos do século XIX. O 
ensaísta H.L.Mencken conta que no ano de 1829, na cidade de 
Albany, capital do Estado de Nova Iorque, caçadores de privilégio 
eram chamados de “lobby agents”, ou agentes de saguão. Três anos 
depois o termo era abreviado para “lobbyists” e, em Washington, era 
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empregado com freqüência, mas como uma expressão de desdém. De 
lá para cá, o termo “pegou” passando a ser empregado não só na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, como na maior parte das 
democracias. (PEREIRA RODRIGUES, 2000, p.5). 
 

 A discussão de lobbying no Brasil é complexa, pois o tema não tem merecido estudos 

mais aprofundados e nem despertado o interesse da academia (ARAGÃO51, 1994; 

RODRIGUES52, 1982; TOLEDO53, 1985 apud OLIVEIRA, 2005). Existe um enorme 

desconhecimento sobre a atividade e um estigma de marginalidade, que aliado à falta de 

informações confiáveis, em muitos casos, desencoraja pesquisadores e contribui para manter o 

estudo de lobbying em uma “espécie de limbo teórico” (OLIVEIRA, 2005). 

 Lobbying, em muitos casos, é utilizado como sinônimo de pressão, tráfico de 

influência ou corrupção sendo visto, geralmente, como prática exclusiva de grupos de 

interesse, por exemplo, grandes corporações que utilizam seu poder econômico para atingir 

determinados objetivos. Entretanto, é uma visão equivocada, pois existem atividades de 

lobbying que são realizadas no país sem a violação das leis. (OLIVEIRA, 2005; PEREIRA 

RODRIGUES, 2000; MANCUSO, 2004).  

 Para Pereira Rodrigues, nenhuma atividade de lobbying poderia ser mais legítima do 

que a exercida por grupos organizados da sociedade civil, pois trata-se de uma “pressão feita 

de baixo para cima”, do cidadão para o governante, em favor de uma causa comum ou bem 

público. Essa atividade pode ocorrer não só nas dependências do Poder Legislativo, mas 

também, no Executivo e no Judiciário (PEREIRA RODRIGUES, 2000). Mancuso também 

afirma que não é necessário erradicar a ação de lobby que não agride as leis do país, pois é 

uma modalidade de ação, inclusive, útil para o aprimoramento da qualidade das decisões 

políticas, ao trazer o ponto de vista de diferentes atores sociais para o interior do processo 

decisório (MANCUSO, 2005). 

 Entretanto, Mancuso, Iglecias e Castro (2006) também ressaltam um aspecto negativo 

desse lobbying, ao analisarem a influência do lobbying na concessão de benefícios tributários 

a alguns segmentos industriais no Brasil, sugerindo a hipótese de que os benefícios criados 

atendem a apenas alguns grupos e não trazem um beneficio à indústria de forma ampla, mais 

positivo para o país:  

 

                                                   
51 ARAGÃO, Murillo. Grupos de Pressão no Congresso Nacional: como a sociedade pode defender licitamente 

seus direitos no poder legislativo. São Paulo: Maltese, 1994 
52 RODRIGUES, Leda B. Grupos de pressão e grupos de interesse. Curso de Introdução à Ciência Política, 

Unidade VI. Brasília: Ed. UnB, 1982. 
53 TOLEDO, Gastão A. Grupos de Pressão no Brasil. São Paulo: Instituto dos Advogados de São Paulo, 1985. 
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[...] os benefícios tributários concedidos pela União e recebido pelos 
industriais no período considerado, vistos como um todo, têm se 
assemelhado mais a um conjunto de decisões ad-hoc, marcadas por 
intensa pressão política pontual dos beneficiários, do que a uma 
política pública bem formulada de apoio à indústria, com notável 
impacto positivo para o bem do país [...]. (MANCUSO; IGLECIAS; 
CASTRO, 2006, p.5). 
 

 Ao fazer um comparativo desse tipo de atividade no Brasil e nos Estados Unidos, é 

importante ressaltar algumas características, no que se refere à sua regulamentação. Nos 

Estados Unidos, lobbying é uma atividade regulamentada no nível estadual e federal, os 

“lobistas” têm que se registrar, separadamente, em cada nível de governo e devem cumprir 

todos os requerimentos do Lobbying Disclosure Act, aprovado pelo Congresso em 1946 e 

reformado em 1995 (GROBMAN, 2004). 

[...], o princípio de disclosure, comum a todas as leis estaduais de 
lobby nos EUA, parte do pressuposto de que, numa democracia, o 
interesse público é sempre bem servido pela mais abrangente difusão 
de informações sobre assuntos de conseqüência pública. (PEREIRA, 
RODRIGUES, 1996).  
 

 No Brasil, lobbying não é uma atividade regulamentada como nos Estados Unidos. 

Um projeto de lei que regulamenta a atividade de lobbying no Brasil, foi proposto, em 1984, 

pelo Senador Marco Maciel com o objetivo de regulamentar essa atividade. Arquivada ao fim 

da legislatura, a proposta foi novamente apresentada em 1989, com pequenas alterações 

(Projeto de Lei do Senado – PLS nº 203 e tramitando na Câmara dos Deputados como PL 

6.132 de 1990) (PEREIRA RODRIGUES, 1996). 

  Esse projeto tem muitas semelhanças com o Lobbying Disclosure Act dos Estados 

Unidos e busca tornar mais transparente a atividade de grupos ou indivíduos direcionada a 

influenciar a deliberação e tomada de decisão no Poder Legislativo, coibindo possíveis abusos 

(PEREIRA RODRIGUES, 1996). O projeto foi aprovado pelo Senado Federal, mas desde 

1990, está paralisado na Câmara dos Deputados. Esse projeto, entre outras coisas: 1) cria a 

exigência de registro para o lobista que atua no Congresso Nacional; 2) obriga o lobista a 

prestar contas, periodicamente, dos gastos referentes a sua atuação dentro e fora da Câmara e 

do Senado; 3) obriga o lobista a informar quem é o seu contratante e quais projetos está 

acompanhando; e 4) estabelece punições para os casos de desobediência às regras. A 

aprovação desse tipo de lei certamente traria maior transparência para a relação de grupos de 

interesse privados com o poder público (MANCUSO, 2004).  

 Como nos Estados Unidos, as organizações do terceiro setor, que fazem lobbying, 

devem ser registradas no governo tanto no âmbito nacional como no estadual, é possível 
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mensurar a quantidade de organizações atuando em influenciar políticas públicas diretamente 

e ter uma maior transparência em relação a esse processo. Nos Estados Unidos, um 

funcionário não é considerado lobbyist se gastar menos do que 20% de seu tempo fazendo 

lobbying. Isso pode levar a um subdimensionamento da real dimensão das atividades de 

lobbying. Além disso, existem restrições para as organizações, que têm isenção de impostos 

de acordo com a norma 501 (c) (3) realizarem esse tipo de atividade. Para as organizações 

consideradas 501 (c) (3), o ato de fazer lobbying para influenciar uma legislação específica 

não pode ser a atividade principal da organização e há restrições em relação ao valor que pode 

ser gasto nesse tipo de atividade. Como esse requisito não é necessário no Brasil, é difícil 

chegar a um número real de organizações atuando nessa esfera e avaliar a evolução desse tipo 

de mecanismo, ao longo de determinados períodos de tempo e sua real influência dentro de 

um contexto de democracia deliberativa.   

 Pereira Rodrigues (1996) conclui que a democracia no Brasil é amadurecida o 

suficiente para ter uma lei de lobby que seja abrangente e eficaz, contribuindo para tornar a 

participação de grupos organizados da sociedade um processo transparente e legítimo. 

Entretanto, a lei proposta pelo Senador Marco Maciel, não leva em consideração 

particularidades do país, sendo assim, essa deve ser analisada de acordo com o contexto 

brasileiro. 

 

 

3.5 Diferenças entre o conceito na experiência norte-americana e no Brasil 
 
 
 Através das entrevistas realizadas, é possível observar as diferenças existentes na 

definição de advocacy e lobbying no Brasil e nos Estados Unidos. Entretanto, não é possível 

fazer generalizações do que significa um conceito em um ou outro país e as entrevistas são 

importantes no sentido de começar a compreender e delimitar os significados dessas palavras, 

principalmente, no Brasil.  Definições de acordo com entrevistas realizadas nos Estados 

Unidos: 

 
[...], advocacy é realmente sobre organizações, associações de 
indivíduos que se formam por um propósito comum, geralmente o 
propósito tem a ver com o bem comum e estas organizações são parte 
de uma expressão de uma sociedade democrática. São os indivíduos 
em uma democracia, e sua experiência de viver em uma democracia 
não é exclusivamente medida por sua participação em eleições, nos 
votos. Sua experiência de viver em uma sociedade democrática é 
também refletida na habilidade de formar associações voluntárias que 
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se tornam vozes para diferentes grupos para fins públicos. Este 
instrumento pode ser o que nos chamamos em Nova York uma 
organização de bairro, ou uma organização grande com funcionários 
voltada para o meio ambiente. Eu acho que é uma falsa dicotomia 
dizer que é uma atividade que as organizações sem fins lucrativos se 
engajam, pois é parte do nascimento de qualquer organização sem 
fins lucrativos e descreve uma variedade de atividades, [...], lobbying 
é uma sub-atividade de advocacy e tem a ver com um grupo 
representado através de uma ONG, OSC, OSFL, vamos dizer que os 
três são a mesma coisa, buscando influenciar políticas públicas 
tomadas  pelo governo, no nível local municipal, estadual ou federal, 
mas, crescentemente, no nível transnacional. (SELTZER, 2006, 
tradução nossa).  

  

 Brian O’Connell tem definições muito próximas e em linha com o conceito norte-

americano descrito na revisão da literatura.  

 
Advocacy significa que os cidadãos têm o direito de falar sobre as 
suas necessidades. É tanto a liberdade dos cidadãos representarem a si 
mesmos e a outros, e usam esse direito e falam alto e, geralmente, em 
grupos para corrigir ou melhorar questões que acreditam que 
precisam mudanças em sua comunidade ou no mundo. Lobbying é o 
meio pelo qual os cidadãos se juntam para influenciar seus arredores, 
significa uma próxima conexão com representantes eleitos e 
indicados. Advocacy é muito mais do que isso. (O’CONNELL, 2006, 
tradução nossa). 
 

 Há uma homogeneidade dos conceitos por parte dos norte-americanos entrevistados e 

isso pode ser observado como um exemplo do grande esclarecimento em relação a essas 

atividades no país, por serem atividades consideradas legítimas e realizadas há muito tempo e 

por serem regulamentadas, como é o caso do lobbying. Naturalmente, há que se levar em 

consideração que as pessoas entrevistas têm grande conhecimento sobre o assunto. 

  Ao buscar definir esses conceitos no Brasil, percebe-se que não há o mesmo nível de 

assimilação e esclarecimento dessas atividades em comparação aos Estados Unidos e que, 

apesar de serem conceitos importados e não terem tradução exata no português são usados 

cada vez mais no Brasil, principalmente, o conceito de advocacy. A seguir, exemplos desse 

uso em alguns dos entrevistados, membros de OSC, militantes do TS, diretores das 

organizações estudo de caso: 

 
Eu vejo cada vez mais as organizações preocupadas com advocacy, 
até porque a questão do “impacto em políticas públicas” quase virou 
um mantra. Vários profissionais do setor nem sabem exatamente o 
que é impactar em políticas públicas e nem tão pouco como fazer. 
Adicionalmente boa parte das organizações não consegue fazer 
advocacy sozinhas: necessitam alianças para conseguir a legitimidade 
necessária.  A questão do impacto em políticas públicas quase que 



 

 

76

virou moda, mas não acredito que haja consenso ou mesmo 
sistematização suficientemente proporcional, ou número de 
organizações que dizem fazer isso.  Na seqüência do “impacto em 
políticas públicas” vem o advocacy, como algo que vai resolver essa 
questão. (RAPOSO, 2007). 
 

 Nas definições de acordo com as entrevistas feitas no Brasil existem basicamente, dois 

tipos de resposta: 1) aqueles que vêm advocacy e lobbying de forma próxima à definição 

norte-americana, como lobbying sendo uma atividade parte do advocacy, e 2) aqueles que 

vêm o lobbying como algo negativo, corporativista envolvendo interesses lucrativos, e esses 

grupos afirmam e usam a palavra de advocacy para definir as atividades de influenciar 

políticas públicas e, em alguns casos, fazem algumas adaptações, por exemplo, referem-se ao 

lobbying das OSC como lobbying do bem. Exemplos do grupo (1): 

 
Na minha interpretação o advocacy é na verdade a proteção ou 
construção de um direito. Eu exerço uma atividade de advocacy 
quando eu protejo um direito ou quando eu quero construí-lo, [...], o 
advocacy trabalha na defesa e na construção do direito e usa várias 
ferramentas sendo uma delas o lobby. As várias ferramentas são: 
mobilização da opinião pública, para que a opinião pública assuma a 
defesa daquela causa, a mobilização também da opinião pública para 
que ela cumpra com a legislação, a publicação de artigos científicos, 
pesquisas acadêmicas, que embasem futuras ações. E o outro é o 
lobbying que é influenciar o legislador, seja o legislador legislativo ou 
executivo, porque o executivo também legisla, para que ele assegure a 
proteção ou a construção daquele direito em novos atos normativos, 
ou que se abstenha de praticar atos que o prejudicam, [...]. (SZAZI, 
2007) 
 
O que se entende no Brasil por advocacy é a mesma percepção de 
advocacy na sua terminologia em inglês que é advogar uma causa só 
que advocacy acabou ganhando uma conotação de advogar causas da 
sociedade civil ou causas ligadas a direitos humanos, ou direitos 
econômicos, sociais e culturais, e políticos numa expressão mais 
específica, [...]. Existe uma compreensão também equivocada de que 
advocacy e lobbying são a mesma coisa, de que advocacy é o 
lobbying do bem e lobbying é ação corporativa. Na verdade advocacy 
é uma atividade mais ampla e lobby é uma das atividades que estão 
incluídas no advocacy, [...]. Quando eu falo em advocacy eu falo 
também em trabalhar a opinião pública, em trabalhar setores 
empresariais, setores de formação de opinião, em trabalhar a mídia, 
relações públicas, então advocacy é um tema grande, [...], o lobbying 
é uma das atividades de advocacy que é o trabalho que se faz junto ao 
legislativo e ao executivo, não podemos esquecer isso. (EGHRARI, 
2006). 
 

 Haddad levanta mais um ponto em relação aos conceitos de lobbying e advocacy, 

afirmando que fazem parte da mesma lógica, que define todas as organizações da sociedade 

civil como sendo “Terceiro Setor”, definição que as ONGs criticam por acreditarem não ser 
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possível unificar todas as identidades existentes nas OSC em um único setor, sendo algumas 

organizações politizadas e defensoras de direitos e outras despolitizadas. 

 
Em primeiro lugar é bom dizer o seguinte, a gente na ABONG em 
particular, procura não usar esses termos, primeiro porque são termos 
importados, você pode utilizar os nacionais sobre esse ponto de vista 
e, segundo por que ele veio muito carregado de uma lógica que é 
ideológica e, sob o ponto de vista da atuação do que é o terceiro setor, 
[...], e o terceiro setor nem sempre é aquele que é a identidade das 
ONGs da ABONG [...]. De qualquer forma o conceito do meu ponto 
de vista, portanto, não é uma coisa institucional, eu em particular 
quando uso o termo advocacy, ou quando compreendo que as pessoas 
usam o termo advocacy, ele está muito voltado a idéia de advogar 
uma questão, portanto, promover uma determinada temática, 
promover uma determinada idéia, ou um determinado conceito ou 
uma determinada ação, então um pouco a gente utiliza esse sentido, 
eu particularmente, e as pessoas aqui, de uma maneira geral, 
reconhecem nesse sentido. Mas procuram usar o menos possível, [...], 
usam advogar (como tradução) uma determinada idéia, um 
determinado tema, [...], eu acho que o lobby é um termo mais 
internalizado para uso comum do que o advocacy. O advocacy são 
lugares muito restritos ainda são certos setores muito focados sob 
certa visão do trabalho do terceiro setor, diferente de lobby porque 
lobby já é um termo introjetado na sociedade brasileira, fazer lobby as 
pessoas entendem, [...]. Lobby é você pressionar para você ter 
conseqüências sobre uma determinada causa, fazer um exercício que 
é muito mais de promoção da idéia, mas muito mais efetiva sob o 
ponto de vista da pressão para que ele possa se realizar, [...], acho que 
todo mundo que defende interesse faz lobby, redes, uma das ações das 
ONGs é fazer pressão,  a sociedade civil de uma maneira geral, eu 
acho que quanto mais a sociedade civil pressionar, defender idéias, aí 
você tem essa possibilidade, é legitimo, é uma forma de você 
defender interesses (HADDAD, 2007). 
 

 Kisil, também, tem uma idéia próxima à dos Estados Unidos sobre esses dois 

conceitos. Para ele, lobbying significa criar toda uma estrutura de influência sobre o processo 

decisório público, (legislativo, executivo ou judiciário) e advocacy trabalha toda a sociedade, 

sendo o Estado um participante nas suas responsabilidade constitucionais. 

 Percebe-se uma maior incidência de respostas de acordo com o grupo dois, que 

possuem certa negação ao conceito de lobbying por ele ter se construído no Brasil de forma 

muito ligada a interesses corporativos e ligado a grupos de pressão. Do total de onze respostas 

sobre a definição de advocacy e lobbying, sete se encontram nesse grupo, exemplificados 

abaixo:  

  
Advocacy não tem tradução boa para o português, [...], advocacy se 
aproxima eu não diria tanto do lobby, mas de uma estratégia de 
formulação primeiro, depois convencimento, depois pressão, essas 
três coisas meio que conjuntas para que ganhem uma escala, para que 



 

 

78

se torne uma política pública, [...], o trabalho de advocacy continua, 
não termina no momento que você aprova uma lei. Por exemplo, 
aprovou-se a lei do Estatuto do Desarmamento que foi uma campanha 
grande que a gente fez em torno do controle de armas de fogo, [...], 
depois implementar a lei, [...], envolve mudanças institucionais, aí o 
advocacy continua em termos já da implementação, do apoio da 
pressão pública para implementação, [...]. Então advocacy é meio que 
defender uma idéia e chegar até uma  aprovação de uma nova lei, [...]. 
As vezes se aproxima até do lobby, a função é mesmo conseguir que 
aquilo seja aprovado, agora vai acontecer, [...]. Então advocacy, entre 
nós, para funcionar, com freqüência, você tem que estar respondendo 
perguntas técnicas bem específicas, [ ...]. Lobby entre nós não existe 
de fato porque lobby é uma coisa profissionalizada, legal, regulada e 
entre nós aparece até como uma coisa meio assim turva, meio ilegal, 
meio clandestina, não é uma profissão, não é uma atividade que é 
regulamentada entre nós (no Brasil) é mais uma importação de uma 
prática americana. Então, entre nós eu não uso a palavra lobby. 
(FERNANDES, 2006).  
 
De fato eu acho que nós temos começado a lidar mais recentemente 
com essa idéia ou esse conceito de advocacy porque no discurso 
corrente das ONGs, e na prática das ONGs você tem a coisa mais 
consensual mais comum, que é a idéia de participação em políticas 
públicas, controle, pressão, monitoramente, formulação de propostas 
em políticas públicas e isso é uma coisa sobre a qual existem largos 
processos de debates entre as ONGs. Então, eu acho que advocacy 
pode ser aproximado, latos sensu dessa idéia de participação e 
controle social das políticas públicas, mas acho que também pode 
haver um outro entendimento que procure circunscrever mais a idéia 
de advocacy que seria, vamos dizer assim, ações voltadas, por 
exemplo, para a exigibilidade de direitos, que é uma coisa que ganha 
força ou ganha espaço na atuação de muitas ONGs, [...]. Agora, o que 
eu tenho mais claro é que há uma diferença nítida entre advocacy que 
as ONGs estão admitindo que fazem e lobby que eu acho que é uma 
defesa de interesses corporativos num sentido mais particularista. 
(DURÃO, 2006). 
 

 Nas definições abaixo, de representantes do GIFE, ambos usam advocacy para definir 

a tentativa de impactar políticas públicas e lobby  como algo ligado a interesses 

corporativistas. O GIFE é uma organização que representa, principalmente, organizações de 

origem empresarial, sendo assim, ser visto como uma organização que tem interesses 

corporativistas é negativo para a sua estratégia de ser reconhecida como organização, que 

trabalha para o bem público  

 
Eu acho tem realmente uma confusão conceitual entre advocacy e 
lobby e o que a gente faz. Eu diria que eu não tenho uma definição 
muito clara, conceitual do que é advocacy, do que é lobby, e a gente 
usa esses dois termos na falta de um mais que atenda mais as nossas 
necessidades. Eu diria que o que a gente faz, basicamente, o que a 
gente busca fazer é impactar políticas públicas com uma perspectiva 
de que o público não e necessariamente estatal, o público é de todos e 
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tem que ser cuidado por todos. [...]. O problema com o conceito de 
lobby no Brasil é que o lobby na cultura brasileira, e mesmo na 
cultura norte americana e na européia, o lobby representa você entrar 
na arena política social, essa do Estado daquilo que é público, 
defendendo interesses de um determinado grupo ou interesses 
particulares de uma determinada empresa ou de um determinado 
setor. A gente sente que a gente não faz isso, que a gente não está 
defendendo os interesses das fundações empresariais 
necessariamente, a gente está defendendo o interesse público [...]. 
(ROSSETI, 2006). 
 
Então eu vejo hoje o papel de advocacy, ou essa idéia de advocacy, 
como uma atuação coordenada e qualificada de organizações da 
sociedade civil que atuam nessa arena em defesa do interesse público, 
uma arena pública para tentar influenciar políticas públicas que 
estejam em sintonia com esses valores que elas defendem, [...], eu 
acho que lobby tem uma carga negativa, a idéia de lobby, a figura 
lobista tem um conteúdo muito negativo. Acho que na percepção 
coletiva cultural nossa brasileira, o fato de não ter, ainda hoje, 
espaços institucionais onde isso se dê de forma muito clara, o lobby, 
esse papel de diálogo com os definidores da agenda pública sempre 
foi um diálogo informal, que não vinha a público. (PANNUNZIO, 
2006). 
 

 Cunca Bocayuva aborda a diferenciação entre os conceitos de lobbying e advocacy de 

forma semelhante à descrita acima. Advocacy está ligado à defesa de uma causa ou um direito, 

e envolve, também, o aprimoramento de uma política de caráter público; o lobbying está 

ligado a um interesse mais pontual, de caráter corporativo de um grupo. Raposo, também, 

coloca a questão dos interesses corporativistas atrelados ao conceito de lobby e por isso 

refere-se ao a advocacy como sendo o “lobby do bem”, ou seja, uma articulação, um 

favorecimento em prol de interesse coletivo. Montoro reforça a confusão que o conceito de 

advocacy gera e o não entendimento dessa palavra sem tradução por parte da população em 

geral, o que levou o Instituto Sou da Paz a deixar de usá-la. O lobbying, apesar de ser feito 

também para atividades de bem público é mais conhecido no Brasil pela lógica dos interesses 

financeiros e troca de favores, que não beneficiam a maioria. 

 O Brasil tem as suas particularidades na definição desses conceitos. Devido ao fato do 

conceito de lobbying ter aqui uma visão negativa e ligada a interesses financeiros 

corporativos, advocacy acaba sendo utilizado por grande parte dos respondentes para definir o 

processo de “influência em políticas públicas de forma direta” (no sentido que lobbying é 

utilizado nos Estados Unidos). Entretanto, como reforçado por Mancuso no item 2.3. o lobby, 

desde que feito de forma transparente e regulamentada, pode agregar ao processo decisório 

político e aumentar a participação da sociedade civil em questões de seu interesse 

(MANCUSO, 2004).  
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 Dessa forma, há indícios de que o conceito de advocacy no Brasil perde o significado 

mais amplo de identificar, adotar e promover uma causa, podendo envolver a ferramenta de 

lobbying ou não e acaba se tornando uma palavra reduzida que serve, de certa forma, para dar 

um caráter mais “legítimo e legal” ao ato de influenciar políticas públicas: OSC com 

interesses públicos fazem “advocacy” e empresas com interesses corporativos fazem 

“lobbying”, uma conotação negativa enraizada na cultura brasileira.  

 Kisil, em entrevista realizada em 2006, coloca uma outra diferença significativa para a 

distinção do significado de advocacy no Brasil e nos Estados Unidos e sob a perspectiva da 

legitimidade do advocacy. Na escolha de uma causa, a primeira grande pergunta é saber quem 

é que definiu esse interesse social e se esse interesse vem das bases ou se é um interesse social 

manipulado por lideranças, achando que estão trabalhando para as bases. Para Kisil, no Brasil, 

as causas foram manipuladas por interesses políticos, não por interesses de advocacy e a 

palavra advocacy ainda é uma palavra daqueles que acham que “estão defendendo os outros, 

do que na verdade dos outros achando que tem que ter quem os defenda. Essa é uma balança 

que ainda está pesando para as instituições e não está pesando para o lado público.”, ou seja, o 

advocacy não é construído pela população de base no Brasil. Ao comparar com os Estados 

Unidos, afirma que uma organização de advocacy é resultado de um processo que “fermentou 

na sociedade” e daí surge uma organização que “corporifica os interesses desses grupos, ou 

dessas pessoas, então a institucionalização é uma conseqüência da participação”. No Brasil, o 

processo é invertido, pois primeiro criam-se as instituições, as ações ainda partem das 

instituições para o grande público e a instituição passa a ser um intermediário entre o jogo 

político maior e a população de base. O caso do IS nos Estados Unidos é diferente, pois surge 

depois que várias organizações existiram e confluíram por fazer (uma organização 

associativa), ou seja, não nasceu de um ato espontâneo, e sim, da união de organizações que, 

por sua vez, representavam outras. Reforça, também, que uma questão delicada é que tanto 

para fazer advocacy e lobbying são necessários recursos e é fundamental analisar de onde vêm 

esses recursos, pois existem diversos casos de “promiscuidade”. 

  Essa outra distinção está em linha com as características associativas dos Estados 

Unidos, que não se manifestaram na história brasileira, mas como demonstrado por Skocpol, 

há indícios de mudanças nesse aspecto nos Estados Unidos também, onde muitas das novas 

organizações de advocacy não são formadas pelas bases, e sim, por grupos profissionalizados 

que representam os interesses de um grupo.  

 Segundo Eghrari, há uma mudança em andamento visando à idéia do advocacy 

popular, “people centered advocacy”, em que a idéia é não insistir em fazer o advocacy por 
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(em nome de alguém, de algum grupo), e sim, entender como se pode passar do advocacy 

“por” para o advocacy “com”, fazer “com” esses grupos, até se chegar a um advocacy “de”, 

de jovens para jovens, de mulheres rurais para mulheres rurais, etc., na lógica de que são as 

organizações de base e os diversos grupos da população, que deveriam atuar e agir em prol da 

sua causa e deveriam ser “empoderados” para falar de si mesmos. 

 

 

3.6 Reflexões sobre advocacy e democracia deliberativa 

 

 Uma vez analisadas como as definições de advocacy e lobbying são diferentemente 

interpretadas e praticadas nos dois países, é importante avaliar os pontos positivos e negativos 

do ato de fazer advocacy para a construção do conceito de democracia deliberativa.  

 Cientistas políticos e cientistas sociais norte-americanos divergem sobre os benefícios 

do advocacy e do lobbying realizado por OSC. Por um lado, ressalta-se o papel dessas 

organizações como atores relevantes no fortalecimento do processo democrático e no 

fortalecimento das características cívicas dos cidadãos (BERRY, 1977; EISENBERG, 2004) e 

como forma de corrigir uma representação política desequilibrada ao assegurar que um grupo 

maior de interesses é ouvido (JENKINS, 2006).  

 Por outro lado, acadêmicos analisam a legitimidade e representatividade dessas 

organizações que supostamente fazem advocacy pelos interesses da maioria. Quais são esses 

interesses? Quem os define? A quem representam essas organizações? Essas são perguntas 

importantes para avaliar o beneficio ou não desse tipo de atividade (BORIS; KREHELY, 

2003, tradução nossa).  Jenkins, também, levanta essa questão ao firmar que a concepção de 

interesse público do advocacy das OSC foi desafiada em diversas circunstâncias, partindo da 

questão: “Quem é que define o que é bem público?”, pois aquilo que é considerado um bem 

público para uma pessoa, poder ser um mal público para outra pessoa (JENKINS, 2006).  

 Um dos entrevistados para o estudo de caso, Fernando Rossetti também afirma 

existirem divergências quanto ao que é “bem público” e uma boa referência que auxilia nessa 

definição são os documentos internacionais do que significa bem público: “bem público é 

aquilo que é de todos e a carta mais importante que estabeleceu o que é um bem de todos, em 

minha opinião, é a declaração de direitos humanos” (ROSSETTI, 2006). Rubem César 

Fernandes, por outro lado, ressalta a impossibilidade da existência de “um” bem público e 

afirma: 
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São bens públicos, é plural sempre e é, por natureza, contraditório. As 
intenções de tentar uni-vos são totalitárias, e isso encobre uma 
diversidade real. Então por natureza os valores, os bens são 
contraditórios, paradoxais, tem que acomodar diferentes necessidades, 
tendências, preferências, a arte da democracia é justamente essa arte 
da negociação, das acomodações, passando pelas diferenças, pelos 
conflitos. Então eu penso em bem público nesse termo, em termos 
plurais (FERNANDES, 2006). 
 

 Desde sua independência, os Estados Unidos se caracterizaram por ter uma sociedade 

civil ativa, que se destacou por proteger e defender seus direitos, ou seja, caracterizaram-se 

por fazer advocacy. Entretanto, estudos mais recentes mostram que essa realidade está 

sofrendo algumas mudanças. De acordo com Theda Skocpol, nas últimas décadas ocorreram 

mudanças significativas no padrão de engajamento cívico por parte dos cidadãos norte-

americanos e, conseqüentemente, na democracia. Os cidadãos estão cada vez menos 

envolvidos em moldar os assuntos de interesse geral, diminuindo seu poder sobre os líderes e 

as instituições. Além disso, cada vez mais os indivíduos deixam de participar de associações 

(membership organizations) para simplesmente doar recursos para organizações de advocacy 

que, muitas vezes, não têm membros e são geridas por um pequeno grupo profissionalizado, 

que toma decisões significativas sem ter a legitimidade das associações e, muitas vezes, 

servem como um tipo de “voz política” para “wealthy americans” manifestarem seus 

interesses na sociedade (SKOCPOL, 2003). Para a autora, uma sociedade civil democrática é 

aquela em que indivíduos e grupos sociais influenciam o governo e a vida pública (FIORINA; 

SKOCPOL, 1999). Essa tendência preocupa analistas contemporâneos de diferentes espectros 

políticos, afirmando que houve um enorme crescimento de advocacy nos Estados Unidos, que 

sobrecarregou o sistema político norte-americano, produzindo paralisia política, 

enfraquecimento da autoridade, descrédito político e estagnação econômica (Hungtinton54, 

1982; M. Olson55, 1982; Rausch56, 1994 apud JENKINS, 2006). 

 Fiorina analisa o lado negativo do engajamento cívico e do ato de fazer advocacy. A 

diminuição do engajamento cívico identificada nos últimos anos nos Estados Unidos pode não 

ser algo negativo, muito pelo contrário. Muitas vezes, as pessoas e organizações, que 

aproveitam a oportunidade de participar no processo político não são representantes da 

maioria da população. Quando o engajamento é feito por uma minoria de “pontos de vista” 

surgem, obviamente, problemas de representatividade. Essa participação deve ser 

representativa de uma maioria e não de alguns grupos minoritários. Sendo assim, é possível 

                                                   
54 HUNGTINTON, Samuel P. American Politics. Cambridge: Harvard University Press, 1982. 
55 OLSON, Mancur. The rise and decline of nations. New Haven: Yale Unibersity Press, 1982. 
56 RAUSCH, Jonathan. Demosclerosis. New York: New York Times Books, 1994.  
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identificar um conflito entre engajamento cívico e democracia representativa (FIORINA; 

SKOCPOL, 1999).  

 
[...] as mudanças na realidade cívica, política, econômica e social, 
adicionadas às novas tecnologias desenvolvidas na última década, 
resultaram em novas formas das organizações fazerem advocacy e 
dos cidadãos participarem no processo político. O beneficio social 
destas novas formas de advocacy e participação cívica pode ser 
debatido, mas sua influência é inquestionável e merece pesquisas 
futuras. (BORIS; KREHELY, 2003, p. 325, tradução nossa).  
 

 Se, por um lado, o processo de advocacy por parte das OSC estimula e fortalece o 

processo deliberativo, a discussão dos cidadãos envolvidos na esfera pública, por outro lado, 

pode servir para a representação de interesses de um determinado grupo, que não 

necessariamente são interesses voltados para o bem público, também difícil de ser definido. 

Democracia também é a representação de pequenos grupos, mas é fundamental garantir que a 

participação da sociedade civil seja feita de forma transparente, organizada, permitindo que 

diversas vozes sejam ouvidas, principalmente, as mais fracas, e regulamentada, a fim de evitar 

abusos.  

 Esses são “pré-requisitos” necessários para alcançar um processo democrático mais 

forte, como foi observado no capítulo I, na análise de diversas formas de democracia, e, 

primordialmente, o que é a democracia deliberativa e o papel das organizações da sociedade 

civil nesse processo, através da sua função de advocacy.  
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CAPÍTULO IV. ADVOCACY NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS: TRÊS 

ESTUDOS DE CASO 

 

 

4.2. Independent Sector 

 

4.2.1 Histórico  

 

 O Independent Sector (IS) é uma organização sem fins lucrativos, isenta de impostos, 

fundada em 1980 e possui cerca de 575 associados, sendo fundações, associações, fundações 

empresarias e programas de doações empresariais. Trata-se de uma importante organização 

norte-americana, referência em pesquisa e, principalmente, na defesa dos direitos de advocacy 

do “setor independente”, buscando “fortalecer e mobilizar o setor independente da sociedade 

a fim de alcançar uma sociedade mais justa e inclusiva com cidadãos e comunidades ativas, 

instituições independentes e uma democracia saudável” (IS, 2007). 

 O nome da organização, Independent Sector, foi escolhido para enfatizar o que os seus 

fundadores acreditavam ser sua característica mais importante, a “independência” tanto do 

setor privado empresarial, como do setor público governamental. 

 Brian O’Connell, fundador e presidente da organização por quinze anos (de 1980 a 

1995), entrevistado para esta pesquisa, afirma que os Estados Unidos são o país com “maior 

liberdade e oportunidade do que qualquer outra nação” e uma de suas principais 

características, é o grande poder de associação e voluntariado de sua população e o forte 

hábito dos cidadãos doarem recursos para organizações da sociedade civil: 

 
[…], nós éramos uma nação de pessoas e organizações antes de ser 
uma Nação-Estado. (O’CONNELL, 2006, tradução nossa).   
 
Nós somos o único país no mundo onde doar e ser voluntário são 
características  difundidas na população, [...], se nós aceitamos que 
nossos padrões e níveis de participação e generosidade contribuem 
muito para a vida da nossa nação, é essencial entender e nutrir todas 
as raízes que deixa aflorar essa participação. Um dos trabalhos mais 
básicos é ter certeza que o povo americano entende, assim como o 
governo e as empresas, que existe uma terceira via através da qual 
tratamos nossos problemas nacionais e aspirações [...]. 
(O’CONNELL, 1997, p.6-7, tradução nossa). 
 

 Ao valorizar o setor independente, não sugere que as atividades sem fins lucrativos 

são mais importantes ou podem tomar o lugar de um governo democrático: 
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Alguns vêem o esforço voluntário como sendo algo que se intromete 
na responsabilidade do governo. Outros pregam que as organizações 
voluntárias deveriam fazer tudo. Obviamente nós precisamos tanto 
um governo forte como um setor voluntário forte, mas nós não 
teremos nenhum se a população não entender o  papel relativo de 
ambos e a responsabilidade dele mesmo com cada um. 
(O’CONNELL, 1997, p.9, tradução nossa). 
 

 É dentro dessa ideologia de liberalismo, em que a liberdade é o principal valor 

político, os direitos individuais como a liberdade de unir-se e a liberdade de expressar-se são 

centrais, entre outros, que a organização é formada. Tradicionalmente, o liberalismo vem 

associado à diminuição do papel do Estado, principalmente, na economia e ao aumento das 

liberdades individuais e do setor privado. Porém, é interessante analisar que, apesar de 

salvaguardar o papel do Estado, a ideologia por trás do Independent Sector tem forte 

mobilização liberal.  

 
[…] uma sociedade que deu opção para a população, que deu a opção 
de ser livre da total dependência do governo, é uma melhor forma de 
ser. Não ter absolutamente poder é uma das formas mais 
amedrontadoras de viver em uma sociedade, [...], sociedades que 
permitem à sua população lidar com as suas próprias comunidades 
são mais bem sucedidas. (O’CONNELL, 2006, tradução nossa). 
 

 Para entender o surgimento do Independent Sector, vale a pena fazer um breve 

histórico, complementando o item 2.4. Como dito anteriormente, o surgimento de OSC nos 

Estados Unidos remonta ao período colonial. Como já descrito, Tocqueville, em sua viagem 

aos Estados Unidos no século XIX, já chamava a atenção para o grande poder associativo do 

povo americano e como este contribuiu para o desenvolvimento de uma sociedade 

democrática e liberal. Posteriormente, por volta de 1920, houve um crescimento do número de 

OSC liderado pelas corporações, doações individuais e congregações religiosas. Parte desses 

esforços, de acordo com Hall (1987), era promovido por empresários contrários a intervenção 

do governo para resolver problemas da sociedade. Nessa época, muitos industriais bem 

sucedidos estabeleceram suas fundações ex: Andrew Carnegie e John D. Rockfeller (anos 

dourados da filantropia). 

 Para O’Connell, outro período de grande destaque ocorreu após a segunda Guerra 

Mundial, quando o país foi marcado pela ampla participação dos cidadãos e pelo 

estabelecimento de novas associações e instituições, em que as pessoas poderiam expressar 

suas opiniões e pontos de vista. Por volta de 1960, a democracia participativa começou a 
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incluir os cidadãos e estes passaram a se organizar mais para buscar influenciar assuntos de 

interesse público (O’CONNELL, 1997).  

 Para os idealizadores e fundadores da organização, o IS surgiu, em um contexto, em 

que as atividades das OSC estavam sofrendo um aumento progressivo de controle e regulação 

por parte do governo. Havia várias críticas de que “fundações estavam promovendo atividades 

não americanas e eram culpadas de promover o controle da sociedade pelos ricos, [...], e de 

estarem envolvidas com atividades políticas ilegais” (O’CONNELL, 1997). Além disso, 

argumentava-se também que como as organizações tinham isenção de impostos e como os 

doadores deduziam suas contribuições do imposto de renda, o governo perdia arrecadações e 

por isso poderia ter um controle maior sobre as OSC (O’CONNELL, 1997; GROBMAN, 

2004; HALL, 2005). Skocpol argumenta que os recursos advindos de fundações não são de 

membros, mas sim de doadores “ricos” que recebem isenções de impostos de todos os 

americanos sem serem accountable a essas pessoas de forma democrática (SKOCPOL, 1999). 

 O’Connell afirma que representantes de associações e fundações temiam que a 

ausência de um melhor entendimento do que era o setor, levasse os formuladores de políticas 

públicas a restringir as atividades dessas organizações. Até então, não havia nenhuma 

organização que focasse esse assunto, defesa de interesses dessas organizações, sendo assim 

criou-se uma organização “guarda-chuva” para fortalecer o setor, através da fusão de duas 

organizações: Coalition of National Voluntary Organizations, uma coalizão de organizações 

da sociedade civil, que recebem recursos (grantseekers) e o National Council of Philanthropy, 

uma coalizão de organizações doadoras (grantmakers) (O’CONNELL, 1997).  

 Inicialmente, a estratégia da organização tinha como principais focos: educação da 

sociedade sobre o que o setor era e o que fazia; comunicação entre organizações do setor para 

que essas pudessem agir em coalizão com mais eficiência; relações com o governo para 

garantir a independência e viabilidade do setor; pesquisa para prover informações sobre o 

setor e sobre como fazê-lo mais “útil” para a sociedade e incentivo à gestão de OSC de forma 

eficiente, a fim de maximizar sua capacidade de servir aos indivíduos e à sociedade. Além 

disso, desde o inicio, adotou como premissa básica não aceitar recursos do governo, porque 

isso poderia gerar dependência, tendo optado por ser uma associação de organizações que 

pagariam anuidades e poderiam fazer doações. O fundador afirma que desde o início, a 

organização também procurou manter-se “independente” do possível controle de organizações 

associadas maiores como United Way ou por parte do setor de saúde e hospitais 

(O’CONNELL, 1997).  
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 A organização já nasce como uma organização de advocacy, no sentido amplo do seu 

significado, ao promover uma causa e buscar mudar a opinião pública através de educação, 

comunicação e influência em políticas públicas. 

 É interessante destacar no livro Powered by Coalition – The story of the Independent 

Sector de Brian O’Connell, como grande parte da história da organização se baseou em 

debates junto ao governo para evitar o controle das OSC e manter sua independência e, mais 

efetivamente, em manter o seu direito de fazer advocacy e lobbying.  
 
[...] papel do IS em sua relação com o governo: lidar com as infinitas 
interconexões entre os dois setores, mas, particularmente, assegurar a 
independência saudável e a viabilidade continua de organizações sem 
fins lucrativos. Isto pode incluir esforços para influenciar políticas 
públicas onde se encontra o bem estar de todo o setor. Tal atenção não 
deve ser limitada ao governo federal, mas também ao governo estadual e 
local. (O’CONNELL, 1997, p. 84, tradução nossa). 
 

 Outra causa adotada durante toda a trajetória do IS se refere a questão de isenção de 

impostos para as OSC e  a dedução de impostos para os doadores “Nós sabíamos que se todos 

os contribuintes perdessem a dedução total, a conseqüência seria terrível (referindo-se a um 

projeto de lei que colocava um teto no valor total a der deduzido do imposto de renda)” 

(O’CONNELL, 1997, p. 86, tradução nossa).  

 
Aquele relatório (fazendo referencia ao relatório “Why tax 
exemption? The public service role of America’s independent sector”) 
era apenas um dos estudos que estávamos envolvidos para ajudar a 
comunicar a importância e a legitimidade deste terceiro setor da nossa 
sociedade e a sua necessidade de isenção de taxas, e na maioria dos 
casos, a necessidade dos doadores deduzirem suas contribuições de 
seus impostos de renda. (O’CONNELL, p. 96, tradução nossa). 

  

 O principal argumento para a defesa da isenção e dedução, era de que o pluralismo era 

extremamente importante para uma sociedade e, assim, era importante estimulá-lo de todas as 

formas possíveis, sendo uma delas a isenção de impostos. Ao adotar medidas restritivas, o 

governo estaria desestimulando o setor, e consequentemente, reduzindo o seu tamanho. 

Posteriormente, outros projetos de lei surgiram, visando limitar a atuação de advocacy das 

organizações da sociedade civil como, acabar com o valor reduzido do custo de correio, 

utilizado pelas organizações em atividades de advocacy ou a limitação do uso de voluntários 

em organizações, que se engajam em atividades de advocacy. Nenhum desses projetos foi 

aprovado, mas, nitidamente, ambos procuravam limitar a atuação e a estratégia de advocacy 

de OSC. 
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[...] assuntos regulatórios, especialmente, aqueles que teriam limitado 
o necessário grau de independência para as organizações filantrópicas 
e voluntárias, nunca estavam longe de nossas prioridades principais. 
Durante os 15 anos (que O’Connell esteve na organização), houve 11 
propostas sérias para limitar os direitos das organizações no nosso 
setor, e chegaram a nós das mais diversas direções. (O’CONNELL, p. 
96, tradução nossa). 
 

 A organização adota como missão “promover o bem comum liderando, fortalecendo e 

mobilizando a comunidade de caridade” e como visão “uma sociedade justa e inclusiva e uma 

democracia saudável de cidadãos ativos, instituições efetivas e comunidades vibrantes” (IS, 

2007). Em relação aos valores adotados pela organização, vale a pena descrevê-los abaixo. 

Observam-se os fortes valores associativos, que são exaltados na missão e visão além dos 

valores liberais de liberdade de expressão e atuação:  

Valores Características 
A liberdade se ser criativo e “exaltar” o espírito humano;  
O direito de advocacy e liberdade de expressão; 
O comprometimento de promover e proteger a independência do setor; 

Independência 

A obrigação de servir como a voz da liderança para o bem comum; 
Cooperação produtiva entre os setores público, privado e sem fins lucrativos; Interdependência 
Colaboração efetiva entre fundadores e receptores de doações; 
Adotar uma variedade de perspectivas e pessoas; Inclusão e  

diversidade Respeito pela opinião dos outros; 
Oportunidades totais e Justas para todos; Justiça social 
Apreciar o valor e dignidade de cada pessoa; 
Comprometimento com os padrões mais altos de ética possíveis; 
Compartilhamento aberto e rápido de informações financeiras, de governança e de 
programas; 

Transparência,  
integridade,  

accountability 
Receptividade com a sociedade, membros e stakeholders; 
Programas e atividades eficazes que atendem necessidades significativas; Excelência  

operacional Eficiência na utilização de recursos. 
Quadro 3 – Valores do Independent Sector 
Fonte: Independent Sector, 2007, site. 
 
 
 
4.2.2Estrutura Organizacional 

 

 Em termos de estrutura organizacional, o IS é composto por um Conselho Diretor, 

funcionários contratados, e cerca de 575 associados (dados janeiro de 2007). O Conselho 

Diretor é composto de 26 representantes eleitos pelas associadas, e são também organizações 

associadas. 

 A nomeação das pessoas que serão eleitas para o Conselho, deve ser feita pelo 

“Comitê de Desenvolvimento do Conselho”. Esse Comitê envia uma lista com suas 
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nomeações aos associados um mês antes da Reunião Anual de Negócios – Annual Business 

Meeting - (que ocorre junto à Conferência Anual do Independent Sector), onde é feita a 

eleição para o Conselho de Diretores.  De acordo com o estatuto, as nomeações devem 

equilibrar a representação de diferentes setores, regiões, diversidade dos associados, entre 

outros. Além da indicação feita por esse Comitê, um mínimo de 10% dos associados pode 

nomear uma ou mais pessoas para preencher as vagas do Conselho. O Comitê de 

Desenvolvimento do Conselho é responsável pela identificação e recrutamento dos membros 

do conselho diretor, acompanhamento e avaliação.  Atualmente, esse Comitê é composto de 

11 pessoas, sendo membros do Conselho Diretor e não membros também. A partir de Janeiro 

de 2008, de acordo com as mudanças de estatuto votadas pelos associados, o Comitê de 

Desenvolvimento do Conselho será composto de sete membros, e no mínimo três membros 

desse Comitê devem ser do Conselho Diretor e três membros devem ser pessoas de 

organizações associadas, que não fazem parte do Conselho Diretor. Surge, então, a pergunta, 

quem define os membros do Comitê de Desenvolvimento do Conselho? São nomeados pelo 

Conselho Diretor e aprovados pelos associados na Reunião Anual de Negócios e servem por 

um período de um ano. 

 As organizações que desejam participar da eleição do conselho só podem fazê-lo se 

nomeadas pelo Comitê ou por um mínimo de 10% das associadas, ou seja, associadas não 

podem se candidatar livre e espontaneamente por uma vaga no Conselho Diretor. 

 Os membros do conselho diretor servem por três anos, com exceção dos officers 

(presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretários do conselho) que servem por um ano e 

podem ser reeleitos por até três anos. A renovação do conselho é de cerca de 1/3, anualmente, 

a fim de promover a rotatividade, mas mantendo membros que possuem experiência e 

histórico. No caso de associadas que não podem comparecer à reunião e, consequentemente, à 

votação, existe a possibilidade de votarem na eleição do Conselho Diretor, através do envio 

das cédulas de votação por correio (WELLINGTON, 2006).   

 Em geral, trata-se de um processo articulado e relativamente complexo de escolha de 

Conselho e Comitê de Desenvolvimento, entretanto, percebe-se que em, praticamente, todas 

as instâncias, as escolhas são validadas pelos votos dos associados, dando um caráter mais 

democrático ao processo (isso não significa que o resultado seja democrático).  

 O conselho diretor da organização, em 1980, possuía 51 membros, chegando a 56 

membros de acordo com a narrativa de Brian O’Connell, e nessa época, eram cerca de 200 

organizações associadas. Hoje, com cerca de 575 associados, a organização tem um conselho 

de 26 representantes e esse número está sendo reduzido: 
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[...] temos uma estratégia de redução do conselho que estamos 
colocando em prática. Os membros votaram nisso, junto a outras 
mudanças no estatuto, alguns anos atrás e serão entre 21 e 24 
membros no conselho. Esta mudança será a partir de Janeiro de 2008. 
(WELLINGTON, 2006, tradução nossa).   
O melhor jeito de explicar isso é dizendo que tínhamos um conselho 
de 56 membros e não tínhamos comitê executivo. Eles diziam “você 
não pode ter um conselho com 56”, eles ainda dizem isso, nós 
tínhamos e se nós não tivéssemos, nós nunca teríamos durado porque 
nós tínhamos que ter gente representativa de todo tipo de coisas e 
lugares, [...], nós não tínhamos um comitê executivo, pois este tende a 
ser controlador [...]. (O’CONNELL, 2006, tradução nossa) 
 

 Houve redução no número de participantes do conselho em número absoluto e 

relativamente ao número total de associados, o que, em uma organização de representação, 

pode não ser muito positivo. Entretanto, analisar se essa mudança trouxe maior eficiência e 

eficácia à organização, sem perda de representatividade e legitimidade, extrapola os objetivos 

deste estudo. Mas fica o destaque a essa questão, podendo gerar possibilidade de estudos 

futuros. 

 Em relação aos funcionários, a organização possui cerca de 40 contratados divididos 

em seis áreas, conforme organograma abaixo. As áreas com maior número de funcionários 

são as de “Políticas Públicas e Assuntos Governamentais” (PPAG) e a de Desenvolvimento de 

Recursos. A primeira é a área que desenvolve as atividades de lobbying propriamente, e a 

segunda, a área responsável por captação de recursos, fundamental para a sustentabilidade da 

organização.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 4 – Estrutura Organizacional do Independent Sector, 2007. 
Fonte: Independent Sector, 2007, site.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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4.2.3Perfil das Organizações Associadas 

 

 As organizações associadas ao IS atuam dentro de um amplo espectro, constituídas em 

associações (63%), fundações familiares e privadas (28%), fundações empresariais e 

programas de doações empresariais (9%).  

Em termos de localização da sede, 18% das associadas estão localizadas em 

Washington DC, 17% em Nova Iorque e 11% na Califórnia. Tanto Nova Iorque como 

Califórnia são estados populosos, e no caso de Washington D.C. acredita-se que essa 

concentração se deva à proximidade com o governo federal. As demais estão pulverizadas 

pelos Estados Unidos.  

 

63%

28%

9%

Associações Fundações Fundações empresariais/Programas de doações corporativas

 
Gráfico 1 – Organizações associadas ao Independent Sector – Forma de constituição 2007.  
Fonte: Independent Sector, 2007, site. 
  

 De acordo com Nadine Jaladine, diretora de pesquisa do IS, houve um aumento do 

número de associados do IS com o intuito de aumentar a representatividade do setor, pois a 

organização tinha como associados apenas associações nacionais (muitas delas, também, 

associações que envolvem outras organizações em nível estadual e local), aumentando a 

abrangência do IS. Entretanto, a partir da gestão da nova presidente, houve uma ampliação 
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4%
6%

6%
3%

2%

3%

2%

5%

8%

3%

4%
20%

4%

4%

13%

4%
8%

Arte e cultura Assistência social Associações regionais
Centros acadêmicos Comunicação e mídia Conservação e ecologia
Direitos das mulheres Direitos humanos e cívicos Educaçao
Filantropia e voluntariado Fundações comunitárias Fundações privadas
Internacional Políticas públicas Programas de filantropia corporativa
Religião Saúde

desse espectro e o IS passou a buscar também como associados, associações estaduais e 

locais: 

 
Nós queríamos realmente ser mais representativos do setor e nos 
demos conta de que em uma grande parte do setor há organizações 
menores e para ter uma melhor idéia do que está acontecendo em todo 
o país nós temos que trazer mais pessoas para dentro e também ouvi-
las [...]. E é realmente importante ser capaz  de dizer que nós somos 
verdadeiramente representativos do setor ao abrir para que mais 
pessoas se juntem a nós. Isto começou em 2003, quando Diana (Diana 
Aviv, atual presidente e CEO do IS) começou. (JALADINE, 2006, 
tradução nossa). 

 

Em relação às áreas de atuação, o IS analisa a forma de atuação envolvendo duas 

variáveis:  tipo de organização e a área de atuação. Há a pulverização das atividades em 

diferentes áreas de atuação das associações, sem ter uma concentração específica (destacam-

se saúde e educação com 8% cada uma das áreas). Os programas corporativos e as fundações 

não têm esses dados abertos. 

Gráfico 2 – Organizações associados ao Independent Sector por área de atuação em (%), 2007 
Fonte: Independent Sector, 2007, site. 
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67%

23%

7%
3%

Doações e contribuições Taxas de anuidade associados Conferência anual Outros

 A organização recebeu um montante de US$ 11.5 milhões de recursos em 2005, 
provenientes em sua maioria (67%) de doações e contribuições seguidas das taxas de 
anuidade (23%) e conferência anual (7%), conforme gráfico abaixo:  
 

Gráfico 3 - Receita Anual do Independent Sector, 2005 - US$ 11.5 MM 
Fonte: Relatório Anual Independent Sector, 2005, p.23. 
   
 Em relação aos gastos da organização, há uma concentração nas atividades de 

lobbying, com 48% do total dos recursos gastos (Nonprofit Panel e gastos na área de Políticas 

Públicas e Assuntos Governamentais), reforçando o papel de influenciar políticas públicas da 

organização, seguidos pela conferência anual, uma importante ferramenta de deliberação e 

comunicação dentro do setor (16%) e pelos gastos em comunicação e marketing, 

propriamente ditos (11%). 
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1%

33%

16%15%

11%

8%

6%

7%

3%

Associação / Membros Nonprofit panel
Conferência anual Políticas públicas e assuntos governamentais
Comunicação / Marketing Programas e práticas do setor sem fins lucrativos
Assuntos emergentes e iniciativas estratégicas Geral e administração
Arrecadação de recursos

Gráfico 4 - Gasto Anual do Independent Sector, 2005 - US$ 7.4 MM 
Fonte: Relatório Anual Independent Sector, 2005, p.23. 
 

 

4.2.4 Forma de atuação 

 

 As principais atividades da organização, conforme divulgados em seus materiais 

impressos e site eletrônico são:  

1) Servir como fórum de discussão: espaço para que os “líderes” do setor discutam 

assuntos de relevância e isso ocorre, principalmente, nos comitês do IS e na 

conferencia anual;  

2) Promover políticas que permitam às OSCs se engajarem com funcionários públicos 

em uma coalizão não partidária. Atuar na proteção dos direitos de advocacy das OSC, 

estimulando a isenção de impostos para organizações doadoras e buscando destacar 

assuntos relevantes referentes a orçamentos públicos;  

3) Apoiar o desenvolvimento e disseminação de estratégias que fortaleçam o 

engajamento cívico como o voluntariado, o ato de votar e o ato de doar;  

4) Encorajar o setor a buscar altos padrões éticos e de eficiência. Dentro dessa 

atividade, destaca-se o Nonprofit Panel, uma coalizão de organizações que busca 
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analisar questões referentes ao “Marco Legal” norte-americano e dar recomendações 

sobre questões de governança, responsabilidade fiscal, transparência, accountability 

entre outros; 

5) Servir como voz do “setor independente” perante a mídia, o governo, o setor 

empresarial e organizações internacionais. (IS, 2007). 

 Há uma sistematização de documentos com políticas de conduta. A organização 

possui algumas políticas estabelecidas, como um código de ética, de como os funcionários 

devem atuar, uma política de conflito de interesses, visando beneficio da organização e do 

bem público e contrapondo-se aos interesses individuais; uma política de responsabilidade 

financeira e uma política de viagens com definições das despesas que podem ser feitas e 

limites. Entretanto, não existe nenhuma política específica ou um código de conduta de como 

deve ser a relação entre representantes do IS e do governo. O código de ética faz algumas 

referências a comportamentos éticos, morais e transparentes, mas de forma ampla, sem entrar 

no detalhe da relação governamental. 

 A organização possui também dezessete comitês de trabalho, semelhantes em alguns 

aspectos aos grupos de afinidade do GIFE e aos encontros das regionais ABONG, compostos 

pelas organizações associadas, convidadas pelo IS, de acordo com o objetivo do comitê e as 

características e expertise das organizações associadas. Os comitês são: Comitê Executivo, 

Comitês de Organização da Conferência Anual, Comitê de Auditoria, Comitê de 

Desenvolvimento do Conselho, Comitê de Construção de Valor Conjunto, Comitê de 

Engajamento Cívico, Comitê de Comunicação e Marketing, Comitê de Ética e Accountability, 

Comitês de Premiação (referentes às premiações dadas pelo IS), Comitê Consultivo de 

Programa Internacional, Comitê de Investimento, Comitê de Associação, Comitê de Políticas 

Públicas e Comitê de Desenvolvimento de Recursos. 

 
[...] nós tentamos “povoar” os comitês baseados em quais são os 
objetivos dos comitês, então tentamos recorrer ao expertise dos 
nossos associados, as pessoas tem certos talentos e interesses que eles 
vão querer trazer para o trabalho do comitê. Então nós tentamos 
apenas ter bom senso de quem nossos membros são e tentamos ligar 
seus interesses e expertise com as necessidades da organização (IS), e 
assim podemos trazer as melhores pessoas que temos para os comitês. 
E em relação aos comitês, você não vai querer que eles sejam tão 
grandes porque senão você não consegue o beneficio do input de 
todos, não há suficiente chance para o diálogo e para a troca e tem um 
monte de discussão então você quer tê-los de um tamanho 
administrável para haver diálogo e troca, mas você quer ter uma 
representação ampla e diversa o suficiente dos associados da 
organização. (WELLINGTON, 2006, tradução nossa). 
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 A divisão dos comitês está ligada à forma de trabalho do IS, ou seja, está ligada às 

áreas do IS e sua forma de atuar como organização propriamente dita, essa divisão olha mais 

para dentro do que para fora da organização. É uma característica que será comparada ao 

formato dos agrupamentos do GIFE e da ABONG. Esses comitês são espaços de deliberação 

junto aos associados, que podem participar do processo de tomada de decisão dessa forma. De 

acordo com Wellington, a agenda (agenda setting) é formada através de um processo de 

trabalho entre membros (através dos comitês) e funcionários que, posteriormente, apresentam 

para o Conselho Diretor e este aprova a agenda da organização:  

 
[...] vários assuntos que esses comitês discutem nós levantamos com o 
conselho diretor, [...], você discute com seus associados, você faz 
trabalho adicional de pesquisa, você levanta para o seu conselho 
diretor “estas são as recomendações e pensamentos dos nossos 
membros dos comitês”, sendo assim é um processo de toma lá dá cá. 
Você não diz “eu tive uma brilhante idéia hoje, ninguém nunca disse 
nem ouviu nada a respeito antes e eu gostaria que vocês (membros do 
conselho) me dissessem o que pensam a respeito”. Nós tentamos ter 
certeza de que estamos fazendo o trabalho de base e nossa lição para 
que quando levantemos assuntos com o conselho, estejamos 
realmente embasados em um chão sólido. (WELLINGTON, 2006, 
tradução nossa).  
 

 Patricia Read, vice-presidente da área de Políticas Públicas e Assuntos 

Governamentais dá o exemplo específico de como é o trabalho do comitê e do conselho na 

área de políticas públicas, considerada a área foco do IS. 
 
(Em relação ao processo de definição de agenda) esta é no final das 
contas definida pelo nosso conselho diretor. O conselho é colocado 
junto ao comitê de políticas públicas, [...], e eles debatem e fazem 
recomendações para o conselho baseados amplamente em 
informações passadas pelo corpo de funcionários, mas ao mesmo 
tempo eles (conselho) podem levantar assuntos na reunião, […]. Eu 
também tenho uma série de grupos de “task force”, tenho 
oportunidades para os associados participarem de diversas formas: 
eles me mandam e-mail, me escrevem, me ligam, eles participam de 
varias reuniões que nós fazemos para ter feedback do que eles estão 
pensando e eu acho que isto é parte do que nós dissemos antes, de 
que, como líder, é importante constantemente pegar feedback do que 
seus associados estão pensando e sentindo. (READ, 2006, tradução 
nossa). 
 

 Em relação à deliberação com as demais organizações associadas que não fazem parte 

do comitê, por exemplo, Read coloca que a conferência anual é um importante momento de 

troca entre as associadas e os funcionários do IS mas, além disso, há teleconferências 

(conference calls) mensais sobre assuntos relacionados a políticas públicas, das quais 

qualquer associado ao redor do país pode participar. 
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4.2.5 O papel de advocacy dentro da estratégia da organização 
 
 
 O histórico de formação do IS e suas lutas em favor do direito de fazer advocacy, 

assim como o tamanho da área de Políticas Públicas e Assuntos Governamentais mostram a 

importância que esse tipo de atividade tem para a organização. Inserida em um país onde o 

lobbying é uma atividade regulamentada, é importante observar como a organização define as 

atividades. Em entrevista, Read afirma: 

 
Lobbying neste país (Estados Unidos) tem uma definição legal bem 
específica e isso é o contato com representantes eleitos ou em alguns 
casos, membros da administração, podendo ser em nível federal ou 
estadual para influenciar algum lobby específico, projetos de lei ou 
legislação vigente. Há apenas poucos casos onde outras ações 
legislativas como, por exemplo, fazer lobby com o presidente do país 
para fazê-lo aprovar ordens do executivo, ou para afetar o orçamento 
que ele irá apresentar ao congresso, tudo isso é muito técnico e tudo é 
lobbying. Advocacy é um termo muito mais amplo onde se tentar 
moldar as políticas públicas antes que sejam formadas, criar uma 
atmosfera de conhecimento sobre um determinado assunto. Vou 
tomar como um bom exemplo a Sociedade do Câncer, onde eles estão 
fazendo diversas coisas para educar os representantes do governo 
sobre o estado da doença e dos doentes nos país: o que pode ser feito 
para prevenir a doença, como o tratamento é, tudo isso seria 
advocacy. Quando eles fazem um evento como eles tiveram a uma 
semana em Washington onde eles trouxeram diversas pessoas de todo 
o país para dizer que eles deveriam aprovar uma certa quantidade de 
dinheiro para apoiar a pesquisa sobre câncer, isso é lobbying. Assim é 
como nós vemos a diferença, [...], tanto advocacy como lobbying são 
peças chave de uma democracia. (READ, 2006, tradução nossa).  
 

 Para o IS, um ponto fundamental, que deve ser levado em consideração quando se faz 

advocacy é o de sempre estar de acordo com a lei, o que nos Estados Unidos significa, entre 

outras coisas, não se envolver com política partidária, ou seja, não apoiar nenhum candidato 

ou partido específico, seja de forma direta ou indireta. Além disso, é também importante 

dentro da estratégia de advocacy estar solidamente embasado em pesquisa, pois ela traz 

credibilidade e “tanto credibilidade quanto integridade são duas das coisas mais importante do 

esforço de advocacy” (READ, 2006).  

 

 

4.2.6 Sistematização do advocacy  
 

 De acordo com o IS, a estratégia de advocacy da organização se baseia em trabalhar 

por políticas, que permitam às fundações, associações e outras organizações da sociedade 
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civil a realizarem suas missões (Independent Sector, 2007). Para isso, analisam como o 

governo regula as atividades e controla os direitos dessas organizações, assim como as 

políticas de gastos do governo.  

 Dentro desses objetivos, a organização atua em três frentes: com agências 

governamentais, como o Internal Revenue Service- IRS (equivalente à Secretaria da Receita 

Federal no Brasil) e o Departamento do Tesouro (Treasury Department), a fim de influenciar 

as regulamentações que emitem, trabalham, também, junto ao congresso a fim de conseguir 

que introduzam, passem, revisem ou parem algum projeto de lei ou legislação, que possa ser 

positivo ou negativo para as OSC. Além do trabalho realizado pelos funcionários do IS, a 

organização trabalha com as organizações associadas para que essas também atuem junto com 

seus voluntários, fazendo advocacy e lobbying em suas cidades, ampliando a rede de atuação.  

 Quando questionada sobre o resultado do advocacy realizado pelo IS, Read acredita 

que eles tem sido muito bem sucedidos em suas “redes de lobbying”, principalmente, devido 

ao fato de serem não partidários de um partido político ou outro, por atuarem, profundamente, 

embasados em pesquisas e por terem um amplo contato com pessoas e organizações, que têm 

contato com seus representantes eleitos em suas regiões. Além disso, Read reforça que a 

organização também busca trabalhar com o congresso, educando seus representantes o tempo 

todo e não só no caso de questões especificas: “Nós servimos de fonte para eles o tempo todo. 

Quando fazem coisas boas nós apoiamos, e quando achamos que não fizeram a coisa certa, 

nós também falamos” (READ, 2006). 

 Em relação ao lado operacional do processo, as etapas seguidas pelo IS são as 

seguintes: uma vez um projeto de lei introduzido, o IS faz uma análise legal sobre o que o 

projeto de lei propõe e fala com o membro do congresso, autor da proposta, para entender o 

porquê do projeto de lei, buscando dar sugestões e soluções alternativas: “grande parte do 

sucesso vem de ter alguns pontos mudados mesmo antes de acionar várias pessoas para 

protestar”. Posteriormente, o IS prepara um breve documento (fact sheet) e distribui para 

todas as organizações associadas e de sua coalizão, explicando o porquê da posição do IS.  

Uma terceira etapa envolve falar com os demais membros do congresso solicitando apoio à 

proposta ou não, através de uma carta de apoio ao projeto de lei. Em geral, os contatos com os 

congressistas são através de reuniões, almoços, e-mails e contatos telefônicos (principalmente 

para follow ups), não ocorrendo muito “nos corredores” (reforçando a legitimidade dos 

encontros). Entretanto, Read afirma que o contato pessoal é mais eficaz. Em alguns casos, 

além do contato entre o IS e o congressista, há também o contato das associadas com esses 

congressistas nas suas cidades de origem. Além disso, uma outra possibilidade é a de trazer 



 

 

100

organizações para Washington para falar com congressistas, se isso for fazer diferença na 

obtenção do resultado desejado (READ, 2006). 

 Além do acompanhamento diário e contato com parlamentares em projetos de lei de 

interesse da organização, um caso de advocacy bastante relevante para o IS, e que merece 

destaque pela iniciativa e resultados alcançados, foi a criação do “Nonprofit Panel”, cuja 

história será brevemente narrada: 

 

Exemplo de Advocacy: A iniciativa do Nonprofit Panel (Painel das Organizações sem fins 

lucrativos). 

  “A partir de 2002, após diversos escândalos no mundo corporativo, o governo 
americano passou a examinar o setor sem fins lucrativos nos Estados Unidos, [...], foram 
identificadas práticas que eram ilegais no setor. Após diversas discussões a Comissão de 
Finanças do Senado (US Senate Finance Committee) identificou diversas irregularidades 
como,  benefícios dado a doadores ao invés de à organização e ao público em geral, 
enriquecimento irregular das organizações com fins lucrativos parceiras, práticas de 
governança irregulares e não transparentes, deduções declaradas por doadores maiores do 
que de fato era doado, irregularidades na definição de salários de executivos, entre outros 
problemas. 
 Incentivado pela Comissão de Finanças do Senado, o IS convocou em outubro de 
2004 o “Nonprofit Panel” (NP), um grupo independente de líderes de organizações sem fins 
lucrativos para que esse recomendasse ações para fortalecer a governança, conduta ética e 
accountability das organizações da sociedade civil. Os participantes desse esforço - milhares 
de pessoas representando diversas organizações de todas as partes do país – reconhecem que 
para atender a sua missão efetivamente, devem demonstrar que são administradores éticos e 
responsáveis da generosidade da população.  
 O NP é composto por 24 membros que representam uma ampla variedade de OSC, 
pequenas e grandes, associações, fundações, programas de doações corporativas, 
organizações que operam internacionalmente ou em apenas uma comunidade, [...]. Para 
garantir que as recomendações se beneficiassem do conhecimento, insights e experiência da 
comunidade sem fins lucrativos, foram estabelecidos cinco grupos de trabalho (1) 
Governança e Responsabilidade Fiscal; (2) Controle Governamental e Auto-Regulação; (3) 
Marco Legal; (4) Transparência e Accountability financeira e (5) Pequenas organizações; 
dois grupos consultivos (um de especialistas e acadêmicos e um de representantes da 
sociedade civil) e diversos grupos de trabalho no quais profissionais do setor doaram seu 
tempo e conhecimento. Além disso, o NP também solicitou o feedback de um grupo mais 
amplo de organizações, para que esses fizessem comentários sobre as recomendações dos 
grupos de trabalho, através de teleconferências nacionais, através de quinze audiências 
conduzidas por todo o país, e através também de um canal de comunicação estabelecido pelo 
site. Os participantes do processo incluíram acadêmicos, advogados, contadores, ex-
membros do governo, executivos de OSC, representantes da sociedade civil, entre outros. O 
relatório final produzido pelo NP foi endossado por 300 organizações buscando passar 
recomendações para aumentar e melhorar a governança, transparência e accountability das 
organizações baseados nos seguintes princípios: 
 
O papel das OSC na vida Americana 
1. Uma comunidade de OSC vibrante é vital para a América. 
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2. A efetividade do setor  depende da sua independência. 
As responsabilidades das OSC 
3. O sucesso do setor depende de sua integridade e credibilidade. 
4. Informações corretas e compreensíveis sobre o setor devem estar disponíveis para a 
população. 
5. Um sistema viável de auto-regulação e educação é necessário para o setor de OSC. 
A necessidade de um controle governamental equilibrado 
6. O governo deve assegurar execução efetiva da lei. 
7. A regulação do governo deve impedir abusos sem desencorajar atividades legítimas do 
setor das OSC. 
8. A demonstração de conformidade com altos padrões de conduta ética deve ser 
proporcional ao tamanho, escala e recursos da organização.  
 
Fonte: Panel on the Nonprofit Sector: Strengthening Transparency, Governance, Accountability of 
Charitable Organizations, 2005. 
Nota: Adaptado pelo autor. 
 

 Ou conforme o depoimento da Patricia Read: 

 
Eu acho que uma boa lição que nós encaramos dois anos atrás refere-
se a alguns esforços do governo de realmente “apertar” a 
regulamentação sobre as OSC. Então nós nos ocupamos 
imediatamente e criamos um grupo (nonprofit panel) e nós “nos 
matamos” durante um ano arrecadando dinheiro e colocando 300 
pessoas envolvidas no projeto, mesmo que tivéssemos que pegar 
funcionários emprestados, como eu, por exemplo, das minhas outras 
funções, para fazer isso, porque nós não tínhamos tempo de contratar 
pessoas novas e eu queria construir em cima do expertise que nos 
tínhamos aqui. Mas por causa desse esforço nós fomos capazes de 
estar exatamente lá e moldar a legislação desde o início e nós vamos 
usar algumas iniciativas similares no futuro para lidar com algumas 
decisões de orçamento complexas que estarão no futuro no congresso, 
[...], mas ele (NP) não será continuado como um esforço separado. 
Nós aprendemos muito sobre esse processo e isto será incorporado às 
nossas atividades em andamento aqui no IS. Como resultado de nosso 
trabalho no NP, nosso número de associadas cresceu, [...], e eu acho 
que uma das peças chave que realmente ajudou para o NP foi como 
nos dividíamos a informação e a transparência durante o processo. 
(READ, 2006, tradução nossa). 
 

 Ao analisar a iniciativa do Nonprofit Panel, observam-se novas características em 

relação ao padrão de advocacy tradicional desenvolvido pelo IS. A primeira diferença é a 

iniciativa partir de um convite/sugestão do governo, a segunda é o número de organizações e 

pessoas envolvidas para uma questão específica de advocacy, sendo essa uma mobilização 

muito grande. Em terceiro lugar, a busca por diversas contribuições e “feedbacks” de forma 

aberta e participativa não apenas de associadas ao IS, mas do setor como um todo, através do 

site criado para a iniciativa, teleconferências, reuniões ao longo do país abertas para todas as 

OSC, e-mails em listas de discussões, entre outros, e em quarto lugar, por ser uma grande 
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coalizão formada e coordenada pelo IS. Tratou-se de uma mobilização de advocacy em 

massa, com o objetivo de gerar recomendações para melhorar a governança, transparência e 

accountability das OSC.  

 

 

4.2.7 Relação IS dentro de um contexto de Esfera Pública 

 
 
IS e Governo 

 

 Além do descritivo da relação entre o IS e o governo nas ações de advocacy e 

lobbying é interessante avaliar como a organização vê o governo com o qual atua, ou seja, se 

pode ser visto de um espectro de parceria ou de conflito. Como afirma o entrevistado Brian 

O’Connell:  

[...] a parceria é muito mais importante, [...], existem modelos 
maravilhosos, milhares deles o tempo todo, de pessoas trabalhando 
com seus governos locais, pessoas trabalhando com corporações, 
pessoas trabalhando com associações, para tentar lidar como parceiros 
e tentar mudar aquilo que for uma preocupação imediata daquele 
grupo. Há essas necessidades e aspirações que requerem a atuação 
conjunta, construtiva, com maravilhosa cooperação e resultados, mas 
os problemas são constantes. Eterna vigilância é necessária para 
assegurar que o governo não tenha tanto poder a ponto das pessoas 
não serem ouvidas e, consequentemente, o governo passe a perder o 
input essencial dessas pessoas que são afetadas pelas políticas 
públicas e os programas públicos. Nós temos que ter uma ótima 
parceria, mas também deixar claro que ao fazer isso nós não 
deixaremos de ser críticos [...]. (O’CONNELL, 2006, tradução nossa, 
grifo nosso). 
 

 O IS tem como política, desde a sua fundação, não aceitar recursos do governo por 

acreditar que isso interferiria em sua independência: “nós sentimos que nosso tipo de 

organização deve ser auto sustentável, devemos ser sustentados pelas taxas dos associados, 

doações e taxas por serviços. Nós achamos que os dólares do governo são mais bem gastos 

em entregar serviços para a comunidade” (READ, 2006). Em relação ao por que dessa 

decisão: 

 
Eu fiz isso na Associação de Saúde Mental porque eu não queria que 
ninguém sentisse que éramos algo que não independentes, e levei 
também para o IS porque eu vi muitos grupos, particularmente, em 
Washington e capitais de estados, dizendo “nós só pegamos esta 
doação e não pegaremos mais, e aí as doações do governo vão 
subindo e subindo porque é muito mais fácil ter uma ou poucas 
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doações de uma fonte do que sair para arrecadar todo aquele recurso 
em corporações, diferentes fundações, e centenas, senão milhares de 
indivíduos. Isso dá tanto trabalho e esforço que as pessoas acabam 
começando a escolher o caminho mais fácil. Era essencial deixar 
claro que nos éramos totalmente independentes financeiramente e isso 
foi um importante fator de sucesso da organização, [...], se você está 
com medo de perder 20% e certamente se você esta com medo de 
perder 50% do seu recurso porque você terá que atacar a agência 
governamental que está te financiando, você esta comprometido [...]. 
Eu não estou dizendo que às vezes você não pode se envolver (com o 
governo), e eu não estou dizendo que toda organização segue este 
modelo que eu descrevi, é um modelo negativo, mas eu digo e repito, 
na minha experiência, organizações que deveriam ser reacionárias e 
independentes, que realmente representassem sua causa e receberam 
uma boa proporção do dinheiro por parte do governo, não eram tão 
agressivas como deveriam ser para cumprir sua missão. 
(O’CONNELL, 2006, tradução nossa). 
 

 Essa relação de parceria se alterna constantemente com a relação de conflito. Quando 

questionado sobre os desafios atuais da relação entre governo e sociedade civil e sobre quão 

madura era a democracia norte-americana para saber lidar com esses desafios, O’Connell 

chama a atenção para um ponto importante, pouco mencionado pelos demais entrevistados, 

que é a participação da população em geral:  

 
A maior ameaça para as organizações voluntárias e filantrópicas 
envolve um grau de apatia da população. Muitas pessoas que não 
votam e que não querem ser envolvidos deixam isso para outras 
pessoas, mas querem os benefícios da democracia, mas não estão 
inclinados a proteger e a preservar a democracia. Sendo  assim, o 
primeiro (desafio) é, simplesmente, que a população não está ciente 
de quanto a democracia depende dos cidadãos como os sustentadores 
do governo, [...], como a democracia depende do nível em que a 
população cumpre a obrigação de preservar e estender a democracia, 
[...]. O segundo (desafio) é o governo que tende a ver as organizações 
da sociedade civil como causadoras de problemas, [...], sendo assim, 
eles estão sempre buscando limitar o seu advocacy. Como elas 
recebem doações com isenção de impostos e são isentas de impostos, 
então a lógica dos burocratas é de que não deveriam ser permitidas a 
influenciar o governo, mas esta é a visão mais perigosa, que OSC não 
deveriam se comportar como os cidadãos devem se comportar em 
uma democracia que é ser responsável em apoiar o governo através 
do ato de votar, por apoiar o que o governo faz corretamente que é a 
maioria das vezes, [...], esta é uma grande ameaça, pois advocacy é 
geralmente nosso melhor serviço, é o melhor papel que estas 
organizações têm [...]. (O’CONNELL, 2006, tradução nossa).  
  

 A não participação da sociedade em questões referentes ao seu papel cívico e a sua 

delegação para organizações, remete à critica de Skocpol de que cada vez mais pessoas estão 

escolhendo organizações e causas, para que representem seus interesses perante o governo e a 

sociedade, doando recursos, mas não buscando participar ativamente, uma espécie de negação 
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dos valores e direitos conquistados ao longo da história americana e que sempre foram 

mencionados com entusiasmo pelos liberais norte-americanos, ou seja, uma espécie de 

terceirização desse papel para organizações da sociedade civil. A questão que surge é quão 

legítimas e representativas se tornam essas organizações? Ao perguntar mais especificamente 

sobre as organizações de advocacy e pessoas utilizando recursos financeiros como ferramenta 

para representar seus interesses, O’Connell afirma: 

 
[...] a falência não é em relação a como lidar com tantos problemas, 
sejam eles de meio ambiente, saúde e direitos, as falências são 
trazidas pela falência de representar os líderes e as pessoas que sabem 
muito melhor quais são os problemas, as necessidades, as soluções. 
Muitas organizações tentam fazê-lo com o menor número de pessoas, 
muitas organizações tentam apenas contratar funcionários que podem 
fazer o lobbying, relações públicas, arrecadação, e ficam cada vez 
mais controlados por um grupo de funcionários reduzido e 
eventualmente, não preenchem as missões que começaram porque 
eles, simplesmente, não têm um poder sustentável, funcionários não 
podem se tornar uma cruzada (no sentido de luta, campanha 
vigorosa), pessoas é que fazem uma cruzada e o poder das pessoas é o 
que essas organizações precisam [...]. (O’CONNELL, 2006, tradução 
nossa). 
 

 Outra questão importante a ser abordada na relação entre o IS e o governo refere-se ao 

Lobbying Disclosure Act, já mencionado anteriormente, que especifica as condições pelas 

quais as OSC podem fazer lobbying. A opinião de Brian O’Connell é que de fato deve haver 

limites para a participação em atividades políticas e em relação ao tempo e recursos gastos 

com atividades de advocacy, e julga as diretrizes do Lobbying Disclosure Act como justas e 

realistas, pois a organização não deve gastar todos os seus recursos nesse tipo de atividade, 

principalmente, se estiver usando fundos públicos, ou seja, “estaria usando todo o recurso de 

forma invertida para influenciar o governo”. Ele enfatiza que se não houvesse esses limites, as 

organizações perderiam “as liberdades” muito rápido. 

 

IS e Associadas 

 A relação entre o IS e as suas associadas na questão procedimental sobre como é a 

deliberação e a definição de agenda já foi explicada no ítem  4.2.4 e, também, na atuação das 

organizações nos Comitês, nas reuniões anuais e na votação do Conselho Diretor e no Comitê 

de Desenvolvimento do Conselho Diretor. 

 Vale a pena destacar, entretanto, a forma pela qual a organização busca chegar a 

consensos em relação a uma agenda comum. Para O’Connell, a resposta curta seria por serem 

“amplamente abertos e ouvirem”, mas a resposta mais “verdadeira é porque não tentamos ser 
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intermediários de nenhuma das prioridades internas dos nossos membros”. Várias 

organizações buscavam o IS para tentar influenciar em algumas questões relacionadas a 

assuntos específicos, que não eram de interesse público, de interesse de todas as organizações, 

essas questões não eram trabalhadas pelo IS. Além disso, buscava-se permitir a entrada de 

todas as organizações, que atendessem os pré-requisitos para participarem da organização, 

mesmo quando havia organizações internas que eram contra a entrada de alguns membros (ex: 

organizações contra o aborto não queriam organizações pró-aborto), pois “as organizações 

existem, pois nós acreditamos no pluralismo e é saudável para a sociedade as organizações 

que têm outra forma de olhar [...]” (O’ CONNELL, 2006). 

 Quanto à critica de Skocpol, O’Connell e Read afirmam que as organizações que não 

têm o apoio da comunidade não se sustentam, colocando os seguintes pontos:  

 
Não importa quão bom seja sua pessoa de relações públicas eu não 
acredito que você vá realmente lidar com os grandes assuntos dos 
nossos tempos sem estar envolvido e empoderado, […], há muitas 
organizações que pensam que não precisam as organizações de base e 
a maior parte das vezes eles falham, eles podem ser influentes em 
atuar junto ao Congresso, mas para lidar com os grandes problemas 
do nosso tempo você não pode apenas ter o velho grupo de 400, você 
precisa lidar com todos os cantos da comunidade. (O’CONNELL, 
2006, tradução nossa).  
 

 Read tem a mesma opinião de que as organizações, para se sustentarem, precisam de 

apoio de pessoas e de recursos: “Liderança e advocacy só têm legitimidade se você tem 

seguidores”. E esclarece que, em sua opinião, não é a definição entre advocacy e membresia 

(membership) que é o ponto chave, pois há organizações de membros que não têm muita 

legitimidade, pois seus membros não são “vigorosos” e não necessariamente concordam com 

as posições tomadas e há as organizações que se sustentam apenas através de doações de 

indivíduos e são muito bem sucedidas, pois têm uma mensagem com apelo para muitas 

pessoas. Para Read, a questão da legitimidade foge da idéia típica de democracia, pois não são 

feitas pesquisas de opinião, os membros não votam sobre todo tipo de assunto, pois isso 

desaceleraria a organização, prejudicando sua atuação, “Nossos membros realmente confiam 

em nós para fazermos nossa pesquisa e tomar decisões sábias, e quando deixarmos de tomar 

decisões sábias, eles deixarão de ser nossos membros” (READ, 2006, tradução nossa).  

 

IS e organizações pares 

 O IS avalia como organizações pares muitas de suas associadas, que também são 

associações em nível nacional e estadual. Como exemplo, cita a organização “United Way of 
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Americas”, uma coalizão de 1300 associações comunitárias, que é associada ao IS. Juntos IS e 

United Way coordenam suas estratégias de advocacy em paralelo, quando têm questões de 

interesse comum.  

Nós somos, consideravelmente, únicos no sentido em que nós temos 
como membros organizações doadoras e organizações que recebem 
doações. O Conselho de Fundações (outra organização norte-
americana, também associada ao IS) faz algo semelhante, mas apenas 
para fundações. Tem também as organizações do tipo mais estadual 
(associações estaduais) quando a nossa organização é mais do tipo 
“guarda-chuva” nacional. (JALADINE, 2006, tradução nossa). 
 

 No caso de organizações pares que não são associadas, formam-se, em alguns casos, 

coalizões específicas, por exemplo, um caso em que há interesse pela manutenção de um 

imposto sobre herança, o IS atua em uma coalizão composta de sindicatos, companhias de 

seguros, associações de companhias de seguro, entre outros “se você quer provocar mudanças, 

você deve procurar organizações que querem o mesmo tipo de mudança que você e tentar 

combinar forças” (READ, 2006).  

 A organização busca se aliar àqueles que possuem os mesmos objetivos, 

independentes de serem organizações sem fins lucrativos ou não. Dessa forma, em 

determinados assuntos, o entendimento de organizações “pares” pode estar atrelado a 

organizações que têm os mesmos “objetivos”, o que não significa organizações de mesmo 

perfil. Organizações “pares” podem ser tratadas sob a ótica da razão instrumental, ou seja, sob 

a ótica de interesses racionais, claros e com um objetivo a ser alcançado dependente dessa 

coalizão.  

 O histórico de atuação do IS demonstra grande abertura para a realização de alianças e 

coalizões estratégicas, muitas vezes pontuais:  

 
Os problemas são tão grandes nas nossas cidades e no nosso país que 
números são necessários para realmente conseguir a atenção e mudar 
atitudes, comportamentos e políticas públicas, e isso significa que se 
você está realmente preocupado em mudar a qualidade da educação 
de uma escola ou mudar o sistema de saúde, você precisa de muitas 
pessoas, [...], e ao ter tantas pessoas envolvidas e mobilizadas você 
tem muito mais chance de poder e advocacy é baseado na quantidade 
de poder que você tem para mudar a forma como as coisas são ou em 
direção a como elas deveriam ser. O IS é uma coalizão muito bem 
sucedida, [...], todos diziam que não seria possível, pois você não 
conseguiria ter as fundações trabalhando com os grupos de advocacy 
e direitos, você não poderia ter os doadores corporativos junto com os 
incitadores de rebelião,[...]. Por outro lado, muitas coalizões não são 
bem sucedidas, eu trabalhei em algumas onde as pessoas só queriam 
trabalhar com pessoas como elas mesmas, e, realmente, não queriam 
trabalhar com pessoas que não gostavam, então eles não estavam 
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dispostos a ter uma coalizão mais ampla como era necessário, e com 
muita freqüência, também, as coalizões eram bem sucedidas apenas 
para um evento imediato, [...], mas a maior parte das coalizões se 
separam após a crise ter passado, [...]. Sendo assim, realmente 
depende da intensidade de uma ameaça ou de uma necessidade 
comum, que faz com que pessoas de diferentes prioridades, de 
diferentes vozes, diferentes etnias digam “nós temos que trabalhar 
com essas pessoas mesmo que nós não gostemos delas”. A maior 
parte das coalizões são ad hoc e isso é ok, [...], nós temos que 
aprender a sustentar coalizões por mais tempo [...]. (O’CONNELL, 
2006, tradução nossa).  
 

 Mais do que uma idéia de organizações semelhantes, o IS trabalha com a idéia de 

causas e objetivos semelhantes, que se encontram em determinados momentos e podem ser 

trabalhados em conjunto.  

 

IS e Corporações 

 A relação do IS com corporações se dá através dos programas de doações empresariais 

e no caso de algumas coalizões em que haja interesses em comum (ex: caso das Seguradoras). 

Além disso, de forma indireta, dá-se através das fundações empresariais, número significativo 

dentro do total de associadas, responsáveis pelo pagamento da taxa de adesão e por doações. 

 Quando questionado sobre o futuro do advocacy por interesses públicos em um 

contexto em que cada vez mais grupos privados ganhavam importância e gastavam recursos 

para buscar influenciar o governo, O’Connell reforçou sua preocupação:  

 
O horror da nossa situação é que dinheiro compra influência e cada 
vez mais, representantes eleitos que precisam de recursos 
significativos para sua reeleição estão se voltando mais e mais para os 
grupos de lobbying de organizações com fins lucrativos porque eles 
podem prover dinheiro para os fundos de campanha, e como nós 
mencionamos antes, organizações sem fins lucrativos não podem 
apoiar campanhas políticas. Sendo assim, nós podemos ter 
representantes eleitos que acreditam em nossas causas, mas se 90% 
do dinheiro está vindo de um número reduzido de pessoas ricas e 
corporações, serão esses poucos que realmente terão influência e 
acesso. Assim, a situação é resolver a questão da reforma de 
financiamento de campanhas e cedo ou tarde haverá coalizões de 
grupos de cidadãos lidando com todo tipo de assuntos, [...], 
demandando que os representantes eleitos sejam responsáveis perante 
os cidadãos e não perante os financiadores [...]. (O’CONNELL, 2006, 
tradução nossa).  
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IS e Agencias multilaterais 

 O IS afirmou não ter nenhum tipo de relação com agências multilaterais como as 

Nações Unidas e o Banco Mundial e talvez isso ocorresse no futuro. Entretanto, enfatiza que o 

foco do IS é, principalmente, assuntos nos Estados Unidos.  

 

IS e GONGOs 

 De acordo com Jaladine, não existe nenhuma relação formal entre o IS e GONGOs, 

como  USAID. Já houve uma parceria de pesquisa junto à Corporation for National 

Community Service, GONGO que estimula o voluntariado nos Estados Unidos, mas não 

recebe recursos de GONGOs e avalia a relação como uma relação com o governo, com o qual 

tem definições estritas quanto a como deve ser o relacionamento e a independência. 

 

 

4.3 Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE 
 
 
4.3.1 Histórico 

 

 O GIFE, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas é uma associação de 

organizações que realiza investimento social privado (ISP) que é o “repasse voluntário de 

recursos privados para fins públicos por meio de projetos sociais, culturais e ambientais, de 

forma planejada, monitorada e sistemática”. Trata-se das ações sociais realizadas por 

empresas, fundações e institutos de origem empresarial ou instituídos por famílias / 

indivíduos. O GIFE destaca que ISP difere do conceito de caridade e de práticas 

assistencialistas, pois se preocupa com o planejamento, monitoramento, avaliação de projetos, 

e com os resultados obtidos (GIFE, 2007). 

 A organização existe informalmente desde 1989, criada a partir de um comitê de 

filantropia instituído na Câmara Americana de Comércio de São Paulo (AMCHAM). Em 

1995, o GIFE foi instituído formalmente por 25 fundadores, através da elaboração de um 

Código de Ética. Esse código norteia a conduta e a qualidade dos projetos executados pela 

rede e defende que essas práticas não sejam confundidas como ferramentas para fins 

lucrativos, mas sim uma responsabilidade assumida para com a sociedade pelas organizações 

associadas.  

 A sua missão é “aperfeiçoar e difundir os conceitos e práticas do uso de recursos 

privados para o desenvolvimento do bem comum”. Tendo como objetivo “contribuir para a 
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promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento político-

institucional e de apoio à atuação estratégica de institutos e fundações de origem empresarial 

e de outras entidades privadas, que realizam investimento social voluntário e sistemático, 

voltado para o interesse público”.  

 

 

4.3.2 Estrutura Organizacional 

 

 Em termos de estrutura organizacional, o GIFE é composto por um Conselho de 

Governança, pelo Conselho Fiscal, pelos funcionários contratados e por cerca de 100 

associados. 

 O Conselho de Governança possui, atualmente, um presidente e nove conselheiros, e o 

presidente tem o voto de qualidade em caso de empate nas votações. De acordo com o 

Estatuto Social, o conselho deve ser composto por no mínimo sete e no máximo doze 

indivíduos eleitos em assembléia geral pelos associados, por um período de dois anos, sendo 

possível a reeleição. Cabe a esse conselho fixar as políticas de governança da organização, 

avaliar e aprovar o planejamento estratégico, plano de ação e orçamento da organização, 

assim como selecionar o secretário geral da organização, entre outros. O Conselho Fiscal 

possui três membros efetivos e dois suplentes, também eleitos pela assembléia geral para um 

mandato de dois anos, sendo responsáveis pelo acompanhamento da gestão financeira da 

organização. Ao Secretário Geral da organização, Fernando Rossetti, cabe a interface com o 

Conselho de Governança, a coordenação geral (ex: contratar e demitir funcionários), o suporte 

estratégico à equipe executiva (ex: elaboração e controle do plano anual e do orçamento) e a 

representação legal do GIFE.  

 Em termos de organograma, a equipe de funcionários contratados se divide em quatro 

áreas, 1) Institucional (responsável por questões administrativas, de desenvolvimento da 

organização, entre outras); 2) Rede (responsável pela expansão, fidelização e articulação dos 

associados e dos Grupos de Afinidade (GA)); 3) Marco Legal e Políticas Públicas, foco deste 

estudo, (responsável pelo advocacy e geração de conhecimento no tema); e 4) Cultura 

(responsável pela comunicação, Centro de Referência Patrícia Bildner, publicações, entre 

outros).  
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Esquema 5 – Estrutura Organizacional do GIFE, 2007 
Fonte: GIFE, 2007. 
  

Os grupos de afinidade, criados desde o ano 2000, atuam como sub-redes dentro do 

GIFE. Cada grupo de afinidade reúne organizações associadas que atuam nas mesmas áreas, 

com o “intuito de promover a troca de informações, articulação política e implementação de 

ações conjuntas em áreas temáticas diversas. As ações dos grupos de afinidade também 

buscam influenciar a implementação de políticas públicas, promovendo fóruns de debate 

sobre as proposições mais relevantes para os associados” (GIFE, 2007). Maiores informações 

sobre os grupos de afinidade serão observadas no item 4.3.4 “Forma de atuação”. 

 O Projeto Marco Legal e Políticas Públicas (MLPP) busca o aprimoramento da 

legislação, que regula as organizações da sociedade civil, e participar no desenvolvimento de 

políticas públicas nas áreas social, cultural e ambiental. Busca analisar projetos-de-leis 

existentes e outras proposições e desenvolver novas propostas nas áreas de: 1) segurança 

jurídica, 2) liberdade de organização e atuação, 3) transparência e controle social, 4) 

imunidades e isenções tributárias, 5) incentivos fiscais. É interessante observar a importância 

crescente do Projeto MLPP, sua relação com os grupos de afinidade e, consequentemente, a 

maior importância dada à questão do advocacy por parte da organização. Essas questões serão 

abordadas no item 4.3.5 “O papel de advocacy dentro da estratégia da organização”.  

 
Tendo em vista a intensa participação dos associados da Rede GIFE 
em parcerias com o poder público (69%) o MLPP ganhou destaque 
junto aos associados especialmente na atuação em parceria com os 
Grupos de Afinidade em Meio Ambiente, Educação e Cultura e na 
formação do próprio GA em Marco Legal. (GIFE, 2005). 
 

 Em relação aos recursos do GIFE, em 2005 a organização teve um orçamento de R$ 

1.5MM proveniente de doações (43%), taxas de anuidade (48%), cursos e eventos (7%) e 

aluguel (2%). As doações foram feitas, primordialmente, pela Fundação Kellog (62,4%) e 

outras organizações (37,6%).  
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4.3.3 Perfil das Organizações Associadas  

 

 Fazem parte do GIFE as empresas, institutos, fundações empresariais e fundações 

familiares que realizam ISP. Não fazem parte do perfil das associadas, organizações que não 

são de origem empresarial, ou não tenham algum indivíduo como mantenedor, como as 

ONGs, que têm o perfil mais próximo da ABONG:  

 
Para essas organizações o GIFE oferece outras oportunidades de 
articulação com sua rede de associados e acesso às informações 
relacionadas ao terceiro setor e ao investimento social privado, como 
por exemplo cursos, eventos, publicações e informativos online de 
acesso gratuito. Para ONGs, instituições filantrópicas e organizações 
sociais ligados ao setor público ou para quem deseja saber como criar 
organizações com esse perfil indicamos a ABONG - Associação 
Brasileira de ONGs (www.abong.org.br). (GIFE, 2007). 
 

 Em 1995, a organização nasceu com 25 associados que se uniram para dar origem à 

organização. De acordo com o último Censo GIFE, o número de associados era de 83 em 

2005 e dados mais recentes, de janeiro de 2007, confirmam o número de 101 associados. De 

acordo com o GIFE, trata-se de uma mostra representativa do ISP no Brasil, pois é estratégia 

da organização concentrar-se nos grandes investidores sociais privados: 

 
[...] hoje em dia, com nossos 100 associados a gente realmente cobre 
praticamente todos os grandes investidores sociais privados que 
investem mais de 500 mil por ano / 1 milhão,  a gente já está com 
quase todos estes associados, [...], o estudo da Anna Peliano do Ipea 
mostra, um monte de pequenas organizações que são bastante 
assistencialistas, de caridade, sem muita sistematicidade do trabalho e 
que a gente vê como perspectiva de parceria com outras organizações 
para atender estes menores e médios, que a gente não tem nem 
capacidade institucional para atender e nesse momento, nem uma 
priorização para atender, a nossa priorização seria muito mais de nos 
articularmos ao sistema AS, às federações das indústrias, a uma rede 
que esta sendo criada nas federações das indústrias de apoio aos 
investidores sociais privados, [...]. O estudo da Anna Peliano mostra 
que, das empresas para o setor social, foram 4,7 bilhões (de reais) em 
2004. Em 2004 só os associados do GIFE estavam investindo mais ou 
menos 1 bilhão, então a gente só com 100 associados já tem 20 a 25% 
do investimento do setor e o nosso foco são esses grandes, [...], a 
gente tem uma representatividade que a gente tem um impacto 
enorme, um alinhamento de um bilhão de reais dentro do setor já é 
um impacto gigantesco, a gente crescer para cobrir dezena de 
milhares, centena de milhares significa uma mudança estrutural do 
GIFE que a gente acredita que ainda não tem pernas para dar esse 
salto e que na verdade a gente vê até pela saúde da sociedade civil 
organizada, que vale a pena você ter uma constelação de 
organizações, a gente acha muito favorável você ter o GIFE, o Ethos, 
o Akatu, a ABONG, as federações das indústrias, o Sesi, o Senae, o 
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Senac, todos nós atuando nesse setor e de certa forma 
complementando. (ROSSETTI, 2006).  

  

 O GIFE realiza pesquisas sistemáticas com o intuito de entender melhor quem são os 

seus associados e sua forma de atuação. De acordo com os dados de 2007, 41% dos 

associados GIFE são institutos, associações, 39% são fundações e uma menor parcela, 21% 

são empresas com programas de ISP.  

41%

39%

20%

Institutos, Associações Fundações Empresas

 
Gráfico 5 - Tipos de Organizações afiliadas ao GIFE - 2007 
Fonte: GIFE, 2007 / Base: 101 associadas. 
  

 Em relação ao tempo de atuação, as afiliadas ao GIFE não possuem uma lógica de 

criação semelhante à dos afiliados a ABONG, fortemente relacionadas aos movimentos 

sociais e movimentos pró-democracia. Por grande parte estar ligada a empresas, esse tipo de 

luta pró-direitos não ocorreu no seu histórico. De acordo com dados de 2004, 56% das 

organizações associadas foram instituídas nos últimos quinze anos, sendo que 2/3 dos 

institutos e fundações mantêm forte vínculo com as empresas ou grupos mantenedores, tendo 

surgido, primordialmente, quando a empresa começou a atuar na área de investimentos 

sociais.  
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Tabela 1 – Ano de início da atuação dos associados GIFE - 2004 

 Ano % 
1951 - 1960 7.0 
1961 - 1970 7.0 
1971-1980 8.0 
1981-1990 22.0 
1991-2000 33.0 
2001 ou depois 23.0 

Fonte: Censo GIFE, 2004, Apresentação, p. 10. 
  

Quanto à localização, cerca de 70% das organizações têm sede na região sudeste, 

região de forte pólo industrial brasileiro e 15.4% em outros países (com destaque para Estados 

Unidos e Holanda). Porém, sua atuação se dá através de projetos em todo o Brasil de forma 

distribuída, com uma maior incidência no nordeste (34%). Entretanto, ao analisar os estados, 

isoladamente, observa-se que em São Paulo e Rio de Janeiro (sede da maior parte das 

organizações), Minas Gerais e Bahia há uma maior concentração na atuação.   

 
Tabela 2 – Comparativo da região da sede e região de atuação dos associados GIFE - 2005 
  Sede da organização % Região de atuação % 
Nordeste 9.2 34.2 
Sudeste 69.2 20.7 
Norte 0.0 20.0 
Centro-Oeste 1.5 13.9 
Sul 4.6 11.2 
Outros países 15.4 0.0 

Fonte: Censo GIFE, 2005, p.11-13. / Base: 65 organizações. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
 
 De acordo com a área de atuação, “as entidades que compõem o GIFE atuam em uma 

ampla gama de atividades, sendo as mais importantes as ações relacionadas à educação, 

principalmente, e cultura, saúde e meio ambiente, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 3 – Projetos financiados pelos associados GIFE por área de atuação – 2005 

Área  
Nº de 

Projetos % 
Educação 1217 55.1 
Cultura e artes 208 9.4 
Saúde 187 8.5 
Meio ambiente 147 6.7 
Desenvolvimento comunitário/de base 96 4.3 
Geração de trabalho e renda 89 4.0 
Outros 85 3.8 
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Apoio à gestão de organizações do terceiro setor 66 3.0 
Assistência social 52 2.4 
Esportes 32 1.4 
Comunicações 16 0.7 
Defesa de direitos 15 0.7 

Fonte: Censo GIFE, 2005, p.10. / Base: 2210 projetos 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
  

No ítem “Defesa de direitos” (0.7% do total de projetos), identificam-se as ações de 

advocacy. O GIFE define da seguinte forma “Defesa de direitos: envolve a promoção de 

ações que visem o desenvolvimento do exercício de direitos e a cobrança dos deveres de cada 

um e de todos” e pode ser subdivido nas seguintes ações: 

 
Tabela 4 – Forma de atuação dos associados GIFE: Defesa de direitos – 2005 

Atividades 
Nº de 

respostas % 
Campanhas de conscientização 8 21.1 
Capacitação de RH 4 10.5 
Defesa judicial 3 7.9 
Orientação jurídica 2 5.3 
Encaminhamento de denúncia 3 7.9 
Produção de conhecimento ou divulgação 14 36.8 
Outra 4 10.5 

Fonte: Censo GIFE, 2005, p.36. / Base: 38 respostas. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
 
 As atividades de maior incidência são “produção de conhecimento ou divulgação” e 

“campanhas de conscientização”, com mais da metade das citações, seguidas por “capacitação 

de recursos humanos”. Sendo assim, há uma ausência de atividade de lobbying, propriamente 

dito, por parte dos projetos financiados pelas associadas respondentes, podendo fazer parte do 

ítem “outra” ou “defesa judicial”. Há também a ausência de menções a “influência em 

políticas públicas” ou “articulação política”, como utilizado com freqüência pela ABONG 

para definir as atividades de suas associadas. 

 Outra forma de atuação, que está ligada a atividades de advocacy, conforme 

conceitualizado neste trabalho é “Desenvolvimento comunitário / de base” que “envolve o 

desenvolvimento de ações, que visem satisfazer necessidades fundamentais de uma 

comunidade, por intermédio da participação ativa e democrática da população no estudo, 

planejamento e execução de programas específicos”. Nesse tipo de atividade, encontram-se 1) 

formação de lideranças; 2) capacitação / assessoria técnica; 3) mobilização popular; 4) 

organização/fortalecimento das organizações comunitárias; 5) doações materiais; 6) 
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cursos/palestras/capacitação; 7) outros. Apesar de mobilização popular estar ligada à atividade 

de advocacy, nas demais atividades não é possível observar ações de cunho mais voltado para 

influência em políticas públicas (lobbying), importante atividade de advocacy. Por outro lado, 

nas informações da pesquisa de associados da ABONG, pode-se observar, nitidamente, uma 

maior politização das atividades, que é a grande característica das “ONGs” do perfil ABONG. 

 A atuação “Apoio à gestão de organizações do terceiro setor” refere-se ao 

“desenvolvimento de ações que promovam o fortalecimento da capacidade institucional das 

organizações, para que possam atuar com maior eficiência e eficácia, procurando aprimorar as 

formas gerenciais e operacionais” (GIFE, 2006). Essa forma de atuação está mais ligada à 

capacitação técnica, em administração, marketing, captação de recursos, entre outros, e não 

está ligada a nenhuma das atividades que fazem parte de advocacy.  

 Em termos de beneficiários desses projetos, destacam-se as crianças e os jovens até 25 

anos. Os dados abaixo se referem ao número de respostas e não ao número de projetos, pois as 

associadas do GIFE podem atuar em diversas áreas e grupos através de seus projetos. 

 
Tabela 5 - Principais beneficiários das atividades dos associados GIFE – 2005 
  Nº de respostas 
Crianças - 0 a 14 anos 633 
Jovens - 15 a 24 anos 473 
Adultos - 25 a 59 anos 181 
Adultos - acima de 60 anos 146 
Homens  222 
Mulheres 252 
Brancos  238 
Não brancos 239 
Indígenas 126 

Fonte: Censo GIFE, 2005, p.31 / Base: 2510 respostas. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
  

 Em relação aos recursos humanos das organizações participantes do Censo GIFE 

2005, são cerca de 3000 pessoas trabalhando nos institutos e fundações. Além disso, 53 das 

63 organizações que participaram (empresas, institutos e fundações) da pesquisa, fazem uso 

permanente de consultores externos, principalmente, na elaboração e execução de projetos, 

área jurídica e planejamento estratégico. Há aqui, uma forte característica da área empresarial, 

a de utilização de consultorias, sendo incorporada também por essas organizações.  

 Um dado relevante é o total de investimentos feitos pelas associadas, informação que 

não foi possível obter do IS, mas é uma importante informação utilizada pelo GIFE para 

evidenciar a força do ISP. O GIFE estima que seus associados gastem anualmente um bilhão 
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11%

12%

36%

17%

11%

13%

Até R$ 500 mil De R$ 500 mil a R$ 1 milhão De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões
De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões De R$ 10 milhões a R$ 20 milhões Acima de R$ 20 milhões

de reais em atividades de ISP. De acordo com o gráfico abaixo, 41% das organizações 

realizam ISP acima de R$ 5 milhões por ano, e 36% concentram-se no patamar de R$ 1 

milhão a R$ 5 milhões por ano.  

Gráfico 6 – Volume de investimento dos associados GIFE - 2005 
Fonte: Censo GIFE, 2005, Apresentação Desafios do ISP, p. 8. 
  

 Outra importante informação é que dois terços dos institutos e fundações utilizam 

incentivos fiscais como aparece na tabela abaixo. As principais razões pelas quais algumas 

instituições não utilizam incentivos são: 1) o regime de tributação que a organização usa não é 

compatível com a utilização de incentivos; 2) o percentual de incentivo é baixo; e 3) os 

investimentos sociais não devem ser feitos com a utilização de incentivos (GIFE, 2006) 

demonstrando um campo de isenções tributárias diferentes da existente nos Estados Unidos. 
 

Tabela 6 - Uso de benefícios fiscais pelos associados GIFE – 2005 
  Nº de casos 
Não se beneficia de recursos fiscais 15 
Faz uso de benefícios fiscais 40 

Lei Rouanet (Lei 8313) 28 
Lei do Audiovisual (Lei 8685) 7 

Estatuto da Criança e do Adolescente 23 
Lei da Utilidade Pública Federal 13 

Lei Mendonça (Estadual SP) 4 
Dedução de despesas operacionais 11 

Outro 4 
Fonte: Censo GIFE, 2005, p.25. / Base: 55 casos 
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 Em termos de forma de atuação, as associadas podem executar projetos próprios ou 

transferir recursos para outras organizações. Em relação às organizações financiadas, 

prevalece um maior número de ONGs como principais beneficiárias, seguido por 

organizações de base comunitária e órgãos governamentais, conforme abaixo. Dessa forma, 

existe uma relação das associadas do GIFE de “grantmakers” e as ONGs como 

“grantseekers”. 

 
Tabela 7 - Tipos de instituições financiadas pelos associados GIFE – 2005 
 
  

Nº de 
casos 

Organizações não governamentais - ONGs 45 
Organizações de base comunitária 21 
Órgãos governamentais 11 
Indivíduos (pesquisadores, profissionais, 
estudantes) 6 

Fonte: Censo GIFE, 2005, p.26 / Base 50 respondentes. 
 

 

4.3.4 Forma de Atuação 
 

 O GIFE baseia seu trabalho no fortalecimento político-institucional, na capacitação e 

no apoio à atuação estratégica de seus associados, através de três macro-estratégias:  

1) Gestão de Relações Institucionais: baseada na atuação em rede junto aos associados 

e outras organizações, sistematização e divulgação do trabalho das associadas, 

facilitação na construção de parcerias;  

2) Articulação, mobilização e capacitação: nessa estratégia está o Projeto MLPP, que 

procura articular e mobilizar para um campo legal favorável ao terceiro setor, o 

congresso bienal do GIFE, o encontro anual dos associados, os GA e os cursos dados 

pelo GIFE; 

3) Gestão de Informação e Conhecimento: através da sistematização de aprendizagens 

da rede em relatórios e cursos, disseminação de informações através dos boletins, site, 

relação com a mídia, entre outros. (GIFE, 2007). 

 Nos últimos quatro anos, houve um aumento da participação do GIFE em questões 

ligadas a políticas públicas através de um maior número de artigos referentes ao tema no 

Boletim Semanal GIFE, da criação do Projeto MLPP, de mudança efetuada em seu estatuto, 

da redação da Carta de Curitiba, entre outros. Sobre essa “transição” Rossetti afirma: 
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Há um amadurecimento do terceiro setor brasileiro. Quando o GIFE foi 
criado em 95 ele lançou  um livro que era uma coletânea de textos sobre 
terceiro setor, e foi o primeiro livro que saiu com terceiro setor no título 
no Brasil. Hoje você tem centenas, talvez milhares, [...]. O GIFE teve 
inicialmente na sua história, assim como o Ethos, a ABONG, uma 
função importante de produção de informação, sistematização de 
informação e formação dos recursos humanos que hoje estão aí no que 
eu chamo de mercado do terceiro setor. É um mercado já bastante 
profissionalizado. Agora dez / onze anos depois esta função principal do 
GIFE que foi reunir conhecimento no Brasil e no mundo, e transmitir 
esse conhecimento, criar oportunidade de aprendizagem e de 
fortalecimento do setor em termos de conhecimento, hoje continua 
importante, mas a gente já tem muitos parceiros fazendo isso, a FGV, a 
USP, a gente está discutindo a abertura de um curso em uma outra 
universidade, mas a gente vê que a parte da criação de produtos de 
conhecimento para o setor hoje, já tem vários parceiros possíveis na 
sociedade e o GIFE pode ter uma função mais estratégica, inclusive em 
relação à sua base associativa, se ele estiver atuando nessa questão mais 
de organização do ambiente legal, do ambiente fiscal e tributário, que 
fortalece ou não a organização da sociedade civil. Quando eu fui 
chamado para gerir o GIFE dois anos atrás, o pedido que o conselho de 
governança, que naquela época era conselho diretor, me fez foi “a gente 
gostaria de transformar o GIFE numa rede”. Por que rede? Porque na 
verdade eu olho o GIFE dez/onze anos atrás, o GIFE era mais o perfil de 
uma organização de conhecimento que reunia conhecimento, dava 
conhecimento e ajudava os outros a se estruturarem dentro desse 
conhecimento. O GIFE continua fazendo isso para quem está entrando 
no mercado do terceiro setor, [...], só que a gente tem hoje cem 
associados, pelo menos metade deles já são, extremamente, estratégicos, 
já são, extremamente, profissionalizados, mais do que o GIFE reunir e 
dar informação, o que a gente faz com essa base associativa é gestão de 
conhecimento e gestão de relacionamento entre eles, [...]. O GIFE se 
torna uma rede que trabalha com clusters, por grupos de afinidade e 
passa a olhar de maneira mais forte a possibilidade de intervenção 
política no campo do público. (ROSSETTI, 2006). 
 

 Essa forma de atuação está em linha com o que Rossetti chama de Tipologia do ISP. 

Trata-se de um modelo de cinco tipos de ISP, que estão sendo construídos pelo GIFE e não 

delimita as organizações a cada um desses tipos, ou seja, têm algumas organizações com um 

pouco de cada “tipo”.  

 
Esquema 6 – Tipologia do Investimento Social Privado 
Fonte: GIFE, Apresentação Desafios do ISP, 2006, p.10. 
  

1  
Assistencialismo, 

caridade 

2  
Multi-projetos 

3  
Busca de Foco 

4  
Estratégica   

5 
Políticas públicas, 

tecnologias  
sociais 
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 O primeiro tipo de ISP, assistencialismo/caridade, considerado o mais clássico, 

organiza-se em torno de lidar mais com as conseqüências do que com as causas do problema 

(dar casaco, dar comida, dar cesta básica, etc.): “Muitas vezes você cria estruturas que 

substituem aquilo que o Estado deveria estar fazendo, [...], as Santas Casas são um exemplo”. 

Trata-se de uma função importante no contexto brasileiro, em que há pobreza, por isso 

Rossetti afirma que 1 a 5 não é uma escala de valor, e sim, uma leitura do que existe, 

“acontece muitas vezes como uma linha de tempo, mas acontece que muitas organizações vão 

e voltam”. As organizações do tipo multi-projetos são aquelas que desenvolvem inúmeros 

projetos, mas, muitas vezes o fazem por falta de foco e por falta de histórico na organização, 

pois o conhecimento gerado não é institucionalizado e, geralmente, passam por uma crise de 

foco para entender o que fazem, para que fazem e para quem o fazem e avaliam se os projetos 

desenvolvidos de ISP têm a ver com o DNA da organização. No terceiro tipo, encontram-se as 

organizações que estão um busca de foco, o que de acordo com Rossetti pode levar meses ou 

anos. (ROSSETTI, 2006):  

 
O que caracteriza esta fase do ISP é que a organização gasta mais 
energia para dentro, discussões internas, consultores, construção de 
projetos, do que na própria atividade fim que elas deveriam estar 
fazendo, e isso é necessário. Desses cinco tipos esse é o mais de 
passagem, é um momento de crise que se passa, [...]. (ROSSETTI, 
2006).  
 

 Uma vez encontrado o foco, a organização passa a ter “visão, missão, objetivos, 

estratégias, ações, indicadores”. Essas definições, aliadas a uma equipe profissionalizada são 

as organizações definidas pelo GIFE como estratégicas, ou conforme tipologia 4, sendo as 

“organizações que têm planejamento estratégico, uma visão focada e com uma equipe 

profissional para executar aquilo”. O tipo 5 são aquelas que buscam desenvolver as práticas 

da organização de forma ampla: 

O salto para o último tipo é como é que a gente faz isso grande, como 
é que a gente dá escala para isso que a gente está fazendo, e aí você 
tem as organizações que pensam Políticas Públicas, que pensam 
tecnologias sociais, que pensam pesquisa e desenvolvimento de 
metodologias em pequenos projetos e depois eu posso fazer parceria 
com o governo para disseminar em larga escala. Em geral para 
trabalhar a questão de advocacy é com essas (organizações) que eu 
consigo, não é com qualquer organização. (ROSSETTI, 2006).  
 

  Ao analisar o tipo de organizações, que estão ligadas às atividades de advocacy do 

GIFE, Rossetti afirma que a organização tem dois tipos básicos de associados - aqueles que se 

associam pela causa e aqueles que se associam pelos serviços, de naturezas completamente 
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diferentes. Os que se associam pela causa do “ISP e da Sociedade Civil são aqueles que já têm 

vivência na área para ver que é importante ter um Marco Legal regulatório bacana, que dê 

liberdade, transparência, [...]”. As organizações do tipo cinco são aquelas que participam 

ativamente das reuniões de Marco Legal, são as que Rossetti chama de turma advanced, pois 

com eles é possível construir conhecimento e dividir responsabilidades de advocacy. Nas 

organizações que estão em outras fases, por exemplo, as organizações em fase de multi-

projeto (basic e intermediate), não estão a par das discussões mais críticas e construtivas em 

torno do Marco Legal e para essas busca-se ensinar, primeiramente, o que é o Marco Legal 

através de cursos, por exemplo.  (ROSSETTI, 2006). 

 Outra importante esfera interna do GIFE, já mencionada anteriormente, e está 

intrinsecamente ligada à sua forma de atuação são os grupos de afinidade, sub-redes de 

associados que atuam dentro do GIFE, visando à troca de informações, a implementação de 

ações em parceria e a influência na implementação de políticas públicas.  A participação é 

aberta a todos os associados em um ou mais GA e a divisão é temática de acordo com as 

diferentes áreas de atuação dos associados: 1) Cultura, 2) Desenvolvimento Comunitário, 3) 

Educação, 4) Indicadores, 5) Juventude, 6) Marco Legal, 7) Meio Ambiente, 8) Saúde e, 

recentemente, 9) Regionais (Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Ceará). Os grupos 

regionais foram criados a fim de ampliar a atuação do GIFE para além do estado de São 

Paulo, onde está grande parte da rede. De acordo com Cinthia Sento Sé, coordenadora dos 

grupos de afinidade, cerca de 70% da rede de associados participa em GA, sendo que a grande 

maioria dos associados participa em mais de um grupo. Nas reuniões, as agendas e assuntos 

são discutidos, votados e atua-se sempre quando há consenso dos associados participantes, 

cabendo ao GIFE o papel de facilitador do processo e não de um tomador de decisão. Essa é 

uma informação relevante para avaliar o processo de deliberação entre o GIFE e seus 

associados, um valor que indica uma ampla participação.  

 No descritivo dos GA e suas atividades, no site do GIFE, é possível observar que 

cinco dos nove grupos mencionam conquistas importantes no âmbito das políticas públicas, 

atuando como aliados ao Projeto MLPP e, de acordo com depoimentos da coordenadora, as 

questões referentes a políticas públicas estão fazendo cada vez maior parte dos GA. As 

reuniões estão ficando cada vez mais políticas e tornando-as cada vez mais estratégicas para a 

organização de acordo com Sento Sé. As questões mais estratégicas, que podem levar a certos 

questionamentos são apresentadas ao Presidente do Conselho de Governança. 
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[...] eu acho que o grupo de Marco Legal, apesar da gente estar cada 
vez mais junto, eles tinham que estar juntos em tudo, porque a 
demanda por questões de políticas públicas estão surgindo com muita 
força em tudo que é grupo (GA). Até nos grupos regionais, a gente foi 
para a Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e o que eles 
pedem é formação, relacionamento, que o GIFE traga esses grupos 
para cá para a gente se conhecer mais, conhecer mais gente e 
influenciar em políticas públicas (SENTO SÉ, 2006). 
 

 Na tabela abaixo, observam-se as principais questões referentes a políticas públicas 

trabalhadas no último ano pelos grupos de afinidade.  

Grupo de Afinidade  Principais questões trabalhadas em políticas públicas 

Cultura Discussões com foco em projetos de lei na área cultural,  
especialmente, no que se refere a alterações na Lei Rouanet. 

Educação Participou na mobilização pela inserção das creches no 
Fundeb. 

Juventude Possui um assento no Conselho Nacional de Juventude. 

Marco Legal 
Busca participar na construção de um ambiente regulatório 
mais favorável ao ISP e na formulação e implementação de 
políticas públicas  relevantes para os associados GIFE 

Meio Ambiente 

Atua com o grupo Ação pelo IR Ecológico, que tem como 
objetivo buscar atrativos fiscais para doações de pessoas 
físicas e jurídicas a projetos ambientais geridos por ONGs 
nacionais. 

Quadro 4 - Grupos de afinidade GIFE e envolvimento com políticas públicas – 2006 
Fonte: GIFE, 2007, site. 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
  

A coordenadora, através da transcrição abaixo, coloca de forma clara quais são as 

ansiedades e aspirações dos associados participantes dos GA em relação a fazer advocacy, 

enfatizando a “angústia” existente em alguns atores sociais, que encaram a influência em 

políticas públicas como a saída de muitos problemas: 

 
[...] a questão das políticas públicas surge em um momento de muita 
inquietação, "a gente está fazendo, está tentando, está trabalhando e 
(nada acontece)? E aí você chega e o governo muitas vezes trabalha 
contra”, tem todo um ranço. “A gente faz e a gente ouve que a gente 
está tentando tomar o lugar do governo, por outro lado a gente faz um 
trabalho que as vezes é melhor do que o governo", [...], então eles 
acham, e eu entendo até porque eu acho também, que diálogo com o 
governo é o grande pulo do gato que o cara social ainda tem que dar. 
É saber dialogar com o governo de uma forma que faça com que as 
coisas aconteçam e as políticas públicas é o meio, é o caminho para as 
coisas acontecerem, [...]. As instituições mais velhas (50/60 anos) têm 
um posicionamento diferente em relação a isso, "fomos instaladas em 
um período em que o assistencialismo era o forte da questão, e aí 
depois a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, hoje a gente 
quer fazer políticas públicas, mas a gente tem uma tranqüilidade de 
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quem já tem uma certa trajetória”, e tem o pessoal de 10 anos para cá, 
que é meio adolescente revoltado sabe? “A gente já fez, tem cinco ou 
seis anos aqui lutando e cadê?” Então a gente tem que conversar com 
o governo. São interesses parecidos e energias diferentes, [...], o 
desespero pelas políticas públicas é uma crença de que só assim a 
gente vai resolver de fato, e não ficar sendo paliativo da questão, não 
continuar fazendo, cumprindo esse papel porque o governo não 
cumpre o seu papel, [...]. Qual é o caminho para resolver e para a 
gente conseguir atingir todas as metas e fazer tudo que a gente quer 
fazer acontecer de fato? Tem que conversar com o governo, e tem que 
influenciar políticas públicas e tem que começar a pensar na 
legislação, [...], a hora que a gente resolver nosso problema com o 
governo tudo se resolve, então todo mundo resolveu focar isso agora. 
(SENTO SÉ, 2006). 
 

 
4.3.5 O papel de advocacy dentro da estratégia da organização 
 

 Analisando o papel de advocacy do GIFE e quando começou a ser feito pela 

organização, Rebecca Raposo, ex-diretora executiva da organização, durante o período de 

1999 a 2004, participou do processo de fundação como associada, pois era representante de 

uma das organizações fundadoras do GIFE, afirma que, logo após sua institucionalização, o 

GIFE iniciou um trabalho de advocacy junto ao Comunidade Solidária57, de forma muito 

próxima, a convite da primeira dama Ruth Cardoso.  Para Rebeca, naquela ocasião, como a 

base associativa era menor, o alinhamento conceitual era mais “fino”, à medida que a 

organização foi crescendo e foram entrando novos investidores, a perspectiva sobre o 

advocacy foi ficando mais entrópica e, naturalmente, mais difícil de construir consenso. 

 
Quando eu cheguei à direção, agora não como associada, mas como 
dirigente, a lei das OSCIPS tinha recém sido aprovada. O trabalho de 
advocacy então era feito de forma bem low profile. Não sei se naquele 
momento essa estratégia era proposital ou não, mas no momento em 
que assumi a direção entendi que era estratégico para o GIFE o 
alargamento desse trabalho para contribuir com o posicionamento do 
ISP, que na ocasião era ainda desconhecido e o Conselho da 
organização concordou com esta posição. As pessoas usavam as mais 
variadas expressões para se referirem a este tipo de filantropia. Eu 
entendia que para posicionar o GIFE era preciso posicioná-lo também 
no advocacy. O GIFE tem legitimidade para trabalhar o advocacy de 
uma legislação mais favorável para o setor social brasileiro, mas essa 
legitimidade é parcial porque sua base de representação não é 
diversificada. Eu sempre achei que o GIFE não deveria ter em seu 
advocacy apenas o viés da iniciativa privada: deveria atender a todos 
os atores do setor. Entendo que o advocacy tem que ser “supra-

                                                   
57 O Comunidade Solidária surgiu como uma ação social envolvendo os diversos setores da sociedade para atuarem 
juntos, visando o enfrentamento da pobreza, das desigualdades e da exclusão social no Brasil. Foi presidido por Ruth 
Cardoso, primeira dama do Governo Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002. Um dos principais resultados do 
trabalho realizado pelo Comunidade Solidária foi a elaboração da lei das OSCIPS, em 1999 
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partidário”, transcender os interesses corporativo das organizações 
associativas. Para posicionar o GIFE e o ISP, além de trabalhar o 
advocacy do Marco Regulatório, eu busquei posicionar o GIFE na 
mídia. Este posicionamento na mídia ajudava o trabalho de advocacy 
que teve ainda financiamento clássico para isso: projetos desenhados 
com recursos, prazo, cronograma e estratégia. Assim, o advocacy 
tornou-se mais uma linha de ação da organização [...]. (RAPOSO, 
2007).  
 

 Dentro desse contexto de desenvolvimento e fortalecimento político institucional do 

GIFE, surge, em 2003, o Projeto MLPP com o apoio da Fundação Ford, visando criar 

condições mais favoráveis para ampliar a participação da iniciativa privada brasileira na área 

social, através da atuação sobre o Marco Legal do setor. Em 2005, no Boletim Marco Legal 

(em anexo), de acordo com Fernando Rossetti, é incluído um novo eixo de atuação dentro do 

Projeto MLPP, o de mobilização política, também denominado neste estudo de lobbying.  

 
Faz uns quatro anos que a gente faz esse trabalho, começou bem antes 
deu eu entrar, pelo menos dois anos antes, e ele vem acontecendo 
desde o inicio do trabalho do GIFE, inclusive antes da criação do 
GIFE (grupo informal de 90 a 95). O primeiro papel fundamental é 
reunir informação e sistematizar a informação sobre o ambiente legal, 
fiscal tributário, de estruturação das políticas públicas e das políticas 
de Estado nos vários níveis, federal, estadual e municipal. Então a 
gente teve, e continua tendo, um trabalho importante de 
sistematização de informação, publicação, publicação no site de 
materiais sobre o que acontece no Congresso, [...], acompanha 
movimentações em políticas públicas, oferece, sistematiza e organiza 
essas informações para os associados e entrega. Mas, além dessa 
forma, porque isto foi o principal meio do GIFE agir em políticas 
públicas nos últimos anos, além disso, uma outra coisa que o GIFE 
vem atuando já a mais tempo do que eu estou aqui, é em construir 
uma rede de relacionamento com as pessoas que estão na gestão do 
Estado, [...]. Hoje o que mudou bastante que é mais a linha que a 
gente vem atuando hoje, na minha gestão, é um direcionamento maior 
no sentido de atuar mais diretamente com lobby mesmo para ter 
alterações legislativas que a gente acha que são fundamentais ou 
alterações nas políticas públicas propostas pelo Estado, pelo governo 
federal, pelos governos estaduais. Então eu acho que são esses três 
componentes básicos, um é produção de informação e 
disponibilização de informação, o segundo é construção de 
relacionamento com os  agentes públicos de maneira que você tenha 
possibilidade de interlocução com eles em momentos necessários e o 
terceiro é a atuação mesmo dentro do congresso federal, dentro do 
executivo federal, estadual e municipal, no sentido de fazer avançar 
certos projetos de lei ou segurar certos projetos de lei que podem 
afetar positivamente, ou, negativamente, a atuação dessas 
organizações. (ROSSETTI, 2006). 

  

 Um terceiro depoimento sobre o histórico da atuação em advocacy do GIFE é de 

Eduardo Szazi, advogado, que atuou próximo à organização desde seu início, também 
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entrevistado neste estudo de caso. Ao fazer uma análise no tempo de existência do GIFE, 

Szazi afirma que a organização está crescendo na questão de advocacy, pois como seu papel é 

fomentar o ISP, já é uma organização de advocacy por querer fomentar uma ação. Além 

disso, para fomentar o ISP é necessário um meio ambiente regulatório adequado para o ISP. 

Szazi afirma também que não houve um grande marco que levou a organização a dar maior 

ênfase à questão de advocacy e esse foi decorrente de uma evolução incremental. 

 
Eu acho que tiveram oportunidades que levaram as ações e depois 
aquilo virou realmente uma mudança de rumo. Eu acho que o 
primeiro momento foi o seguinte, em uma sucessão de etapas, por 
exemplo, em 97 quando o Comunidade Solidária convidou pessoas do 
GIFE a participar da rodada do Marco Legal, o GIFE achou 
importante participar e eu fui lá como advogado do GIFE trocar idéias 
com a presidente, na época era a Evelyn Ioschpe, presidente do GIFE, 
e ia tocando aquele assunto num modelo muito intuitivo, conhecendo 
fundações e associações empresariais o que é que pode pegar, o que 
pode não pegar, foi aquele processo. Como o processo foi 
extremamente interessante e resultou na legislação das OSCIPS e 
num ganho de prestígio, o GIFE começou a ver isso mais a sério, a 
desenvolver iniciativas ainda na base voluntária, não estruturada, quer 
dizer todo mundo que mexia era voluntário, não existiam equipes 
remuneradas para cuidar disso, não havia contratação de pessoas para 
cuidar do assunto. Aí em um dado momento, esse assunto foi 
crescendo e crescendo ainda no governo FHC por conta das 
oportunidades, mas estava em um cenário bom. Quando entrou o 
primeiro governo Lula, o Comunidade Solidária acabou, e o governo 
na verdade fechou as portas de interlocução com a sociedade , porque 
o Comunidade Solidária era um foro, você tinha um foro para falar 
com o governo, e o governo Lula não tem mais foro para falar com a 
sociedade civil, [...]. Aí por conta dessa perda de espaço (de 
interlocução com o governo), tivemos que fazer um  projeto para 
continuar falando, opinando, e aí se montou um projeto estruturado de 
Marco Legal com fontes de financiamento, com profissionais 
remunerados, dentro do GIFE e passou-se a dedicar tempo para isso, e 
ai progressivamente isso foi sendo referendado nas assembléias do 
GIFE para que os associados entendessem realmente importância para 
a organização. (SZAZI, 2007).  
 

 Dessa forma, o que era no início um projeto (Marco Legal), tornou-se um programa 

mais estável, e recentemente se incorporou à missão e é por isso que Szazi avalia esse 

processo como incremental.  

Foi um processo de construção, inclusive para convencimento da rede 
de associados, de que eles tinham que financiar aquela atividade, 
então eu diria que é um processo incremental dos últimos 10 anos, 
[...]. Não houve dentro da rede de associados do GIFE alguém que 
rejeitasse a idéia de advocacy, então eu poderia dizer que houve 
unanimidade, mas o comprometimento, embora unânime, foi em 
diversos graus. Algumas organizações assumiram isso com mais 
vigor do que outras, [...] todas são convidadas (a participarem dos GA 
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de Marco Legal), mas aí algumas vão, estudam, apresentam 
propostas, debatem. Outras até vão na reunião, mas ficam quietas, 
outras nem vão. O nível de comprometimento é distinto. Por quê? 
Porque é uma questão de engajamento político, [...]. O próprio GIFE 
têm associados que tem perfis diferentes, por exemplo, uma entidade 
como a Fundação Abrinq tem muito mais ação em advocacy de 
políticas públicas de infância e adolescência do que outras entidades 
que também atuam na infância e adolescência, mas que são mais 
tímidas nessa parte de advocacy. Então o próprio perfil de 
participação do associado influencia a sua participação no grupo do 
GIFE que influencia o GIFE a fazer aquele processo de influência 
[...]. (SZAZI, 2007). 
 

  Raposo é bem enfática ao afirmar: “Para mim se o GIFE não fizer advocacy, o GIFE 

não cumpre o seu papel”. Mas não define a organização como “stritus sensu” de advocacy, 

dizendo que é uma organização que tem de desenvolver outras atividades também. Em 

relação ao papel de advocacy, a ex-diretora busca fazer algumas considerações construtivas 

em relação ao modelo associativista no Brasil e como isso leva a defesa de interesses 

particularistas, levando a riscos inerentes do processo. 

Temos um problema cultural no Brasil: as associações nascem 
historicamente, em particular nas décadas de 40 e 50, como 
organizações de interesse mútuo, como por exemplo, a associação dos 
fabricantes de veículos, a associação dos fabricantes de produtos, a 
associação dos joalheiros, etc. Então a nossa história de associação é 
corporativa, não é sociativa: nós nos unimos em torno da proteção dos 
nossos direitos o que nos dá uma visão muito míope de sociedade 
civil. Esse traço cultural ainda permeia as associações no terceiro 
setor brasileiro: elas ainda estão muito atreladas aos interesses 
setoriais. Veja o caso do GIFE: seus componentes são organizações 
que vem do mundo empresarial, e que têm uma lógica corporativa. O 
desafio do GIFE era convencer as associados que eles sim tinham que 
pagar por um lobby, por um advocacy que transcendia os interesses 
pessoais dos institutos e das fundações e que o GIFE só seria forte se 
esse lobby, esse advocacy fosse para o terceiro setor como um todo. 
Parecia-nos que de nada adiantava as fundações e os institutos terem 
uma legislação favorável para elas se as organizações sociais não 
tivessem também, porque um lado não vive sem o outro, [...], por isso 
nós na época buscamos uma aliança com a ABONG porque tínhamos 
que deixar claro que todos os lados da questão eram fundamentais 
para o avanço do setor como um todo. (RAPOSO, 2007). 
 

 Para Raposo, o advocacy que qualquer organização do terceiro setor deve fazer é um 

advocacy para uma causa que transcenda os interesses organizacionais de cada ator, ou seja, 

que não seja setorializado. “Acho que advocacy em Terceiro Setor tem de ser macro e 

inclusivo o tempo inteiro, [...], sempre para o bem comum e sempre acima da causa das 

organizações que estão fazendo o advocacy, caso contrário, você acaba excluindo”. Questiona 

a segmentação do advocacy (meio ambiente, educação, gênero, igualdade racial, cultura, etc.), 
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pois isso, além de poder levar a defesa de interesses particulares, fragmenta e enfraquece a 

luta por uma infra-estrutura setorial necessária no Brasil. Adiciona que quanto mais 

fragmentado, menos alianças. 

 Em 2006, um importante documento denominado Carta de Curitiba58 foi desenvolvido 

pelo Projeto Marco Legal e Políticas Públicas do GIFE e lançado no encerramento do 

Congresso GIFE de ISP. A carta identifica as maiores preocupações do GA sobre a legislação 

existente e as principais diretrizes, que norteiam a atuação do GIFE nessa esfera. Trata-se de 

um manifesto em relação à falta de uma legislação “abrangente, coerente e moderna” para o 

terceiro setor no Brasil, como descrito abaixo e uma proposta de atuação por parte do GIFE 

nas áreas de segurança jurídica, liberdade de organização e atuação entre outras já 

mencionadas anteriormente. Em linhas gerais, a Carta de Curitiba resume o foco de atuação 

do projeto MLPP. 

 
[...] o Brasil ainda carece de uma legislação abrangente, coerente e 
moderna para o  terceiro setor. Uma legislação que efetivamente 
favoreça o investimento social privado, canalizando a criatividade, 
energia e recursos de pessoas e organizações de origem privada em 
prol do interesse público. Uma legislação, enfim, que instigue e 
facilite a atuação de todos aqueles que possam somar forças na 
construção de uma sociedade mais  justa e sustentável. (CARTA 
DE CURITIBA, 2006).  
 

 Em relação aos maiores acertos e erros do advocacy realizado pelo GIFE, Rossetti 

afirma que ainda é cedo para avaliar, pois “quase todo mundo está aprendendo fazendo”. Um 

acerto é a construção de processos participativos em rede de definição da posição do GIFE, “a 

gente tem uma rede que é muito forte, uma rede de grandes empresas e grandes fundações 

empresariais, o GIFE se caracteriza por ser o grande Investimento Social Privado no Brasil e 

que tem posições diversas”. O GIFE busca a construção do posicionamento político da 

organização, reunindo os associados em reuniões, levantando questões, identificando as 

posições consensuais e as não consensuais e atuando naquelas em que há consenso: “a 

construção de consenso dá um pouco de trabalho, mas é o caminho necessário para você 

conseguir posicionar e o GIFE não atuar sem ter a legitimidade da sua base”. Uma outra 

aprendizagem importante refere-se à necessidade constante de construir uma rede de 

relacionamento para ter resultados no congresso nacional e no poder executivo.  

                                                   
58 Em Anexo. 
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 Em relação aos equívocos, Rossetti afirma que não houve ainda um caso específico, 

mas fala que houve aprendizagens importantes sobre o que funciona e o que não funciona no 

processo, principalmente sobre as rotinas do Congresso Nacional:  

 
[...] é diferente quando se está lá dentro, tem toda uma cultura no 
Congresso que é muito refinada, e que às vezes se você olha de fora 
pode ser inadequada a sua atuação lá dentro, se você não conhece 
mais profundamente essa organização interna. Lá no começo (da 
atuação em advocacy) a gente estava tentando influir numa questão 
de Lei Rouanet e a gente inicialmente queria soltar um manifesto e 
percebeu que se a gente soltasse uma carta, um manifesto, antes de 
fazer o relacionamento com o propositor da alteração legal e de ter 
uma conversa com as pessoas, a gente ia gerar mais problema do que 
solução, a gente ia gerar mais conflito do que a possibilidade de 
construção de consenso. Então a gente tem percebido que o caminho 
da construção de consenso e a atuação com uma legitimidade sempre 
construída no consenso, facilita enormemente e inclusive, com os 
deputados, tentar construir uma base de apoio para aquele consenso, 
facilita muito você obter resultados. (ROSSETTI, 2006). 

 

 

4.3.6 Sistematização do advocacy 

 

 De acordo com Eduardo Pannunzio, coordenador do projeto MLPP, para se fazer 

advocacy é importante estruturar o conhecimento e ter uma clareza muito grande dos 

objetivos e metas, de quais serão os temas trabalhados e de que forma serão trabalhados. O 

GIFE começou o trabalho mais focado em advocacy através de um grande mapeamento das 

proposições em andamento no Congresso Nacional sobre Marco Legal do terceiro setor, feito 

pela Ágere59, parceiro técnico do GIFE, em paralelo a uma discussão estruturante, que busca 

ampliar o diálogo público, preparar o discurso do GIFE em relação a esses temas e construir 

propostas para uma atividade de advocacy qualificada.  

                                                   
59A Ágere é uma organização sem fins lucrativos localizada em Brasília que, através de parcerias com diferentes 
organizações da sociedade civil, auxilia ações para a implementação de políticas públicas e para a melhoria do 
bem-estar social. A fim de atingir tais objetivos, realiza cursos e atividade de assessoria em advocacy. Para Iradj 
Roberto Eghrari, gerente executivo da organização, a idéia de criacao da Ágere foi a “sensação de que havia uma 
lacuna no atendimento a sociedade civil em termos dela poder fazer advocacy uma vez que ela não tinha 
condições de se estabelecer em Brasilia, [...], nós não somos uma prestadora de serviços, nós somos uma ONG 
que tem o seu ideário, acredita no advocacy e acredita em convidar outras entidades a fazerem advocacy junto 
com ela, então a Ágere traz a sua expertise em termos da realização do advocacy, mas ela pode não trazer 
legitimidade a alguns setores. Eu (Ágere) não tenho legitimidade para fazer advocacy na área da Criança e 
Adolescente mas a medida que eu me uno a Fundação Abrinq,eu estou considerando minha expertise, a expertise 
da Fundação, e juntamos os dois , acreditamos nos mesmo ideais, acreditamos na causa da Criança e do 
Adolescente e vamos para frente [...]”. (AGERE, 2007, EGHRARI, 2006). 
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 Em segundo lugar, afirma que é importante a articulação de esforços e mobilização. 

Para isso, buscam criar parcerias com outras organizações mais específicas no tema que estão 

fazendo advocacy (ex: CONANDA, ANDI, ABONG, Instituto Ethos) a fim de obter melhores 

resultados e maior legitimidade para a atuação do GIFE.  

 Um terceiro eixo de atuação é o diálogo e a pressão no processo de tomada de decisão 

de políticas públicas, nas esferas públicas de decisão, ou “advocacy propriamente dito”. No 

caso do GIFE, há um diálogo com o Congresso Nacional, com parlamentares específicos, com 

presidentes de comissão ou presidentes do próprio Congresso. Uma ferramenta muito 

importante é a busca por um diálogo qualificado e para isso, o GIFE prepara para as reuniões 

relatórios sobre o assunto, mostrando a atuação da organização: “como a nossa legitimidade 

não vem das urnas, vem acho dos valores que a gente representa, então mostrar que a nossa 

atuação está muito qualificada, embasada em fundamentos bastante sólidos, é o que a gente 

tem procurado fazer” (PANNUNZIO, 2006). Um exemplo de como o posicionamento do 

GIFE é construído a partir da deliberação com seus associados, será narrado abaixo, a partir 

de uma reunião do grupo de afinidade Marco Legal, à qual a autora deste trabalho participou a 

convite do GIFE. Serão omitidos os nomes das associações participantes, pois não agregam à 

discussão. 

 Analisar como se dá o processo de uma reunião, como são os diálogos estabelecidos, 

quem são seus atores e seus objetivos é fundamental de acordo com Forester. Ao analisar uma 

reunião entre funcionários de uma prefeitura, Forester busca, através da teoria Habermasiana 

da Ação Comunicativa, compreender a prática dos agentes em um ambiente politicamente 

estruturado: 

Quando nós entramos em uma reunião na prefeitura (ou em uma 
Igreja, ou na sala do diretor de uma faculdade, entre outros), nós 
queremos saber tipicamente quem busca o que e quais os propósitos, 
interesses, vontades, intenções, mas nós queremos saber muito mais 
do que isso, também. Nós queremos saber não apenas sobre as 
possíveis decisões dos outros atores sobre custos, benefícios, trocas – 
em geral, sobre suas vantagens, mas nós queremos saber também 
sobre suas obediência e lealdade, sobre sua integridade de caráter e 
fidelidade – em geral sobre suas identidades políticas e sociais 
(FORESTER, 1992, p. 47, tradução nossa). 
 

 O objetivo desse tipo de trabalho “etnográfico” crítico é revelar a política de um 

ambiente complexo e multifacetado. “Esse trabalho é crítico na medida em que foca relações 

de poder e hegemonia e suas conseqüências – e não porque provê qualquer regra de decisão 

ou ferramenta simples com a qual “medir” a dominação”. Esse trabalho possibilita analisar as 
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interações políticas e sociais, que moldam os pontos de vista, os consensos, a credibilidade e a 

atenção (FORESTER, 1992).  

 Neste trabalho, não se realiza completamente esse tipo de análise, já que não é feita 

nenhuma transcrição de diálogo e sua posterior análise. É feita apenas uma breve descrição de 

como foi a reunião e os consensos alcançados. Seria interessante fazer essa análise mais 

profunda nas deliberações de todas as organizações analisadas em uma pesquisa futura. 

 

Exemplo de Advocacy: Grupo de Afinidade Marco Legal – Discussão sobre as doações 

vinculadas ao Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA) – 30/10/2006 

 Por iniciativa do GIFE foi realizada uma reunião na sala das Alianças do escritório 

do GIFE dentro do grupo de afinidade em Marco Lega,l referente às doações vinculadas ao 

Fundo da Criança e do Adolescente. Foram convidados todos os associados que tivessem 

interesse em participar dessa discussão. A reunião teve abertura de Fernando Rossetti, que 

introduziu o tema e foi, posteriormente, coordenada por Eduardo Pannunzio, trazendo 

informações técnicas referentes ao tema. Eduardo Szazi, consultor jurídico da organização, 

apresentou também sua análise e recomendação sobre o tema. 

 Estavam presentes 17 pessoas (inclusive eu) sendo três funcionários diretos do GIFE 

(Fernando Rossetti, Eduardo Pannunzio, Cinthia Sento Sé), um era da Ágere (Kauara 

Rodrigues Dias Ferreira), outro era o consultor Jurídico do GIFE (Eduardo Szazi) e um 

outro representante de um escritório de advocacia, não associado, mas ligado a discussões 

do ML. Desses 17, 8 se manifestaram durante a reunião, três não eram associados e tinham 

um vínculo maior com o GIFE (Rossetti, Pannunzio e Szazi). Então 5 dos 10 associados 

presentes se manifestaram na reunião e 3 representantes de OSC se destacaram e tiveram 

maior participação na discussão.  

 A discussão realizada era sobre se o doador poderia definir para que organização, o 

FDCA, deveria repassar os recursos provenientes, via Imposto de Renda da doadora e se 

deveria existir um percentual, ou seja, as doadoras poderiam decidir 100% do destino da 

doação, 70%, 40% etc. Qual deveria ser esse percentual e com base em que critérios deveria 

ser definido?  Trata-se de uma questão importante para o GIFE, pois grande parte das 

doações a esses fundos provém de associados GIFE. O fundo é administrado pelo Conselho 

paritário da Criança e do Adolescente. A discussão corre por um período de duas horas 

sendo Rossetti o moderador, procurando sempre estabelecer o consenso e uma decisão 

conjunta e conclui, no final da reunião, que há um consenso de que a doação vinculada é 

favorável, mas não há um consenso claro sobre o percentual que deve estar atrelado a essa 
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doação. Conclui-se que não há informação suficiente para tomar uma decisão e os próximos 

passos seriam estudar, munir-se de informações para definir se deve haver um percentual de 

doação ou não, e de quanto deveria ser esse percentual. Além disso, coloca-se se isso não 

geraria problemas do tipo, as organizações não quererem direcionar recursos para causas 

que não julgam importantes ou causar mais polêmicas e destaca-se a importância de 

aumentar o acesso das pessoas físicas a essas doações, e não apenas às doações de grandes 

corporações (ex: estimular que 1 milhão de pessoas doe 1 Real e não que apenas uma 

organização doe 1 milhão de Reais). 

 Ao término da reunião, concorda-se em construir pareceres junto a especialistas da 

área, que irão embasar o posicionamento do GIFE nessa questão. Para isso, há uma divisão 

de tarefas entre os participantes da reunião.  

 Para o dia a dia do fazer advocacy, a Ágere presta assessoria, acompanha as 

proposições de interesse do Projeto MLPP e funciona como representante do GIFE em 

Brasília. Sobre o início do trabalho, Iradj Roberto Eghrari, gerente executivo da Ágere afirma:  

 
A primeira coisa que a gente faz é montar uma equipe, segunda coisa 
é na organização parceira também ter o nosso espelho, ter uma equipe 
ou pelo menos um indivíduo que seja o nosso interlocutor, senão não 
funciona, porque a idéia da Ágere é que ao longo do tempo a nova 
organização possa aprender esses processos e possa se tornar um ator 
independente. Nós não queremos criar dependência nas organizações. 
Tem que passar para elas o know-how e elas seguirem adiante. 
Segundo, tem a contra parte lá, o indivíduo que vai cuidar do 
advocacy da organização e que vai internalizar todo o aprendizado 
junto à Ágere e terceiro, mapear as temáticas que a organização 
parceira quer trabalhar, se elas são no nível do executivo, ou no nível 
do legislativo, [...], então mapeia-se isso e segue-se adiante e aí 
começa a atividade de advocacy propriamente dito (EGHRARI,2006). 
 

  Quando perguntado sobre o porquê de contratação da Ágere ao invés do GIFE se 

estabelecer em Brasília, e se isso traria algum ruído em relação à legitimidade do advocacy, 

Rossetti responde: 

Além de ter experiência acumulada em advocacy de causas públicas / 
sociais, o Iradj, dirigente da organização, tem extensa rede de 
relacionamentos em Brasília, o que acelerou muito a "decolagem" de 
nosso programa. Hoje temos já alguma experiência acumulada, e 
nossa própria rede de relacionamentos na capital federal, e por isso, 
estamos começando a avaliar a possibilidade de termos nosso próprio 
escritório. Além disso, desde o início, a proposta da Ágere foi de nos 
capacitar para fazermos advocacy, de maneira que não 
dependêssemos deles para sempre. Finalmente, essa opção para 
iniciar o advocacy em Brasília era economicamente mais favorável do 
que abrir nosso próprio escritório, ou mantermos um profissional em 
tempo integral. (Em relação ao problema da legitimidade) Sim, há 
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sempre esse risco quando se trabalha com terceiros no campo do 
advocacy. É muito importante que esse terceiro seja diretamente 
envolvido no planejamento estratégico da organização que o contrata, 
e que ele seja acompanhado de perto, cotidianamente. Ter uma 
sistemática de reuniões (presenciais e a distância) também é 
fundamental para evitar "ruídos". (ROSSETTI, 2006). 

   
Em relação à sistematização das proposições em andamento, Pannunzio descreve:  
 

 Lá atrás a gente fez um grande mapeamento das proposições (com a 
Ágere) que a gente ia acompanhar nas nossas áreas de atuação que é 
terceiro setor, criança e adolescente, juventude, educação, meio 
ambiente, cultura, nosso cerne claro que é Marco Legal e Terceiro 
Setor, mas tem essas cinco áreas fins que a gente também acompanha 
então a gente está montando hoje um grande banco de dados. Cada 
uma das proposições, dados centrais de cada uma delas, número, 
autor, partido, estado que é, qual a ementa oficial, uma descrição que 
a gente analisa o projeto, coloca de forma muito sintética o que para 
nós é mais importante naquele projeto, a área, se ele tem um impacto 
positivo e negativo, essa avaliação a gente sempre procura fazer com 
os grupos de afinidade, também, e a situação atual da tramitação dele, 
se foi aprovado na outra casa, se não foi, em que comissão está, quem 
é o relator, enfim dá um pouco o status. E tem também o analítico 
dessa descrição da situação atual. (PANNUNZIO, 2006). 
 

 Considerando que são muitos projetos de lei, alguns mais relevantes do que outros, 

Pannunzio afirma que existem critérios que ajudam a estabelecer uma ordem de prioridades e 

“o foco em Brasília”. Para a área de Marco Legal e Terceiro Setor, há oito critérios para 

definir a prioridade e relevância do PL: são dados notas de 0 (zero - mínimo) a 2 (dois- 

máximo):  

1) Encaixa-se em algum dos temas prioritários (um dos cinco que estão na carta de 

Curitiba)?  

2) Tem abrangência temática (abrange mais de um desses temas)?  

3) Tem abrangência setorial (ex: apenas para a área de infância, todas as organizações 

do terceiro setor, etc.)? 

4) Tem impacto sobre a quantidade do ISP na área (ex: tem potencial de alavancar 

mais ISP ou não)? 

5) Qual a hierarquia normativa (ex: Projeto de lei complementar, Projeto de lei 

ordinária)? 

6) Qual o estágio de tramitação? 

7) Qual o ritmo que está tramitando (ex: para saber qual a atenção que será dada ao 

projeto) 

8) Quão importante é aquilo para os associados?  
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[...] tem dois desses critérios que tem peso 2 que é "tema prioritário" e 
"interesse dos associados" e a gente da uma nota de 0 (mínimo) a 2 
(máximo) e com isso a gente chega num resultado, numa pontuação 
final que nos dá como a gente faz escalonamento, [...]. Com base 
nessa pontuação, tentativa de dar critérios para a nossa atuação de 
advocacy no Congresso - claro que não é totalmente objetiva há um 
grau de subjetividade dessa pontuação - mas por enquanto é o 
máximo da metodologia que a gente conseguiu chegar para objetivar 
e conseguir por publicamente os critérios que norteiam o nosso 
advocacy e efetivamente as vezes a posição da proposição pode 
mudar, pode subir ou descer conforme andamento dela no Congresso 
Nacional. (PANNUNZIO, 2006). 
 

 Em relação à estratégia de advocacy, a prioridade alta é dada aos casos em que o GIFE 

busca ser protagonista no advocacy e considera uma área de expertise da organização. Por 

exemplo, no caso do Marco Legal produzirão conhecimento, subsídios, materiais, pareceres, 

artigos para a imprensa e haverá: 

 
[...], um advocacy grande lá em Brasília, então vamos tentar fazer 
audiência pública, vamos conversar com parlamentares e vamos 
tentar angariar parceiros para apoiar essa causa. São causas em que a 
princípio o protagonismo do GIFE é importante e a gente tende a 
querer ser visto externamente como um ator importante em relação 
àquela proposição, seja no CN, para que então os parlamentares de 
alguma forma saibam que o GIFE é importante de ouvir, e que, de 
alguma forma também, a sociedade veja o GIFE como um ator 
importante.(PANNUNZIO, 2006). 
 

 No caso dos PL de prioridade média, o advocacy feito pelo GIFE é “menor”, em geral, 

são proposições que têm outras organizações atuando, por exemplo, no caso do FUNDEB 

“tem um conjunto de atores, alguns com muito mais capacidade do que nós, por exemplo, que 

atuam naquela área que estão já liderando os esforços”. A estratégia para o GIFE, nesses 

casos, será se associar aos outros parceiros, que tenham maior conhecimento da área ou um 

protagonismo mais acentuado. O nível baixo de prioridade são proposições em que, a 

principio, será feito apenas um monitoramento (ex: quando algum parlamentar apresenta 

alguma uma emenda que muda o sentido do PL ou no caso de uma proposição que estava 

parada e começa a andar). Analisa-se e “acende-se uma luz amarela” e o PL pode, 

eventualmente, vir a ser uma prioridade média ou alta (PANNUNZIO, 2006). No dia a dia, as 

mudanças nas proposições são adicionadas ao banco de dados e alimentam o Boletim Marco 
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Legal60 circulado para os associados e divulgados no site do GIFE sobre o que está em 

andamento. 
 

Nível 1: prioridade ALTA (5 proposições) 
  acompanhamento + informação + análise + produção + advocacy.  

 GIFE = protagonista interessado e atuante; parlamentares identificados e capazes de 

 reconhecer o GIFE como força interessada. 

Nível 2: prioridade MÉDIA (10 proposições) 

  acompanhamento + informação + advocacy eventual. 

 GIFE = interessado (acompanha e participa); pluralidade de interessados; intervenção 

se  necessária, em pontos específicos. 

Nível 3: prioridade BAIXA (sem limite) 

  acompanhamento + informação.  

 monitoramento feito de maneira mais distante, reunindo e divulgando informações, 
 mas sem intervenções diretas  
Esquema 7 - Ordem de prioridades das proposições avaliadas pelo GIFE – Projeto MLPP 2005 
Fonte: GIFE, 2007 – Cedido pelo Projeto Marco Legal e Políticas Públicas.  
 
 Trata-se de uma metodologia clara de advocacy que surgiu no final de 2005, início de 

2006 no âmbito das discussões do GA de MLPP. A tabela com as proposições acompanhadas 

pelo GIFE nas áreas de educação, meio ambiente, cultura, terceiro setor encontra-se na íntegra 

em anexo, neste trabalho. 

 
A gente começou a fazer o mapeamento, selecionar as preposições e 
vimos que começou a ter muita coisa, tivemos uma reunião para ver 
quais eram as coisas mais importantes, que fatores deveriam 
influenciar nosso advocacy. Nessa reunião foi o grande brain 
storming, no começo de 2006, [...], então sistematizamos essas 
contribuições e tivemos essa idéia de construir uma tabela, dar nota, 
enfim, e procurar discutir isso com o GA. Foi a Ágere que fez o 
levantamento, colheita de projetos, novas proposições e passou para o 
GIFE avaliar e decidir se acompanharia ou não, e qual a prioridade. 
Esta tabela cresce quinzenalmente. Embora o fôlego hoje de 
prioridades alta e média seja ainda limitado - sempre em nível federal 
por enquanto – há uma idéia de replicar esse trabalho em nível 
estadual de forma até mais descentralizada aproveitando rede de 
associados. O foco federal é porque não há capacidade de fazer algo 
em nível estadual, por exemplo. (PANNUNZIO, 2006).  
 

                                                   
60 O GIFE disponibiliza quinzenalmente um levantamento das principais decisões aprovadas pelo Congresso Nacional, 
que possam ter impacto positivo ou negativo sobre a atuação do terceiro setor. Esse boletim é realizado em parceria 
com a Ágere.  
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 O GIFE durante o processo de advocacy até o presente momento teve vários 

aprendizados, como conhecer um importante canal no Congresso Nacional: a Comissão da 

Câmara de Legislação Participativa61, segundo Pannunzio um canal “pouquíssimo explorado”, 

em que organizações da sociedade civil podem apresentar projetos de lei. Esses serão 

atribuídos a um deputado relator que pode adotar ou não o PL, sendo uma boa porta de 

entrada, pública, transparente e institucional para PL das OSC. Entretanto, o coordenador 

também afirma que se for possível trabalhar um PL que já esteja em tramitação, é mais fácil, 

não é necessário começar do zero, pode-se propor mudanças no texto. 

 A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP-CD) foi 

criada em 2001 e possibilita às entidades da sociedade civil, como ONGs, associações de 

classe como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Confederação Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), sindicatos, conselhos nacionais paritários (ex: Conselho Nacional de Saúde),  

a apresentarem projetos de lei sem intermédio de parlamentares. Sendo assim, para apresentar 

uma proposição, basta que a entidade tenha um registro civil e apresente através de uma ata 

quem são os seus responsáveis legais. Essa medida visa atender um objetivo que a lei de 

iniciativa popular não conseguiu. Apesar da importância dessa instância, poucas matérias 

foram sugeridas na CLP (300 desde sua criação e apenas uma se transformou em norma 

jurídica). A Ágere afirma que o baixo índice de aprovação advém pela CLP ser uma comissão 

desprestigiada, sem mobilização política e, para que uma proposição seja aprovada no 

Congresso, é fundamental o apoio de parlamentares. Nesse contexto, muitas entidades 

priorizam outras estratégias de atuação no Legislativo. A organização conclui que mesmo 

com essas limitações, a CLP é um avanço significativo e a iniciativa já foi ampliada para os 

governos estaduais e municipais, havendo, hoje, cerca de 30 CLPs, entre Congresso Nacional, 

Assembléias Estaduais e Câmaras de Vereadores (BOLETIM NO PONTO ÁGERE, 

14/02/2007).  

 Vale a pena refletir se esse espaço institucional de participação pode ser visto como 

mais uma das idiossincrasias brasileiras, no sentido, por exemplo, de ter “lei que pega e lei 

que não pega”. Fala-se cada vez mais na participação da população em discussões de políticas 

públicas, em trazê-la para o processo decisório, mas há indícios de que há uma rejeição por 

parte dos parlamentares quanto a CLP, de acordo com Pannunzio, apesar de ser um caminho 

institucional legítimo. 

                                                   
61 Criada em 2001, tornou-se um novo mecanismo para a apresentação de propostas de iniciativa popular. Recebe 
propostas de associações e órgãos de classe, sindicatos e demais entidades organizadas da sociedade civil, exceto 
partidos políticos. Todas as sugestões apresentadas à comissão são examinadas e, se aprovadas, são transformadas em 
projetos de lei, que são encaminhados à Mesa Diretora da Câmara e passam a tramitar normalmente. 
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 Outros canais de participação mencionados por Pannunzio são os Conselhos de 

Políticas Públicas junto ao executivo, em que o GIFE está presente através do GAJ (Grupo de 

Afinidade de Juventude) no Conselho Nacional de Juventude e através de um associado no 

Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, e as Audiências Públicas, outro importante espaço 

para a deliberação das OSC junto ao governo. “Entidades da sociedade civil podem solicitar 

audiência pública, está no regimento interno da Câmera, só que nunca é utilizado, o 

procedimento depois corre pelo mesmo caminho”. Entretanto, Pannunzio afirma que esse 

processo não é bem visto pelos parlamentares, visto como uma forma de intromissão no 

processo do parlamento e o GIFE foi aconselhado a não segui-lo. Assim, existem mecanismos 

institucionalizados e pouco divulgados visando a aumentar a deliberação e a participação da 

sociedade civil dentro do processo democrático, mas pouco utilizado e com riscos da 

organização que o utiliza ser vista com “maus olhos”: “Eu acho que pode queimar até um 

pouco o filme do GIFE, mas acho que e o papel nosso de advocacy é explorar essas coisas, da 

gente abrindo um pouco esses espaços, divulgando” (PANNUNZIO, 2006).  

 Além dos contatos individuais com parlamentares, há projetos por parte do GIFE de 

construir junto a deputados e senadores e outras OSC uma Frente Parlamentar do terceiro 

setor no Congresso, ou seja, existem idéias para a construção de uma coalizão mais ampla no 

terceiro setor, mas são planos, sendo as parcerias existentes, pontuais e focadas em assuntos 

específicos.  

 
Deputados e senadores querem construir algumas relações mais 
permanentes, propor a criação de uma Frente Parlamentar do Terceiro 
Setor. A idéia é de que alguns parlamentares com maior sensibilidade 
aos temas do terceiro setor, com os quais a gente possa ter um diálogo 
mais permanente, estar sempre trocando informações, [...], seria a 
partir do ano que vem com a nova Legislatura. Selecionar cinco 
parlamentares chave que já tenham relação com o terceiro setor, mas 
são os parlamentares que tem que levar adiante, [...]. Essa idéia por 
hora é do GIFE, mas em algum momento vai ter que falar com outras 
(organizações) do terceiro setor, estão em discussões internas ainda. 
(PANNUNZIO, 2007). 
  

 Em relação à existência de um código de conduta para ser utilizado pelo GIFE, em 

contato com representantes do legislativo e executivo, Pannunzio afirma que não há nada 

sistematizado, mas que estão construindo uma política de advocacy com princípios mais 

gerais e regras práticas (ex: evitar fazer reuniões sozinho com parlamentares, dar maior 

publicidade possível a todo e qualquer encontro que houver com parlamentares ou 

representantes do executivo) e uma série de outros procedimentos, que deveriam estar 

consolidados em um documento público informando como o GIFE faz advocacy. 
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Eu acho que isso é uma deficiência nossa hoje, o GIFE não ter esse 
documento, até  porque a gente está meio que aprendendo ainda, mas 
eu acho fundamental ter, é uma das nossas metas para o próximo ano 
conseguir isso, aprovar até o nosso conselho de governança, o que nos 
fazemos de advocacy e o nós não fazemos de advocacy. 
(PANNUNZIO, 2006). 
 

 Em relação a estimular os associados, a influenciar diretamente políticas públicas, isso 

ainda não foi feito, pois seria necessário desenhar previamente um projeto para capacitar as 

organizações, para que aprendessem a fazer advocacy local e a ajudar no advocacy federal, 

falando com os parlamentares em suas próprias cidades, descentralizando o processo.  

 

 

4.3.7 Relação GIFE dentro de um contexto de Esfera Pública 

 

GIFE e Governo 

 Há um crescimento na relação entre o GIFE e o Estado brasileiro, principalmente, 

através de ações no legislativo. Essa atuação nasceu com a participação no Comunidade 

Solidária, mas cresce ao longo do tempo e estrutura-se através da criação do Projeto MLPP 

com o apoio da Fundação Ford, em 2003.  

 A contratação da Ágere para prestar assessoria em advocacy é outro importante marco 

na evolução dessa relação. Hoje, o advocacy junto ao governo é um dos eixos centrais de 

atuação do GIFE, ganhando importância. Destaca-se, também, a atenção dos associados que 

buscam, além de um Marco Legal para o setor e para o ISP, atuar através do GIFE em 

políticas públicas voltadas para as áreas de educação, meio ambiente, cultura, entre outras.  

 Hoje, as questões internas estão ligadas a como unir o trabalho do Projeto MLPP aos 

grupos de afinidade cada vez mais atuando em políticas públicas e como trabalhar a questão 

de atuação local, conforme solicitado pelos grupos de afinidade regionais. Em geral, é nítido o 

crescimento da organização em questões de políticas públicas.  

 
 
GIFE e Associadas 
 A relação entre o GIFE e as suas associadas já foi previamente descrita nos itens 4.3.3 

e 4.3.4. É importante colocar a preocupação da organização com os possíveis interesses 

corporativos, que surgem por parte de algumas organizações e da importância de manter-se à 

parte a fim de não prejudicar a legitimidade da organização. Sendo assim, interesses que 

promovam o bem público em relação a questões como marco legal, educação, saúde, cultura, 
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meio ambiente, etc., são trabalhados pelo GIFE e os interesses específicos de um associado 

unicamente não se encaixam na proposta de advocacy da organização.  

 Interessante, também, é observar sob um outro espectro. O GIFE define os grupos de 

afinidade olhando mais para os associados do que para dentro do GIFE, ou seja, de certa 

forma atendendo às necessidades desses grupos, diferentemente do IS, por exemplo. Os 

grupos de afinidade são grupos de discussão de associados do GIFE com interesses em 

comum, propondo ações com base nas suas discussões, às quais podem ou não ser levantadas 

pelo GIFE de forma mais ampla, mas de qualquer forma, é uma lógica de interesses dos 

associados, diferente de uma lógica maior da organização. Os grupos foram retomados com 

mais vigor em 2005, com uma pessoa contratada especificamente para coordená-los (Cinthia 

Sento Sé) e são um importante alicerce da estratégia da organização. No caso do IS, por 

exemplo, não há os Comitês temáticos (Educação, Saúde, Cultura, etc.) de acordo com seus 

associados, tendo como premissa básica que o objetivo da organização é defender os direitos 

de fazer advocacy, para que as organizações consigam fazê-lo (por contra própria) e defender 

suas causas respectivamente, sendo os comitês definidos de acordo com a estrutura da 

“instituição” IS e não de acordo com os “associados” do IS. O GIFE não trabalha, atualmente, 

a “emancipação” de seus associados em relação ao advocacy que cada um pode fazer em suas 

respectivas causas, cidades, etc. Isso pode ocorrer, pois a organização ainda está em fase de 

aprendizado sobre o que significa fazer advocacy. 

 

GIFE e organizações pares 

 No caso de organizações pares, Rossetti afirma que o GIFE trabalha com a Ágere 

considerada como par e remunerada para fazer o monitoramente do Congresso Nacional. O 

GIFE já atuou com a ABONG em diversas ocasiões de confluência de objetivos, de agendas 

comuns. Existe espaço para coalizões e essas são realizadas pela organização em uma lógica 

semelhante ao do IS, no sentido de atingir objetivos sem focar-se tanto no posicionamento 

político das organizações, ou seja, dentro da lógica da razão instrumental, “[...], a gente 

identifica quem está no campo, identifica quem dá para fazer parceria, independentemente da 

cor política, mais pela convergência de agenda e atua com eles.” (ROSSETTI, 2006).  

 

GIFE e Corporações 

 O GIFE atua, diretamente, com empresas que possuem programas de doações 

corporativas e com Fundações Empresarias que realizam investimento social privado.  



 

 

138

 Rossetti afirma que um dos efeitos mais interessantes do inicio da atividade “de falar 

nós vamos fazer política, nós vamos fazer advocacy, nós vamos tentar mudar políticas 

públicas” foi que, aos poucos, vários associados começaram a enxergar no GIFE um 

instrumento de lobby pelo público e não pelo interesse da empresa. Para o secretário geral, se 

uma fundação corporativa buscar defender, por exemplo, uma mudança no incentivo fiscal 

para fundos da criança e do adolescente, será sempre vista como privada, tendo dificuldades 

de se posicionar no congresso ou na arena como pública. Já o GIFE, por ser uma associação, 

tem um discurso público mais legítimo, o seu discurso e posicionamento “pode ser público 

sem ser associado a uma dessas marcas”.  No caso de interesses privados e corporativos, 

Rossetti afirma que não é possível construir consensos, e o GIFE acaba sendo um lugar, onde 

é possível “você se posicionar mesmo como corporação enquanto pública”. No caso de 

questões de interesse corporativo, Rossetti trabalha sem dizer que “aquilo não é de interesse 

público”, e sim, colocando o assunto para discussão entre os associados. Se for possível 

construir um consenso, se for possível ganhar hegemonia, atua-se nessa questão. 

 

GIFE e Agências Multilaterais 

 Em relação a agências multilaterais, Rossetti afirma que o GIFE não recebe recursos 

delas, mas tem relação com organizações como Unicef, Unesco, BID e parcerias nas agendas 

que são comuns.  

 

GIFE e GONGOs 
 Segundo Rossetti, um dos associados do GIFE, a Fundação Banco do Brasil é uma 

GONGO, pois a orientação de para onde vão os recursos da Fundação são dados pelo governo 

federal. Entretanto, o que deve orientar é a legitimidade da causa:  

 
Tendo agendas em comum a gente atua junto, [...], a questão é 
legitimidade da causa, a gente poderia até trabalhar com dinheiro do 
governo na medida em que a causa é legítima e não gera conflitos 
nessa base. Dá para empresas, ONGs, GONGOs, e o próprio governo 
atuar em agendas comuns e compartilhar os investimentos necessários 
para fazer alavancar determinadas agendas, [...], o problema é atuar 
com dinheiro do governo como se atua, historicamente, no Brasil, 
com interesses privados. (ROSSETTI, 2006).   
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4.4. Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG  

 

 

4.4.1 Histórico 

 

 A ABONG é uma associação “sem fins lucrativos e econômicos”, criada em 1991, por 

um conjunto de organizações não governamentais (ONGs), que tinham como objetivo a luta 

por justiça social e a expansão da democracia e da cidadania. A organização surge como 

forma de articular as organizações associadas e representá-las coletivamente perante o Estado 

e demais sujeitos da sociedade civil (ABONG, 2006). 

 
A constituição da ABONG resultou da trajetória de um segmento de 
ONGs brasileiras, marcado pela resistência à ditadura e ao 
autoritarismo; pela presença ativa nas lutas democráticas; pelo 
compromisso de luta contra a exclusão e as desigualdades sociais; 
pela defesa de direitos e da construção da cidadania; pelo apoio aos 
movimentos sociais; pela busca de alternativas de desenvolvimento, 
ambientalmente sustentáveis e socialmente justas; e pela defesa 
intransigente da ética na política para consolidação da democracia. 
(ABONG, 2006). 
 

 PAZ afirma que as raízes da ABONG coincidem com as das ONGs da década de 60 e 

70, que se caracterizaram pela luta pela democracia.  A ABONG une essas organizações às 

nascidas nos anos 80 e 90, “possibilitando-lhes a troca de experiências, a representação 

coletiva e, mais do que isso, favorecendo a sua inserção em determinado campo político, 

crítico e de esquerda, que dá significado próprio ao termo “ONG”” (PAZ, 2005, p.20). 

Segundo Gohn, as organizações que passam a ser reconhecidas como ONGs, têm uma grande 

relação com os movimentos sociais decorrentes do seu envolvimento no processo de 

democratização em que realizavam conjuntamente atividade de cunho organizativo, educativo 

e de formação política (GOHN, 1997).  

 Atualmente, a organização é integrada por cerca de 270 associadas, que atuam em 

áreas como direitos humanos, questões agrárias, questões urbanas, desenvolvimento regional, 

promoção da igualdade racial, meio ambiente, entre outros, e reconhecida hoje como um 

sujeito de intervenção política e de interlocução com o governo.  

 A organização também defende a existência de um diferencial crítico entre o campo 

mais amplo das organizações sem fins lucrativos, também denominadas organizações do 

terceiro setor, e as ONGs, pois possuem histórias, trajetórias e identidades políticas distintas. 

Essas ONGs têm como característica intrínseca a sua forte militância por direitos e justiça 
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social e a adoção de uma identidade política, algo que não está presente em organizações 

denominadas do terceiro setor. Para a ABONG, são ONGs: 

 
[...] entidades que, juridicamente constituídas sob a forma de 
fundação ou associação, todas sem fins lucrativos, notadamente 
autônomas e pluralistas, tenham como objetivo o compromisso 
com a construção de uma sociedade democrática, participativa e 
com o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter 
democrático, condições estas, atestadas pelas suas trajetórias 
institucionais e pelos termos dos seus estatutos (ESTATUTO 
SOCIAL ABONG, 2006). 
 

 A ABONG e suas associadas atuam com base em uma Carta de Princípios éticos e de 

compromisso, buscando: 

1) Promover o intercâmbio entre entidades em busca de ampliação da cidadania; 

2) A constituição e expansão de direitos; 

3) A justiça social e a consolidação de uma democracia participativa; 

4) Consolidar a identidade das ONGs brasileiras e afirmar sua autonomia face ao 

Estado, aos partidos políticos, às Igrejas e aos movimentos populares, 

5) Defender o interesse comum das suas associadas e estimular diferentes formas de 

intercâmbio entre elas e com instituições similares de outros países; 

6) Informar sobre a atuação de agências governamentais, internacionais e multilaterais 

de cooperação para o desenvolvimento;  

7) Combater todas as formas de discriminação; 

8) Ser um instrumento de promoção, em âmbitos nacional e internacional, das 

contribuições das ONGs frente aos desafios do desenvolvimento e da superação da 

pobreza (ABONG, 2006). 

 Ideologicamente, a organização tem um posicionamento progressista de esquerda e 

acredita que as ONGs são fundamentais na formulação, monitoramento de políticas públicas, 

exercendo um controle social sobre essas políticas. Como afirmado em Nota Pública pela 

ABONG, na ocasião da CPI das ONGs: “em uma cultura marcada pelo autoritarismo e por 

um Estado patrimonialista, dinheiro público não é dinheiro de governo, mas seus destinos 

devem ser decididos em debates democráticos, nos quais estão em disputa concepções sobre 

Estado, sobre papel da sociedade e, principalmente, sobre projetos de desenvolvimento”. Para 

Durão, o capitalismo neoliberal e a hegemonia do capital e suas idéias antiestatais e a favor 

das privatizações, dentro de um contexto de globalização dominado por grandes corporações 
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transacionais, vêm redefinindo o papel dos Estados e o próprio alcance de democracia, sendo 

esse, também, responsável pela grande desigualdade social em nível global. (DURÃO, 2004).  
 

 

4.4.2 Estrutura organizacional 
 

 Em termos de estrutura organizacional, a ABONG é composta de Conselho Diretor 

(diretoria executiva e oito diretorias regionais), de Conselho Fiscal, de funcionários 

contratados e suas associadas. As associadas podem ser efetivas ou colaboradoras 

(organizações sem personalidade jurídica própria, com os mesmos direitos da associada 

efetiva, exceto o direito a voto nas assembléias gerais). As associadas efetivas podem 

participar das assembléias gerais, que ocorrem de três em três anos (ou de forma 

extraordinária quando solicitado), propondo, discutindo e votando questões de interesse da 

associação, eleger os membros do Conselho Diretor e Conselho Fiscal e participar de todas as 

atividades e debates promovidos pela associação, apresentando propostas para a atuação 

nacional e regional da ABONG. A atuação das diretorias regionais, conforme Durão e 

Arantes, são importantes espaços de deliberação entre as associadas e a ABONG. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 8 – Estrutura organizacional da ABONG – 2007. 
Fonte: ABONG, 2007, site. 
  

 Os membros da diretoria executiva e das diretorias regionais são representantes das 

organizações associadas e atuam de forma voluntária, ou seja, não são remunerados pelo seu 

trabalho. Além disso, a ABONG possui, também, uma estrutura de caráter mais 

administrativo e nacional que é a Coordenação Nacional, localizada em São Paulo e também 

conta com um escritório em Brasília focado em políticas públicas. 
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Esquema 9 - Estrutura organizacional do Escritório Nacional da ABONG – 2007. 
Fonte: ABONG, 2007, site 
 

 De acordo com Durão, na assembléia podem participar todas as associadas, entretanto, 

é muito difícil todas participarem, pois algumas são muito pequenas e o custo de 

deslocamento é muito elevado. As organizações localizadas no Rio de Janeiro e São Paulo 

acabam tendo mais chance de se deslocar, já que as reuniões, geralmente, ocorrem em São 

Paulo ou Brasília. Apesar das associadas na assembléia elegerem o conselho diretor (os não 

presentes não podem votar), as diretorias regionais são eleitas, na sua maioria, com uma 

participação muito mais ampla, porque os diretores regionais são apenas ratificados na 

assembléia geral, ou seja, são previamente eleitos em assembléias regionais, dando assim, um 

caráter mais representativo à eleição do conselho diretor. Entretanto, de acordo com Durão, 

normalmente, o grande problema não é resolver as disputas, e sim, encontrar pessoas que se 

disponham a assumir esses cargos, já que são não remunerados.  

Em relação aos recursos da organização, a ABONG, em 2006, movimentou R$ 963 

mil. Desses, 15.5% eram provenientes de anuidades das associadas, administração de projetos 

especiais, vendas de livros; 5.9% provenientes de organizações não governamentais nacionais 

e a grande maioria, 78.6%, advindos de agências de cooperação internacional, a maioria 

européia (recursos para projeto institucional da ABONG e programas especiais como o de 

Desenvolvimento Institucional). As principais doadoras internacionais são Fundação Kellog, 

Fundação Ford, Oxfam, Evangelischer Entwicklungsdienst (EED - Church Development 

Service)  e Organização intereclesiástica para a cooperação ao desenvolvimento (ICCO). 

 Como afirma PAZ (2005), as regionais da ABONG contribuem para expressar a 

diversidade das organizações associadas e a distribuição em regionais busca o fortalecimento 

de coletivos de ONGs, através da discussão de pautas locais e gerais, da troca de experiências, 
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capacitação. Essa divisão por regiões seria uma forma de divisão interna da organização 

semelhante, em seu caráter estrutural, aos comitês do IS e aos grupos de afinidade do GIFE. 

Entretanto, o critério da divisão propriamente dito é diferente. No caso da ABONG, a divisão 

por regiões é mais demarcada pela lógica da ação local, da descentralização do que em focar 

um determinado grupo de direitos e causas. Nas regionais, não são tratados apenas assuntos 

de determinadas áreas de direitos, mas assuntos daquela região que envolvam as ONGs e a 

luta de direitos, gerando maior enriquecimento do debate, já que não é tão segmentado. Por 

outro lado, ao trabalhar a segmentação de suas atividades, de acordo com os eixos 

estruturantes de atuação (item 4.4.4), a organização acaba enfatizando algumas questões como 

a da igualdade racial. 

 

 

4.4.3 Perfil das Organizações Associadas 

 

 As organizações associadas à ABONG representam uma grande pluralidade de causas, 

com diferentes missões, sendo voltadas à defesa de direitos, educação, cultura, meio 

ambiente, assessoria a movimentos sociais, pesquisa e formulação de políticas públicas, entre 

outras. Entretanto, uma característica comum a todas essas organizações, é a sua forte 

construção de projetos políticos e participação em processos de políticas públicas 

(CICONELLO, 2006; PEREIRA, 2003). 

 No último censo da ABONG sobre o perfil de suas associadas, feito em 2004, com 

base em respostas de 202 organizações (77% do total de associados), afirma-se que cada vez 

mais as ONGs são foco de estudos acadêmicos e cresce a sua participação na cena política e 

social nacional e internacional, provocando debates sobre a “identidade, o projeto político e a 

contribuição dessas organizações ao aprofundamento da democracia brasileira” (ABONG, 

2005). 

 As associadas à ABONG foram constituídas, durante a década de 1970 e 1980 

(56,4%), período de ditadura militar, marcado pelo autoritarismo e forte restrição de direitos. 

Essas organizações focavam a educação popular, alfabetização de adultos, assessoria sindical 

e a movimentos camponeses e urbanos, entre outros, tendo um papel de destaque na formação 

de movimentos sociais. É importante ressaltar que as associadas são organizações 

formalmente constituídas (premissa básica para ser “associada efetiva”) sendo 97,7% 

constituídas como associações e 2,3% como fundações.  Em relação às origens das 

associadas, Ciconello afirma que é possível observar uma influência de grupos ligados a 
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universidades, movimentos sociais, agentes influenciados pela Teologia da Libertação e 

grupos de cidadãos.  

 
Tabela 8 – Ano de constituição formal dos associados ABONG – 2004 
Ano de Constituição % 
Até 1970 4.5 
1971-1980 11.4 
1981-1990 45.1 
1991-2000 35.6 
2001-2002 4.2 
NR/ NS 2.0 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p.8. / Base 202. 
 
 Em termos de localização, a maioria das associadas está no Nordeste (40%) e no 

Sudeste (39%), com um crescimento de 7% na região nordeste de 2001 para 2004. Entretanto, 

é também importante avaliar o espectro de atuação das organizações, pois muitas têm uma 

abrangência maior do que a da área de sua localização, como pode ser observado na tabela 

abaixo. Apesar de grande parte das associadas terem uma atuação local, o principal âmbito 

geográfico-político de atuação das ONGs associadas é nacional (32%), seguido pela atuação 

estadual (30%). Outra informação que potencializa a atuação mais política das associadas é de 

que 27% atuam em âmbito internacional, podendo ser influenciadas pela prática de advocacy, 

em países desenvolvidos da Europa e Estados Unidos. 

 
Tabela 9 – Comparativo da região de sede e de atuação dos associados ABONG – 2005 

Região  Sede da Organização (%) Região de Atuação (%) 
Nordeste 39.6 57.4 
Sudeste 38.6 46.0 
Norte 6.4 33.7 
Centro-Oeste 6.9 26.7 
Sul 8.4 25.7 
NS/NR   3.5 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 10. / Base 202-Respostas múltiplas  
 
 
 Em relação à sua área de atuação, há um grande pluralismo em relação às áreas 

temáticas priorizadas pela organização, destacando-se a educação, organização e participação 

popular e justiça e promoção de direitos. 

 

 

 



 

 

145

 
Tabela 10 - Principais áreas temáticas priorizadas pelos associados ABONG – 2004 

Área de Atuação % Área de Atuação % 
Educação 47.0 Questões urbanas 9.9 
Organização popular / Participação 
Popular 40.6 Segurança alimentar 9.9 

Justiça e promoção de direitos 29.7 Assistência social 8.9 
Fortalecimento de outras ONGs /  
Movimentos populares 26.7 Questões agrárias 6.9 

Relação de gênero e discriminação 
sexual 26.2 Desenvolvimento da economia 

regional 6.9 

Trabalho e renda 23.3 Discriminação racial 5.5 
Saúde 22.3 Orçamento público 4.5 
Meio ambiente 20.3 Segurança pública 3.5 
Arte e cultura 13.4 Relações de consume 3.0 
Comunicação 13.4 Comércio 2.5 
Agricultura 12.4 Outras 20.3 
DST/AIDS 11.4 NS/NR 1.5 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 13. / Base 202-Respostas múltiplas 
 
 
 No caso dos beneficiários, esse pluralismo também é observado nas organizações 

populares, movimentos sociais, mulheres e crianças e adolescentes conforme tabelas abaixo:  

 

Tabela 11 - Principais beneficiários (as) das atividades dos associados ABONG – 2004 

Beneficiários (as) % Beneficiários (as) % 
Organizações populares /  
Movimentos sociais 61.9 Moradores (as) de áreas de ocupação 12.4 

Mulheres 49.5 Trabalhadores (as) urbanos(as) /  
Sindicatos urbanos 10.4 

Crianças e adolescentes 43.6 Portadores (as) de HIV 7.9 
População em geral 31.7 Povos indígenas 5.9 
Trabalhadores (as) rurais /  
Sindicatos rurais 27.2 Gays e lésbicas 4.5 

Outras ONGs 26.7 
Portadores (as) de necessidades 
especiais  
(físicas e mentais) 

3.0 

Professores (as) 22.3 Terceira idade 3.0 
Estudantes 19.3 Outros 30.2 
Negros(as) 15.8 NS/NR 1.5 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 13. / Base 202-Respostas múltiplas 
 
 Analisando sua forma de atuação, observa-se que 70% das organizações buscam o 

desenvolvimento da consciência crítica e da cidadania e 55% busca transformar suas ações em 

políticas públicas.  
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Tabela 12 - Trabalho exercido pelos associados ABONG junto ao público beneficiário – 2004 
Perspectivas de Trabalho % 
Desenvolver a consciência crítica / 
cidadania 

70.3 

Transformar essas ações em políticas 
públicas 

55.5 

Fortalecer as entidades e coletivos 
organizados 

52.5 

Solucionar problemas imediatos 11.9 
NR/ NS 0.5 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 12. / Base 202 - Respostas múltiplas 
  

A tabela 12 acima, associada ao principal tipo de intervenção das organizações 

associadas, mostra o forte caráter organizacional político das organizações, conforme mostra a 

tabela 13, em que 63,4% das organizações realizam capacitação técnica / política e 34,2% 

realizam articulação política e/ou Advocacy. É interessante observar que essa é a primeira e 

única vez que a palavra advocacy aparece no relatório Perfil das Associadas à ABONG, e 

aparece de forma dúbia quanto ao seu significado, ao ser utilizada como e/ou, “articulação 

política e/ou advocacy”. Essa forma de utilização da palavra advocacy confirma a grande 

dúvida conceitual existente para definir o que significa fazer advocacy.  

 
Tabela 13 - Principal tipo de intervenção dos associados ABONG – 2005 
Tipos de Intervenção % 
Capacitação técnica / política 63.4 
Assessoria 46.5 
Articulação política e/ou Advocacy 34.2 
Prestação de serviços (atendimento direto) 31.2 
Pesquisa 21.3 
NR/ NS 0.5 

Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 78. / Base 202 - Respostas múltiplas. 
 
 Ao avaliar o índice e crescimento desse ítem (articulação política e / ou advocacy) em 

relação aos dados de 2001, esse tipo de intervenção não estava presente na tabela “Principal 

tipo de intervenção das organizações associadas”. Em conversa com Helda Oliveira 

Abumanssur, coordenadora do escritório nacional e responsável pela coordenação editorial do 

“Perfil das Associadas à ABONG”, a intervenção “articulação política e/ou advocacy” era 

mencionada em anos anteriores, mas em menor escala, fazendo parte de um ítem denominado 

“outros”. Entretanto, na pesquisa de 2004, esse tipo de intervenção ganhou relevância e 

devido ao aumento na sua importância, passou a ser lido como uma linha à parte. Vale a pena 
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destacar que isso confirma a tendência de algumas organizações passarem a trabalhar a 

questão do advocacy como parte de suas estratégias de atuação.  

 Em relação aos gastos das organizações associadas à ABONG, 56% têm um 

orçamento abaixo de R$ 1 milhão e cerca de 20% não responderam à pergunta. Há patamares 

diferentes daqueles dos ISP do GIFE, o que explica talvez o porquê do GIFE destacar a força 

econômica do ISP realizada por seus associados. 

%

6%
5%

14%

17%

14%

24%

20%

Até 50 mil De R$ 50 mil a  R$ 100 mil De R$ 100 mil a R$ 300 mil
De R$ 300 mil a R$ 600 mil De R$ 600 mil a R$ 1 milhão Mais de R$ 1 milhão
NS/NR

 
Gráfico 7 – Organizações associadas à ABONG segundo o valor do orçamento – 2004 
Fonte: ABONG, Pesquisa Perfil das Associadas, 2004, p. 72. / Base 162. 
 

 

4.4.4 Forma de atuação 

 

 Nas assembléias gerais, são definidas as grandes prioridades da organização. 

Posteriormente, define-se o plano trienal: 

 
O plano trienal da ABONG para os anos 2004-2006, foi definido após 
um processo de discussão que se iniciou na reunião do conselho 
diretor, [...]. Após uma ampla discussão sobre conjuntura nacional, 
ações em desenvolvimento e demandas da assembléia geral realizada 
em setembro de 2003, foram definidos os eixos estratégicos, os 
objetivos geral e específico abaixo, como linha de ação (ABONG, 
2003).  
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 O período analisado nesta pesquisa faz parte do triênio 2004 – 2006 da gestão de Jorge 

Eduardo Saavedra Durão, como diretor executivo, e de Sergio Haddad, como diretor de 

Relações Internacionais da ABONG. De forma resumida, o plano trienal do período 2004 a 

2006 encontra-se abaixo, para fins deste estudo destacaremos os eixos 3 e 4. 

Eixo 1: Fortalecimento e mobilização da sociedade civil: 
 
1)Construir uma pauta como base para a negociação de uma agenda comum visando a 
construção de um modelo de desenvolvimento sustentável; 
2)Ampliar e fortalecer alianças com redes e fóruns de ONGs no Brasil; 
3)Ampliar e fortalecer alianças com redes e fóruns de ONGs internacionais; 
4)Fortalecer os regionais da Abong como sujeitos políticos; 
5)Aprofundar o envolvimento da ABONG no processo do Fórum Social Mundial como 
espaço de construção de alternativas ao neoliberalismo e a globalização excludente;  
6)Contribuir para a promoção da igualdade racial no país; 
 
Eixo 2: Diálogo com a sociedade civil sobre a identidade e o projeto político das ONGs: 
 
7) Contribuir para o aumento da visibilidade e legitimidade das ONGs na sociedade brasileira, 
como organizações de interesse público;  
8) Definir um projeto de Marco Legal e política de acesso a fundos públicos consensual entre 
as associadas e contribuir para a sua implementação; 
 
Eixo 3: Controle social das políticas públicas: 
 
9) Influenciar no desenho e monitoramento da implementação das políticas públicas tendo 
como perspectiva a universalização dos direitos; 
10) Continuar o processo de intervenção no PPA, priorizando os mecanismos de 
monitoramento e avaliação; 
 
Eixo 4: Democratização da esfera pública: 
 
11) Intervir na reforma política para ampliar e consolidar os mecanismos de democracia 
participativa e deliberativa; 
12) Influenciar a arquitetura da participação associada a um novo modelo de Estado;  
13) Contribuir para a ampliação do acesso as informações públicas; 
14) Intervir na Reforma do Judiciário para garantir sua democratização com controle social; 
 
Eixo 5: Desenvolvimento institucional: 
 
15) Internalizar e ampliar o debate entre as associadas sobre os temas estruturantes do triênio; 
16) Implementar a política de comunicação da ABONG e assegurar o gerenciamento da 
mesma; 
17). Fortalecer a estrutura da Abong e das regionais dentro da visão de DI sistêmico e de 
campo; 
18). Promover o desenvolvimento institucional das ONGs; 
19) Garantir a sustentabilidade financeira da ABONG. 
Quadro 5 – Eixos de atuação ABONG – Plano Trienal 2004-2006 
Fonte: ABONG, Plano trienal de 2004-2006, site.  
Nota: Dados trabalhados pelo autor 
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O objeto deste estudo de caso, o papel de advocacy em políticas públicas da ABONG, 

encontra-se claramente definido nos eixos 3) Controle social das políticas públicas e 4) 

Democratização da esfera pública. Esses eixos estão ligados às atividades de participação em 

políticas públicas, buscando influenciá-las, promovendo maior universalização de direitos e 

um processo de democracia deliberativa propriamente dita, além de buscarem uma maior 

participação da população, a fim de “democratizar a esfera pública”, através, por exemplo, da 

reforma política e da reforma do judiciário. Interessante, também, observar a ênfase que a 

ABONG está dando a esse tipo de atividades. Ao fazer uma análise retrospectiva do trabalho 

da organização, a ABONG afirma que “De 2000 a 2006 a ABONG ampliou sua atuação na 

cena política estabelecendo diálogos e alianças com diversos setores da sociedade civil 

brasileira e internacional, destacando-se a atuação em três diferentes campos: sociedade civil, 

governo brasileiro e esfera internacional” (ABONG, 2006).  

 Além disso, Jorge Eduardo Saavedra Durão, quando indagado sobre possíveis 

mudanças no plano trienal 2007-2009 afirma que não acredita que haja mudanças nas 

prioridades de luta contra a desigualdade racial e a questão de gênero. Entretanto, “esse 

documento (intitulado “Participação da ABONG em espaços públicos: propostas e consensos 

para a definição de uma plataforma política de atuação”) será objeto de debate específico na 

assembléia [...]” (DURÃO, 2006). Em conversa com Abumanssur, a coordenadora do 

escritório de São Paulo afirmou que o documento foi aprovado pela Assembléia Geral e 

durante a nova gestão 2007 a 2009, os debates continuariam. 

 Em relação ao foco da ABONG em questões referentes a gênero e igualdade racial, 

vale a pena destacar se essa segmentação não seria certa corporativização de alguns 

interesses, da mesma forma que algumas questões como cultura e meio ambiente tem 

destaque no GIFE. Por que não se destacam questões ligadas à infância e juventude ou à 

questão indígena por exemplo? O que leva a definição dessas prioridades em detrimento de 

outras?  

 

 

4.4.5 O papel de advocacy dentro da estratégia da organização 
 
  

Analisando o histórico da ABONG, como se constitui e começa a atuar, é possível 

observar sua forte característica de buscar influenciar o Estado, buscando compartilhar o 

poder.  
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[...], umas das características do campo políticos que constitui a 
ABONG é a atuação sobre o Estado, visando principalmente 
influenciar a formulação e exercer o controle social sobre as políticas 
públicas.  Nesse sentido, umas das principais estratégias deste campo 
de organizações foi atuar no sentido da criação e fortalecimento de 
mecanismos institucionais de participação social na elaboração e 
monitoramento de políticas públicas. Ou seja, foi feita uma opção 
privilegiada pela luta institucional dentro do aparato estatal, visando 
ao compartilhamento de poder. (CICONELLO, 2006, p.14). 
 

 Fazendo um breve histórico da atuação da ABONG junto ao governo, identificam-se 

importantes fatos desde a sua fundação. Para Pereira, desde sua fundação, a ABONG sempre 

buscou se colocar como referência do universo não governamental, e uma ação estratégica 

que marcou a sua atuação na esfera nacional e Internacional, foi o evento do Fórum Global da 

ECO-92 no Rio de Janeiro, quando a ABONG atuou na organização e articulação do evento. 

Nesse mesmo ano, a ABONG realizou o seminário “Desenvolvimento e Democracia: o papel 

das ONGs na sociedade brasileira” focando revelando-se aí um conjunto de ONGs com 

características políticas e ênfase na luta pela erradicação da miséria (ABONG, 1992). 

 No primeiro ano de atividade da organização, a ABONG contatou o Ministério da 

Justiça, do Trabalho e da Previdência Social a fim de esclarecer e tornar mais adequada a 

legislação que afeta as ONGs (PEREIRA, 2003). Em 1993, a ABONG participou na 

articulação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), “enquanto direito dos cidadãos” e 

com o intuito de incorporar as ONGs que atuam com defesa e garantia de direitos no conceito 

de Assistência Social. Em 1994, foi constituído o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS - órgão superior de deliberação colegiada, de composição paritária entre Sociedade 

Civil e Governo), e a ABONG é eleita para o primeiro mandato como uma das representantes 

da sociedade civil.  Entre 1995-2002, a gestão de Fernando Henrique Cardoso trouxe para as 

ONGs  uma nova pauta de relação com o Estado Brasileiro, visando discutir o aprimoramento 

do Marco Legal das ONGs, entre outros (ABONG, 2006, PEREIRA, 2003).  

 Dentre os conceitos analisados, com base na literatura anglo-saxão, brasileira e 

analisando as diferenças conceituais e culturais de cada país, esse tipo de atuação de forma 

mais estrita pode ser definido como sendo advocacy em políticas públicas (ou mais conhecido 

por lobbying nos Estados Unidos), mas, em geral, passa a ser chamado de advocacy pelas 

razões já mencionadas no ítem 3.4. 

 Apesar de não dizer, explicitamente, nos materiais impressos e eletrônicos que é uma 

atividade de advocacy, a ABONG, pela caracterização do fenômeno conforme acima, dá a 

entender que se trata de atividade semelhante. Haddad afirma que na ABONG, optam por não 
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utilizar palavras importadas, sempre buscando traduzir ou encontrar significado semelhante 

em português, no caso do advocacy, usam com freqüência advogar uma causa (HADDAD, 

2007). Entretanto, utilizam a palavra Articulação política / Advocacy como um novo ítem 

dentro dos resultados referentes ao principal tipo de intervenção realizada pelas organizações 

associadas (ABONG, 2004 tabela 25, p. 78) demonstrando a importância que essa 

terminologia vem ganhando em seu universo, já que a freqüência desse tipo de resposta 

cresceu e passou a ser “lida” e analisada como um ítem à parte e a ligação dessa palavra com 

a questão política / governo. De acordo com a análise sobre as associadas, Ciconello afirma 

que a prática política das organizações associadas à ABONG é baseada: “No trabalho 

educativo, com a perspectiva de formação e mobilização social; na produção e socialização de 

conhecimentos e práticas; na atuação sobre o Estado, principalmente, visando a influenciar as 

políticas públicas e exercer o controle social” (CICONELLO, 2005). 

 A definição acima corresponderia à definição de advocacy como algo mais amplo, que 

visa a educação e a geração de conhecimento sobre a causa, a mobilização da sociedade civil 

e da opinião pública, além de buscar influenciar a ação do Estado. 

 Essa não utilização do termo “advocacy” de forma mais ampla, possivelmente, está 

também ligada a certa rejeição a “americanismos”, pois os Estados Unidos são o berço da 

cultura neoliberal e “imperialista”, e ao reconhecimento das particularidades de cada país, 

neste caso entre Brasil e Estados Unidos como, afirma Durão em entrevista realizada em 

2006:  

 
[...] eu vou fazer um observação provocativa de caráter geral, que é o 
seguinte: nós temos alguns problemas com a transposição de 
conceitos de um contexto para outro. Por exemplo, tudo que tem 
havido em termos da transposição dessa idéia de terceiro setor do 
Brasil para os Estados Unidos, nós da ABONG, inclusive temos certo 
contencioso com essa idéia de terceiro setor, [...], o que eu espero que 
a sua pesquisa consiga resgatar é a especificidade das práticas no 
contexto brasileiro e as diferenças, também, e nada impede que você 
faça uma análise comparativa com relação ao conceito de advocacy 
nos Estados Unidos e em outros países. (DURÃO, 2006). 
 

 Durão também se posiciona em relação ao que é advocacy e sua relação com a 

ABONG:  

 
[...] temos começado a lidar mais recentemente com essa idéia ou esse 
conceito de advocacy, porque no discurso corrente das ONGs e na 
prática das ONGs você tem a coisa mais consensual mais comum que 
é a idéia de participação em políticas públicas, controle, pressão, 
monitoramento, formulação de propostas em políticas públicas e isso 
é uma coisa sobre a qual existem largos processos de debates entre as 
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ONGs, [...]. Advocacy pode ser aproximado latu sensu dessa idéia de 
participação e controle social das políticas públicas, mas acho que 
também pode haver um outro entendimento que procure circunscrever 
mais a idéia de advocacy que seria, vamos dizer assim, ações 
voltadas, por exemplo, para a exigibilidade de direitos, que é uma 
coisa que ganha força ou ganha espaço na atuação de muitas ONGs e 
também de movimentos sociais sobretudo na medida em que muitas 
dessas organizações tem adotado como sua agenda os direitos 
humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais [...]. A ABONG 
nunca se definiu como uma entidade de advocacy e, aliás, nós 
podemos até refletir se a ABONG faz ou não faz advocacy, mas em 
primeiro lugar eu acho que você deveria levar em conta que a 
ABONG é diferente das ONGs que a ela são associadas ou filiadas. 
Ela representa os interesses dessas ONGs e as ONGs são 
comprometidas com causas [...] eu acho que poderíamos generalizar e 
dizer que, de maneira geral, as ONGS fazem advocacy (as afiliadas), 
mas a ABONG ela se pronuncia sobre determinadas questões na 
medida em que são consideradas questões relevantes, de interesse 
público geral ou do interesse do conjunto das suas associadas [...]. Eu 
acho que muitas ONGs tem uma definição de uma área específica de 
atuação e fazem advocacy com relação a isso enquanto a ABONG 
não tem uma área específica, [...], a ABONG não é uma super ONG, 
ela é uma associação.(DURÃO, 2006). 
 

 Existe certa rejeição, por parte do Diretor Geral, à definição da ABONG como uma 

organização de advocacy e isso pode ocorrer pela falta de claridade quanto ao seu significado 

e pela rejeição a um conceito importado. Entretanto, nota-se que existe certo processo de 

abertura, ao reconhecer isso como parte das atividades de suas associadas (mas não como 

parte das atividades da ABONG). 

 No documento elaborado por Ciconello “Participação da ABONG em espaços 

públicos: propostas e consensos para a definição de uma plataforma política de atuação" é 

proposta uma estratégia mais clara sobre como deve ser a participação política da ABONG 

em espaços públicos, ou seja, o que esse trabalho chama de estratégia de advocacy. Esse 

documento é resultado de uma proposta surgida em agosto de 2004. Posteriormente, 

realizaram-se discussões nas regionais da ABONG para a construção de uma plataforma 

política, originando esse documento. O documento está embasado: 1) na reflexão sobre a 

participação em espaços públicos realizada pela ABONG; 2) em como se dá a construção de 

posicionamentos políticos dentro da organização; 3) em maior prevalecimento de espaços de 

interlocução junto ao governo; 4) no questionamento dos espaços públicos institucionais que 

deveriam ser paritários, com representantes da sociedade civil eleitos, mas não o são, como é 

o caso de alguns conselhos em que o governo indica os membros governamentais e da 

sociedade civil, entre outros. Como recomendação para a atuação nos próximos anos, o 

documento coloca que a ABONG deve: 1) atuar prioritariamente em espaços de articulação e 
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mobilização da sociedade civil; 2) ter um papel de consolidação e fortalecimento de espaços 

públicos participativos, 3) atuar na consolidação de espaços de compartilhamento de poder, 4) 

atuar na regulamentação e aprofundamento de mecanismos participativos, 5) atuar na 

Reforma Política do país, 6) proporcionar melhor comunicação junto a seus associados e 

processos de consulta. São propostas para o próximo triênio de atuação da organização, 

podendo sua efetivação ser foco de estudos futuros. Entretanto, essa proposição é fruto de um 

processo de aprendizado da organização, que já atua há 15 anos.  

 

 

4.4.6 Sistematização do advocacy 
 

 De acordo com Lisandra Arantes, coordenadora do escritório da ABONG em Brasília, 

mais fácil do que definir o que significa advocacy, é definir quais são as atividades que fazem 

parte dessa prática, podendo ser dividida em três esferas: a primeira esfera, é o trabalho junto 

ao legislativo (Congresso Nacional) e ao executivo (Ministérios) para convencimento dos 

agentes públicos, trabalho também conhecido no passado por “lobbying”. A segunda esfera é 

a ação de articulação com os movimentos sociais e com outros agentes da sociedade civil e a 

terceira esfera de ação seria junto à mídia (ARANTES, 2007). 

 
[...], se você estiver no congresso e nos ministérios, se você estiver 
conversando com a sociedade, e trazendo ela para a discussão, e se 
você tiver uma articulação de mídia que te permita levar à sociedade 
essa discussão, levar o conhecimento, democratizar essa informação, 
para daí estar aumentando o acesso ao discurso público também de 
pessoas não envolvidas com a militância, pode ser muito contributivo 
na questão do advocacy. (ARANTES, 2007). 
 

 Em relação ao Congresso Nacional, a ABONG busca monitorar os projetos de lei em 

andamento, analisa as propostas e articula junto aos representantes do governo e demais 

organizações da sociedade civil, os projetos tramitando no Congresso Nacional, que envolvam 

ou de alguma forma interfiram no cotidiano dessas organizações. As prioridades da agenda 

são definidas de acordo com os objetivos do Plano Trienal, baseados em cinco principais 

eixos de atuação da ABONG.  

 Quando os projetos de lei são apresentados ao Congresso Nacional por um deputado, 

por um senador ou pela comissão de legislação participativa, são cadastrados pela ABONG 

em uma tabela com dados sobre o projeto (número, autor, emenda do projeto e a tramitação). 

A partir daí, é criado um quadro com um resumo dos principais projetos de interesse das 
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associadas da ABONG, acompanhados, periodicamente, através da pauta das comissões mais 

envolvidas na votação desses projetos e, através de cadastro, no site da câmara. Toda vez que 

o projeto sofre alguma alteração, a pessoa cadastrada recebe um e-mail avisando dessa 

alteração.  

 Dependendo do andamento dos projetos são definidas ações. O escritório de Brasília, 

junto à diretoria da ABONG e associadas (quando há casos que demandem conhecimentos 

mais específicos), avaliam se a proposta é “boa ou ruim”. A partir dessa avaliação, a 

coordenadora de Brasília planeja a articulação necessária para aprovar ou “derrubar” um 

determinado projeto. Por exemplo, a ABONG pode construir uma “nota técnica”, documento 

que dá informações sobre o assunto em questão, com os principais argumentos de aprovação 

ou rejeição e distribuir aos deputados no dia da votação, ou mapeiam-se os deputados com 

histórico de parceria com OSC e busca-se falar com eles e articular alianças de 

fortalecimento, que possam aprovar ou rejeitar o projeto. Pode-se, também, articular junto a 

algum deputado mais parceiro da ABONG para este “pegar” a relatoria do projeto e a 

ABONG o auxilia na construção do documento, ou mesmo em relação aos deputados que não 

são próximos, busca-se auxiliá-los no processo da relatoria. Essa atuação junto aos 

parlamentares é feita também por associados e regionais ABONG, ao conseguir falar mais 

facilmente com os parlamentares, quando estão em suas cidades/regiões de origem. O 

documento sistematizado pela ABONG com os principais projetos de lei sobre ONGs 

tramitando no Congresso Nacional foi analisado, mas não foi autorizada a inclusão do 

documento neste trabalho (como anexo) pela organização.  

 A participação das associadas nas definições de posicionamento escolhido pela 

ABONG ocorre, principalmente, nas assembléias gerais e nas discussões junto às diretorias 

regionais. Consultas esporádicas da ABONG em relação às associadas ocorrem no decorrer 

das atividades anuais. Em alguns casos, consultam-se todas as associadas (principalmente 

através de e-mail) e no caso de questões ligadas a legislações mais específicas, consulta-se um 

número mais reduzido de organizações, com grande conhecimento e experiência no assunto.  

 A ABONG busca mobilizar a sociedade, ou seja, articular com outras organizações 

para que também estejam presentes no Congresso Nacional no momento da votação que, de 

acordo com Arantes, é algo que faz muita diferença, pois: 

 
[...] muitas vezes o deputado se compromete em estar votando de uma 
forma, mas não vai ou vota de outra forma na hora. Então a presença 
(de OSC) em plenária é uma coisa que eu avalio como muito 
importante para o advocacy quando está sendo votado um projeto 
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importante, porque faz diferença no convencimento dos deputados. 
(ARANTES, 2007).  
 

 A internet também tem um papel de relevância dentro do processo, funcionando como 

um mecanismo de informação junto aos associados e demais agentes da sociedade civil 

através dos Boletins “De olho em Brasília” (informativo semanal sobre as agendas do 

Executivo e Legislativo Federal) e “Informes ABONG”.  E também para consultas ampliadas 

com todos os associados. Outra forma de utilização da internet ocorre quando diversas 

organizações mandam e-mails para os parlamentares, solicitando um posicionamento 

determinado em relação a um projeto de lei. 

 O contato com os representantes do Congresso Nacional não é um contato diário, e 

sim pontual, de acordo com demandas e projetos que surgem. Esse contato é feito 

normalmente de forma presencial, mas também se utiliza o e-mail e o contato por telefone. 

Entretanto, como “o que funciona é o presencial, [...], o que mais funciona de fato é a palavra, 

estar presente, estar o olho no olho, tentar explicar, levar argumentos, levar material” 

(ARANTES, 2007). A ABONG não possui nenhum código de conduta formalizado a ser 

seguido no contato com parlamentares e outros representantes do governo. Como afirma a 

coordenadora do escritório de Brasília: 

 
[...] é o limite da ética, do bom senso, [...], eu sei que existe um limite 
ético, [...], por exemplo, você não vai negociar com um deputado 
“então você me apóia aqui e eu faço uma ação de advocacy ali para 
aprovar teu projeto”. Jamais vamos fazer uma negociação desse tipo, 
[...], a gente tem por hábito se possível, não estar sozinho nesses 
momentos até por conta da pressão ser maior [...] se for possível levar 
mais três organizações, um diretor da ABONG [...]. (ARANTES, 
2007). 
 

 Outra forma de contato com representantes do governo são os conselhos de políticas 

públicas, dos quais a ABONG está presente em três: Conselho Nacional das Cidades, 

Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, Conselho Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial (CNPIR), sendo convidada permanente do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (CGEN) e tendo participado do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) até dezembro de 2006, data da última eleição. A 

participação da ABONG em conselhos é feita por membros da diretoria ou representantes de 

organizações associadas atuando nos Conselhos como representantes da ABONG, sendo 

escolhidos pelo acúmulo de experiência e conhecimento sobre a temática. 

 Os conselhos de políticas públicas, previstos a partir da Constituição Federal de 1988, 

trouxeram nova forma de participação política, sendo um importante espaço institucional de 
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participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas e como forma de controle 

social. (SAMPAIO, 2006, CICONELLO, 2006). Milhares de conselhos de políticas públicas 

foram criados desde a constituição de 1988, nos três níveis federativos (Federal, Estadual e 

Municipal), fortalecendo os mecanismos institucionais de participação social na elaboração e 

monitoramento de políticas públicas.  

 Compostos por representantes do poder executivo e da sociedade civil, os conselhos 

não são espaços do governo ou da sociedade civil, são espaços plurais compostos por ambos, 

sendo assim instituições híbridas, que procuram intermediar os dois campos (TATAGIBA, 

2004).  

 A pesquisa das associadas da ABONG mostra um dado relevante nesse aspecto: em 

2001, 46% das associadas participavam de algum tipo de conselho de política pública, em 

2004, esse percentual subiu para 64%. Essa participação ocorre, principalmente, no nível 

municipal e nos conselhos mais consolidados.  

 Um exemplo de mobilização da sociedade civil realizado pela ABONG são os 

seminários organizados e o Fórum Social Mundial (FSM) “[...] um espaço de debate 

democrático de idéias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca de 

experiências e articulação de movimentos sociais, redes, ONGs e outras organizações da 

sociedade civil [...] ”, do qual é uma das organizadoras (FORUM SOCIAL MUNDIAL, 

2007). Essa mobilização em prol de uma causa faz parte do conceito de advocacy mais amplo, 

não focado apenas nas políticas públicas sendo, de acordo com Arantes, parte da “segunda 

esfera” do advocacy: “articulação com os movimentos sociais e com outros agentes da 

sociedade civil”. 

 

Exemplo de Advocacy: Seminário ONGs e Empresas. Contradições e convergências nos 

processos de desenvolvimento e na promoção de direitos humanos. 

 O Seminário ONGs e Empresas foi realizado em São Paulo nos dias 7 e 8 de 

Novembro de 2006. A autora deste trabalho foi comunicada e convidada para o Seminário 

por Jorge Eduardo Saavedra Durão na época da entrevista em outubro de 2006. O Seminário 

era aberto aos associados da ABONG e àqueles que se inscrevessem. A proposta do 

Seminário, de acordo com o material informativo (em anexo) era “analisar as empresas e as 

ONGs como sujeitos sociais, comprometidos com distintos projetos e alternativas de 

desenvolvimento para a sociedade brasileira” (SEMINÁRIO ONGs E EMPRESAS, 2006, 

grifo nosso). As ONGs são aquelas que se opõem ao processo de globalização capitalista 

comandado pelas grandes corporações internacionais. 
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 O Seminário buscava “debater a responsabilidade social das empresas” com ênfase à 

“negação dos direitos humanos”, aos problemas de sustentabilidade do meio ambiente e da 

concentração de renda ocasionados pelas empresas, tendo como objetivo final ser um 

“espaço para aprofundar a reflexão sobre as contradições e convergências entre ONGs e 

empresas nos processos de desenvolvimento e na promoção dos direitos humanos”. Apesar 

da chamada do Seminário ser sobre debate e reflexão dos dois lados, empresas e ONGs, 

tratava-se de uma discussão homogênea, sem muita oposição entre pontos de vista e 

argumentos. Dos oito palestrantes convidados para o seminário, apenas um era de uma 

organização ligada a empresas (Instituto Ethos), sendo a grande maioria em linha com o 

posicionamento das ONGs (ex: Centro Internacional Celso Furtado, FASE, MST, CFEMEA, 

IBASE, ABONG e IPUR-UFRJ). Sendo assim, não foi possível evidenciar um processo 

deliberativo propriamente dito, pois não houve a colocação de diferentes pontos de vista, não 

houve um processo de “argumentar a fim de convencer a outra parte de um determinado 

ponto de vista” (ELSTER, 1998).  

 Em geral, a platéia dava sinais de concordância com grande parte das colocações 

contra as empresas e o movimento neoliberal colocados pelos palestrantes. Entretanto, uma 

representante de uma ONG, no momento aberto a perguntas, ganhou aplausos da platéia, em 

demonstração de concordância (algo inédito até então), ao fazer uma crítica em relação ao 

posicionamento das ONGs e, indiretamente, ao posicionamento do seminário. Sua crítica foi 

de que as ONGs (muitas delas associadas à ABONG) estão mais preocupadas em financiar a 

sua ação política, ou seja, em obter apoio financeiro para a ação da ONG,  do que em mudar 

a mentalidade dos executivos das empresas, que financiam suas causas e isso deveria ser 

revisto.  

 Percebe-se, assim, a existência de uma oportunidade de deliberação no sentido de que 

muitas organizações recebem recursos das empresas e poderiam deliberar com elas sobre os 

temas trazidos no seminário (mas para os quais não houve deliberação devido à ausência de 

contra-ponto). Além disso, a crítica também vai diretamente ao sentido de que as 

organizações criticam as empresas mas “aceitam” suas doações, o que gera uma certa 

“incoerência”. 

 Esta narrativa da experiência vivida no Seminário ONGs e Empresas busca apenas 

trazer a discussão colocada em relação ao movimento de responsabilidade social 

empresarial sob a ótica de algumas ONGs e propõe um modelo em que haja maior espaço 

para a contestação, contra argumentação, para o diálogo de partes diferentes, enfim, para a 
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deliberação propriamente dita, pois há indícios de ser o caminho para um processo 

democrático mais fortalecido.    

    

 
4.4.7 Relação ABONG dentro de um contexto de Esfera Pública 
 

ABONG e Governo: 

 A relação da ABONG com o governo, como dito anteriormente, dá-se desde o início 

de atuação da organização, e o cerne da atuação da ABONG é uma luta institucional, dentro 

do aparelho do Estado, buscando o compartilhamento de poder.  

 A organização busca participar ativamente do processo de formulação, monitoramento 

e controle social das políticas públicas e busca acesso aos fundos públicos, defendendo que 

“dinheiro público não é dinheiro de governo, mas seus destinos devem ser decididos em 

debates democráticos, nos quais estão em disputa concepções sobre Estado, sobre papel da 

sociedade e, principalmente, sobre projetos de desenvolvimento” (NOTA PÚBLICA 

ABONG, 2006).  Essa busca por maior participação é decorrente, também, das críticas em 

relação à privatização do Estado e demais políticas neoliberais seguidas pelo Governo 

Brasileiro. Para Durão, a ABONG tem um compromisso “programático” com a democracia 

no sentido mais amplo de democracia representativa e participativa. Sendo assim, a 

organização busca ampliar o alcance dos espaços de democracia participativa, um espaço 

misto de parceria e conflito com o governo: 

 
[...] para que haja algum tipo de compartilhamento real de poder, que 
a participação não seja pró forma, por exemplo, nós reagimos com 
muita insatisfação ao processo do plano PPA, onde a ABONG se 
empenhou ao máximo para facilitar a participação em 25 estados, 
diferentes setores da sociedade civil não só das ONGS em processo 
de consulta e nos chegamos à conclusão de que esse processo foi 
muito limitado, [...], de maneira geral não é fácil essa relação porque 
os governos têm ou posturas puramente táticas com relação à 
participação, ou alguns até têm um discurso, [...], mas não existe uma 
postura, não poderia haver, vamos dizer assim, uma opção a priori 
pelo conflito, mas às vezes, o conflito se torna inevitável, [...]. O ideal 
é que se consolide no Brasil uma cultura, ou uma política de estado 
no tocante a participação da sociedade civil, e que se fortaleça essa 
institucionalidade para que não dependa de ser Lula ou Alckmin ou 
Fernando Henrique, ou quem for, para que esses espaços sejam 
reconhecidos [...]. (DURÃO, 2006).  
 
[...] (na relação entre a ABONG e o Governo) eu acho que acaba se 
criando, apesar dos conflitos, uma relação de parceria, até porque se 
você estabelece o conflito como uma característica mais marcante 
você acaba prejudicando o resultado do trabalho, [...]. A partir do 
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momento que você faz controle social você não é propriamente 
situação perante o governo, mas não necessariamente vai ser sempre 
oposição, [...], também depende muito do assunto: assuntos mais 
espinhosos, assuntos mais tranqüilos, muito mais fáceis de conversar 
[...]. (ARANTES, 2007). 
 

 Quando indagados sobre a possível perda de independência da organização no caso de 

receber recursos públicos, Arantes afirma que isso não ocorreria “uma organização pode 

perfeitamente receber um financiamento do Estado e fazer um trabalho de advocacy 

independente e autônomo”. Durão reforça que a ABONG não recebe recursos do Estado, mas 

durante o Fórum Social Mundial foi gestora de um grande volume de recursos públicos, 

provenientes do patrocínio de empresas estatais e de convênios com o Ministério do Turismo, 

Prefeitura de Porto Alegre e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.  

 De certa forma, o “não perder a independência” está ligado à busca por 

compartilhamento de recursos públicos e demonstra um “posicionamento” mais de parceria 

do que de conflito, mesmo assim, a organização optou por não receber recursos.  

 

ABONG e Associadas 

 A relação entre a ABONG e as suas associadas já foi previamente descrita nos itens 

4.4.3 e 4.4.4, entretanto, vale a pena aprofundar na questão da representação e deliberação e 

sua importância dentro de um contexto de esfera pública.  

 A ABONG busca trabalhar o desenvolvimento das suas regionais e das suas 

associadas em nível regional através do Programa de Desenvolvimento Institucional, 

repassando recursos para os regionais realizarem atividades de fortalecimento e capacitação, 

ou outra questão que seja identificada como prioridade pelas associadas em nível regional. 

Esse desenvolvimento institucional é avaliado pela ABONG, não apenas pela ótica do 

desenvolvimento organizacional, mas também, pela ótica do fortalecimento político das 

associadas. As decisões não são tomadas pelo conselho diretor, e sim, pelas regionais em 

conjunto com as ONGs da região. 

 Esse processo mostra um importante momento de deliberação interno em assuntos que 

dizem respeito às associadas, assim como um interesse por parte da ABONG de capacitar 

essas organizações em habilidades de advocacy, reforçando o depoimento de Arantes, que 

busca nas regionais e suas associadas, apoio em projetos de lei acompanhados em Brasília.  

 Em relação a consultas aos membros, Durão afirmou serem raras essas ocasiões, 

entretanto, na eleição de 2002 para presidente, houve uma consulta, pois algumas pessoas 

queriam uma declaração de apoio ao Lula (candidato). Naquela época, o conselho diretor 
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resolveu que isso era um assunto de sua competência decidir, fez-se então, uma consulta às 

associadas, e como não houve consenso, não foi tomado nenhuma posição. 

 

ABONG e organizações pares: 

 Quando questionado sobre que organização da sociedade civil poderia ser considerada 

como “par” da ABONG (ou seja, realiza igual ou semelhante tipo de trabalho), Durão afirma 

que não há nenhuma organização igual à ABONG no Brasil. Menciona o Fórum de ONGs e 

movimentos sociais para o meio ambiente e o desenvolvimento (FBOMS), mas ressalta que 

não é da mesma natureza da ABONG, pois não é representativo dessas entidades, e menciona 

a existência do mesmo tipo de instituição, o GIFE, em relação às fundações empresariais, 

salientando que estas não são ONGs.  

 Já Arantes possui uma visão diferente em relação às quais seriam organizações pares; 

provavelmente, essa diferença se dê por analisar a questão de forma mais técnica, mais focada 

no trabalho de advocacy que cada uma desenvolve, do que sob o escopo da representação de 

interesses das organizações da sociedade civil, sendo assim: 

 
[...] (um exemplo de organização que) não defende o interesse de 
organizações tão pares assim, a Ágere, é uma organização que 
trabalha muito com o GIFE e a Fundação Abrinq, trabalho todo 
baseado em assessoria parlamentar. Apesar de ser muito semelhante 
porque trabalham com assessoria parlamentar para OSC como a 
ABONG, existe uma linha divisória bem marcada entre quem é o 
GIFE e quem é a ABONG, são organizações de perfis muito 
diferentes, mas são organizações da sociedade civil, [...], a 
semelhança que eu vejo nas duas organizações, tanto a Ágere pelo 
GIFE quanto à ABONG pelas suas associadas, é que fazem o trabalho 
de advocacy, e vem num processo de tentar azeitar um pouco essa 
nossa relação, afinar um pouco o nosso discurso, é muito difícil por 
conta do perfil das associadas da ABONG ser muito diferente do 
perfil das empresas e fundações do GIFE, [...]. A ABONG e o GIFE 
têm muito mais força juntos do que cada um no seu canto, mas não é 
simples afinar esse discurso [...]. (ARANTES, 2007). 
 

 O comentário acima abre uma “janela” interessante de análise e comparação: enquanto 

a ABONG possui um escritório em Brasília com um funcionário contratado, o GIFE de certa 

forma terceiriza essa função para outra organização da sociedade civil. De acordo com o 

GIFE apesar de terem contratado a Ágere, é feito um acompanhamento constante e, em 

muitos casos, GIFE e Ágere estão presentes em diversas reuniões. Rossetti afirma que já estão 

avaliando a possibilidade de se instalarem em Brasília e atuarem diretamente.  

 Quando analisada a questão das coalizões com outras organizações, Durão afirma que 

não existe uma coordenação formal (de coalizão) junto ao GIFE, mas que ambas as 
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organizações possuem algumas posições próximas. Quando questionado sobre a estratégia 

dessa coalizão no futuro, reforça que a política de alianças da ABONG tem como prioridade 

estreitar os vínculos com os movimentos sociais. Arantes, por outro lado, é mais positiva em 

relação a uma aproximação com o GIFE, decorrente de discussões recentes com a 

organização: 

 
[...] existe uma tentativa de afinar o discurso, existe uma consciência 
de que juntos a gente vai ter um poder de persuasão maior, [...], poder 
exercer melhor esse trabalho de advocacy, agora a gente ainda está 
muito longe de um ideal de discurso consensual (ARANTES, 2007). 
 

ABONG e Corporações 

 A ABONG não possui relações com corporações no sentido de receber recursos. Em 

relação ao posicionamento das ONGs e Corporações, a ABONG realizou, em Novembro de 

2006, o Seminário “ONGs e Empresas: contradições e convergências nos processos de 

desenvolvimento e na promoção de direitos humanos” buscando debater sobre a 

Responsabilidade Social Empresarial e o papel das empresas. Como afirma Durão: “eu acho 

que de maneira geral há grandes conflitos, [...], sobretudo no tocante ao projeto de 

desenvolvimento e na questão dos direitos, e, muitas vezes, ONGs e empresas se colocam em 

campos opostos”.(DURÃO, 2006). Entretanto, faz questão de separar o posicionamento das 

corporações de organizações como o GIFE e o Instituto Ethos ao afirmar que: 

 
Eu acho que organizações como GIFE e o ETHOS, [...], tentam 
expressar o pensamento, os interesses das fundações empresariais no 
caso do GIFE ou se constitui como uma espécie de movimento pela 
responsabilidade social empresarial, que é o caso do Ethos. Assim, eu 
não reduziria a posição do GIFE ou a posição do Ethos ao 
comportamento majoritário ou mesmo médio das empresas, eu não 
quero desqualificar nem o GIFE e nem o Ethos, mas eu acho que as 
ONGs tem outra entrada na realidade social, [...], é preciso ver qual é 
a agenda política das ONGs e até que ponto é compatível com as 
empresas. (DURÃO, 2006). 
 

ABONG e Agências Multilaterais  

 Em relação a agências multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a ABONG não possui relacionamento. De acordo com Durão, nunca 

buscaram nenhum financiamento do Banco Mundial e, inclusive, recusaram participar de 

algumas reuniões porque “já nos cansamos dessa prática de participação para inglês ver”. Em 

relação à ONU, muitas das associadas da ABONG mantêm relações e participam do ciclo das 

conferências sociais das Nações Unidas. A ABONG sempre valorizou a ONU e seu 

multilateralismo e sempre participa de todos os espaços de conferencias das Nações Unidas. 
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Entretanto, tem uma visão crítica sobre a crise em que a ONU está, e a perda de relevância em 

função da política dos Estados Unidos. Em relação ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, Durão afirma que é considerado como um espaço mais relevante em 

termos de participação, quando comparado ao Banco Mundial, por ser um banco de 

desenvolvimento em que os países da América Latina têm mais peso. e, no passado, a 

ABONG participou de um conselho consultivo no BID. A ABONG não recebe recursos 

destas organizações.  

 

ABONG e GONGOs 

 Em relação às ONGs Governamentais, a ABONG não mantém nenhum tipo de 

relacionamento.  Durão afirmou não receber financiamento direto de governos estrangeiros, 

mas a ABONG recebe financiamento de agências de cofinanciamento internacionais como, 

agências católicas e evangélicas alemãs e holandesas, que são ONGs de cooperação 

patrocinadas pelos governos de seus países. 
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CAPÍTULO V. ADVOCACY NO BRASIL - UMA COMPARAÇÃO CRÍTICA 
 

 Fazer uma análise comparativa entre os países e as três organizações demanda uma 

melhor definição dos espectros da comparação. Será feita, primeiramente, 1) uma breve 

comparação entre as organizações da sociedade civil nos Estados Unidos e no Brasil 2) uma 

comparação entre as organizações brasileiras (ABONG e GIFE) em relação à norte-americana 

(IS), 3) uma comparação entre as organizações brasileiras GIFE e ABONG e 4) uma análise 

do advocacy no Brasil dentro de um contexto de democracia deliberativa. 

 

5.1 Brasil e Estados Unidos: Diferenças históricas na constituição das organizações da 

sociedade civil 

 
 O histórico das organizações da sociedade civil no Brasil e nos Estados Unidos 

apresenta diferenças significativas ao longo da história de ambos os países, que influenciaram 

no papel de advocacy (itens 2.2 e 2.3). 

 O associativismo nos Estados Unidos é muito forte desde os períodos da colonização, 

o que levou a um fortalecimento da sociedade civil e das suas organizações. A relação da 

sociedade civil junto à formação do governo nos Estados Unidos é claramente descrita na 

Constituição norte-americana, lei suprema do país adotada em 1787: 

 
Nós, o povo dos Estados Unidos, com o objetivo de formar uma mais 
perfeita união, estabelecer justiça, assegurar a tranqüilidade 
doméstica, prover a defesa comum, promover o bem estar geral e 
assegurar a benção da liberdade à nós mesmos, e à nossa posteridade, 
ordenamos e estabelecemos esta constituição para os Estados Unidos 
da América. (CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS, 1787, 
p.1, tradução nossa). 
  

 “Nós, o povo” demonstra o papel da sociedade civil norte-americana que levou à 

independência do Império Britânico, em 1776, e à declaração da Constituição onze anos 

depois. Também demonstra o espaço existente para o surgimento de diversas organizações 

associativas da sociedade civil, que se formavam para defender diferentes interesses ou 

prestar serviços à comunidade, como descrito por Tocqueville.  

 No Brasil, país marcado pelo centralismo estatal, o associativismo da sociedade civil 

tem histórico diferente. Como descrito por Landim (1993), a livre associação não ocorre na 

época da colonização e nem posteriormente, na época da independência. Até a independência, 

a maior parte dos serviços de caráter social e educativo era provida pela Igreja. 

Posteriormente, faz-se uma separação entre Estados e Igreja, mas é interessante observar 



 

 

165

como não houve uma grande movimentação da sociedade civil no processo de independência, 

abolição da escravatura e proclamação da república no Brasil. O associativismo toma impulso 

na época da industrialização brasileira, no final do século XIX e inicio do século XX, através 

da criação de sindicatos e associações de classe, que eram fortemente controlados pelo 

Estado. É apenas, por volta de 1970, que as organizações da sociedade civil dentro do 

conceito de Terceiro Setor deste trabalho se multiplicam com mais força estimuladas pela luta 

por democratização e contra a ditadura militar, ao lado de movimentos sociais. Na década de 

1990, vê-se um grande crescimento dessas organizações, validado pela pesquisa FASFIL 

realizada pelo IBGE. É um fenômeno latente apenas a partir da segunda metade do século 

XX.  

 O ambiente histórico é uma das principais diferenças em relação ao surgimento das 

organizações da sociedade civil nos países comparados, o que leva os setores a terem suas 

próprias características. Uma outra característica significativa refere-se à pressão e à 

participação da sociedade junto ao governo. Enquanto nos Estados Unidos é possível 

observar, desde a sua independência, a atuação de OSC em debates públicos, defendendo os 

direitos dos indivíduos que representavam, no Brasil, devido ao “[...] centralismo estatal, 

corporativismo e da debilidade da sociedade civil [...]” essa característica não é observada. 

Além disso, no caso brasileiro, os vinte e um anos de ditadura militar também contribuíram 

para a não atuação das OSC junto ao governo  (LANDIM, 1993).  

 O papel de advocacy e a ferramenta de lobbying dentro desse conceito são, 

historicamente, partes da atuação das OSC norte-americanas devido, não apenas ao fato do 

setor existir de forma mais estruturada e madura há mais tempo, mas também, ao caráter 

liberal da sociedade norte-americana que, através das OSC, efetivou a luta por direitos no país 

por diferentes “constituencies” (ex: igualdade racial, sufrágio universal, etc.).  O papel de 

participação em políticas públicas de forma mais ativa, seja através da influência em leis 

existentes ou na participação de sua formulação, por parte das OSC brasileiras ocorre com 

maior ênfase após a ditadura militar, principalmente, com a Constituição de 1988, que previa 

maior descentralização do poder e maior participação da sociedade civil, ou seja, um passado 

recente. Outra diferença, ligada à esfera governamental, é a existência do Lobbying 

Disclosure Act nos Estados Unidos, que regulamenta a atividade de lobbying, legislação não 

presente no Brasil e contribuiria para deixar o processo mais transparente e legítimo, 

desmistificando a atividade do “lobbying” no Brasil, fortemente ligada à idéia de grupos de 

pressão agindo por interesses corporativistas.  
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 Nos Estados Unidos, os conceitos de advocacy e lobbying são utilizados de forma 

diferente do Brasil, país que importou os conceitos e, apesar de não terem significado claro e 

preciso, já trazem alguns “pré-conceitos” estabelecidos, por exemplo, advocacy ser o lobbying 

do bem e lobbying ser do mal (interesses corporativos). De acordo com os entrevistados, a 

maioria tem uma visão menos ampla de advocacy, entendendo-o como um processo ligado a 

políticas públicas diretamente. Já nos Estados Unidos, advocacy é utilizado de forma mais 

ampla, no sentido de identificar, adotar e promover uma causa, buscando mudar a opinião 

pública e lobbying é uma das suas ferramentas “técnicas”. Lobbying pode ser feito por 

empresas privadas com fins lucrativos ou OSC, trata-se de uma forma de ação que não possui 

uma característica específica atrelada, ela não é “adjetivada como sendo do bem ou do mal”. 

Diversos estudos trazem essa questão para o campo das OSC, por exemplo, Lobbying for the 

People: The Political Behavior of Public Interest Groups (Jeffrey M. Berry), The Lobbying 

and Advocacy Handbook for Nonprofit Organizations (Marcia Avner), Lobbying, Pluralism 

and Democracy (Luigi Graziano), entre outros.  

 Outra importante diferença entre os países resulta da forma de estruturação das leis de 

acordo com as esferas federal, estadual e municipal: “[...] se para um cidadão americano a 

política local merece uma atenção muito maior do que a federal, para os brasileiros é a 

política federal que ainda concentra as atenções” (COELHO, 2001). Szazi também ressalta 

essa característica, mas salienta a importância das OSC olharem também para os outros níveis 

para atingir seus objetivos e afirma que já há uma movimentação nesse sentido: 

 
Advocacy tem várias dimensões. A gente tem no Brasil, talvez por 
nossa herança de períodos coloniais, imperiais e mesmo republicano, 
de período ditatorial, de buscar no nível federal resolver tudo, quando 
a constituição de 88 municipalizou muitas coisas, inverteu um pouco 
a lógica, eu acho que o advocacy em nível local tende a crescer, as 
organizações estão começando a olhar para esse advocacy 
pulverizado, o que vai representar em vários níveis de 
desenvolvimento da causa a depender da municipalidade. O caso 
clássico é o prefeito amigo da criança, é advocacy municipal [...] essa 
questão do advocacy, a construção, a defesa do direito e mesmo a 
política pública, ela tenderá a se municipalizar cada vez mais, o que 
fará com que resultados e desenvolvimentos sejam diferentes. Então 
eu não veria política pública como uma coisa sempre global, federal, 
falando no país inteiro, eu acho que e um caminho que vale explorar é 
aquele micro advocacy [...] a gente está começando a ver essas 
iniciativas desceram do nível federal, embora o nível federal ainda 
seja preponderante, porque a legislação ainda é muito federal. 
(SZAZI, 2007). 
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 Em termos de semelhanças entre as OSC de ambos os países, existe uma diversidade 

de organizações e há uma tendência no crescimento das organizações de advocacy ou, como 

identificadas pela FASFIL, organizações de “Desenvolvimento e defesa de direitos”, e pela 

pesquisa de Skocpol nos Estados Unidos. 

 Através da contribuição das entrevistas foi possível observar que em ambos os países a 

relação entre estado e organizações da sociedade civil é marcada por momentos de parceria e 

conflito, como alguns dos entrevistados colocou: 

 [...] de maneira geral não é fácil essa relação porque os governos têm 
posturas puramente táticas com relação à participação ou alguns até 
tem um discurso, [...], mas não existe uma postura, não poderia haver, 
vamos dizer assim, uma opção a priori pelo conflito, mas as vezes o 
conflito se torna inevitável. (DURÃO, 2006). 
 
Eu acho que acaba se criando, apesar dos conflitos, uma relação de 
parceria. (ARANTES, 2007). 
 
Nós geralmente a definimos como de parceria [...]. Nós também 
vemos o governo como parceiro na entrega de vários serviços. O setor 
sem fins lucrativos como um todo recebe 31% do seu dinheiro do 
governo [...] nós precisamos de bons programas de financiamento do 
governo entregues de forma eficiente e eqüitativa a OSC assim nós 
(OSC) podemos em troca proporcionar serviços em nome do governo 
para a comunidade. (READ, 2006).  
 
Eu acho que de parceria, de colaboração, de complementação, de 
apoio e em alguns momentos de cobrança, de conflito, tem todas 
essas coisas, mas é uma visão de que o Estado, como eu disse tem 
duas funções essenciais, um de universalizar direitos, e outra de 
regular o mercado e inclusive regular a sociedade civil, a organização 
da sociedade civil [...].(ROSSETTI, 2006). 
 

 Rossetti enfatiza que a sociedade civil também deve agir como controladora do 

Estado:  

 
Eu acho que a coisa mais importante no papel de advocacy da 
sociedade civil é a visão de que a sociedade civil é um contrapeso 
para o Estado, o controle social do Estado que ficou claro nesse 
quarto ano de gestão do Lula, é que democracia não é eleger os seus 
representantes e os deixar trabalhar em paz quatro anos, porque senão 
eles têm apropriação privada também do Estado. Então a sociedade 
civil tem que monitorar quotidianamente o que o Estado está fazendo 
e intervir nessa atuação com posições que você tem que construir 
legitimidade e hegemonia em torno dessas posições nas organizações 
da área. (ROSSETTI, 2006). 
 

 Observam-se diferenças e semelhanças na construção do setor em ambos os países e 

nas características que propiciam o surgimento e a atuação de uma sociedade civil organizada, 

sendo a atividade de advocacy mais desenvolvida nos Estados Unidos e em fase de 
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surgimento e estabelecimento no Brasil. No próximo ítem, será analisada a organização norte-

americana e as brasileiras. 

 

 

5.2 Uma comparação entre as organizações brasileiras (ABONG e GIFE) em relação à 

norte-americana (IS) 

 
 É importante reforçar que este estudo busca, através da observação e da técnica de 

estudo de casos, trazer subsídios para a geração de teoria, não sendo intuito a geração de 

teoria propriamente dita. Trata-se de um estudo exploratório que pode levantar hipóteses e 

destacar algumas questões, contudo sem utilizar a lógica da generalização.  

 A atuação do IS desde 1980, significa não só maior tempo de vida como maior 

experiência que se reflete em sua forma de atuação e trajetória. O IS já nasce como uma 

organização de advocacy, o que não ocorre com tanta ênfase no nascimento das organizações 

brasileiras, nascidas como forma de representar e fortalecer as organizações que representam, 

apesar da ABONG já prever desde o início uma maior interface junto ao governo, pela lógica 

de que aquilo que é público não deve ser administrado apenas pelo Estado. 

 Como dito anteriormente, no item 3.1 sobre as diversas formas de atuação das 

organizações da sociedade civil, não é possível utilizar uma única forma de divisão dos 

papéis, de acordo com os diversos autores, pois na prática essas formas de atuação se 

complementam. Para fins deste estudo, foi analisada a atuação em advocacy como forma 

constitutiva ou evolutiva da atuação da organização. O advocacy em políticas públicas no 

caso do IS é constitutivo (MINTZBERG et al, 2005; SALAMON, 2002, VAN TUIJL, 1999), 

ou seja, faz parte de seu nascimento, da razão e a forma pela qual foi constituída a 

organização. No caso da ABONG, também há indícios de ser constitutivo, porém com menos 

força e ênfase se comparado ao IS, em parte também pela vivência recente de uma 

democracia e de uma maior abertura dada à participação da sociedade civil com a 

Constituição de 1988. No caso do GIFE, há indícios de que essa forma de atuação é evolutiva 

(KORTEN, 1990, SALAMON; ANHEIER, 2006), ou seja, faz parte de uma lógica de 

aprendizado, evolução e amadurecimento da organização.  

 Um terceiro ponto: o IS nasce de uma união de duas outras organizações, uma de 

grantmakers e outra de grantseekers. Relatos de O’Connell mencionam que havia grande 

incerteza se seria possível unir os dois grupos em prol de uma causa comum, mas os 25 anos 

de atuação e as conquistas da organização são a melhor resposta para essa questão. 
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Interessante observar que o GIFE é considerado uma organização de grantmakers, ou seja, 

seus associados são importantes OSC que realizam ISP e a ABONG alberga dentro do seu 

espectro de associadas, organizações com perfil de grantseekers. Entretanto, GIFE e ABONG 

são organizações, que têm ideologias diferentes ou como definido por Szazi, “DNAs 

diferentes” o que, em sua opinião, dificulta e impossibilita uma união propriamente dita. 

 Considerando essa semelhança e avaliando a atual situação de ambas as organizações, 

percebe-se que têm posicionamentos bem distintos, uma ligada ao movimento da 

Responsabilidade Social e ISP, perfil mais empresarial, e outra ligada aos Movimentos 

Sociais e luta por direitos, perfil mais militante. Entretanto, dentro de uma lógica de coalizão 

mais ampla, que busque impactar ainda mais os direitos das OSC e a sua forma de atuação, 

uma maior união entre as duas organizações poderia trazer ganhos ao setor. Abaixo seguem 

dois depoimentos sobre a possibilidade disso acontecer no longo prazo: 

 
Os rumos podem até ser paralelos e justamente por serem paralelos 
não vão se encontrar nunca, eu não vejo nem no longo prazo (uma 
união entre GIFE e ABONG). O perfil de associados cada vez está se 
consolidando como mais distinto, e eu não vejo condições disso 
mudar. Porque ONG nos EUA, mesmo sendo ONG é rica, não existe 
esquerda nos EUA, após o macartismo não existe esquerda, a guerra 
fria acabou com qualquer pessoa de esquerda lá, diferente daqui, [...], 
um processo de articulação sim (pode ocorrer), porque existem 
convergências de causas, mas (um processo) de fusão nunca. (SZAZI, 
2007). 

     
 Relatos de Raposo afirmam não visualizar uma união das duas organizações no 

modelo do IS no curto e médio prazo, mas uma atuação conjunta traria grandes ganhos para as 

OSC e para o Marco Legal como um todo.  

 
Vamos imaginar: um congressista recebendo, juntos, e articulados, 
uma organização tipo GIFE e outra tipo ABONG defendendo uma 
legislação supra-partidária. Se conseguirmos demonstrar para o 
governo que esses dois atores conseguem dialogar juntos, a força é 
muito maior: não há o que discutir. (RAPOSO, 2007). 

 
 Este estudo não visualiza a possibilidade de uma união entre as duas organizações no 

curto e médio prazo como ocorreu nos Estados Unidos devido, principalmente, às diferenças 

ideológicas por trás dessas organizações, entretanto, isso não significa que não poderiam 

trabalhar em forma de coalizão de maneira mais ativa, unindo forças e agendas comuns. A 

atuação em forma de coalizão será mais bem trabalhada no próximo ítem. 

 As três organizações (IS, GIFE e ABONG) são “associações”, representam um 

conjunto de outras organizações, que têm identidades e sentidos semelhantes, o que por um 
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lado pode ser positivo, esses associados podem trazer legitimidade ao processo, a organização 

fala em nome de diversos outros associados, mas também há riscos de superposição de vozes. 

Além disso, é interessante observar que as três organizações têm profissionais especializados, 

realizando as atividades de advocacy e todas elas acreditam que para realizar essas atividades 

é necessário certo conhecimento do processo legislativo, e funcionários especializados no 

tema.  

 
Eu acredito que todo assessor ou assessora parlamentar, que é como a 
gente chama quem exerce o advocacy, deve ter curso superior, [...], é 
necessária sim a profissionalização. (ARANTES, 2007). 
 
A principal questão é que os desafios sociais, culturais, ambientais 
dos países e do mundo hoje são muito complexos e exige um grau de 
repertório, um grau de rede, de relacionamento, muito alto. É 
impossível, em minha opinião fazer advocacy com qualidade sem 
você ter certa profissionalização e sem ter uma leitura mais profunda 
e refinada do ambiente. É claro que uma pequena organização de 
bairro é muito importante para garantir os direitos daquele bairro, [...], 
mas nas questões mais amplas que abrangem mais gente, é necessária 
a profissionalização. (ROSSETTI, 2006). 
 

 Em termos de recursos, as três optam por não receber recursos do governo, sendo o IS 

a organização que mais enfatiza a sua independência nesse aspecto e os riscos que esse 

dinheiro traz para a autonomia e independência do setor.  

 Para facilitar essa comparação entre organizações, segue abaixo uma tabela com 

alguns pontos a serem destacados: 

 

 



Independent Sector GIFE ABONG
Localização sede Washington D. C, Estados Unidos São Paulo, Brasil São Paulo, Brasil
Forma de constituição Associação Associação Associação
Ano de Fundaçao 1980 1995 (formal) e desde 1989 de forma informal 1991
Nº de associados 575 101 270
Nº de funcionários contratados 40 11 11

Representante na capital do país
A organização está localizada inteiramente na 
capital dos Estados Unidos e faz advocacy de 
forma direta.

Não possui representante contratado 
diretamente pelo GIFE, 
mas contrata a Ágere para fazer esta 
representação em Brasília.

Possui um escritório e um contratado da 
ABONG em Brasília 
fazendo advocacy diretamente.

Recursos

Majoritariamente: anuidades, doações e 
conferência anual.
Não aceita recursos do governo. Total 2005: 
US$ 11.5MM

Majoritariamente: anuidades, doações e 
cursos e eventos.
Não aceita recursos do governo. Total 2005: 
R$ 1.5MM

Majoritariamente: anuidades, doações de 
ONGs nacionais e agências internacionais, 
venda de livros. Não aceita recursos do 
governo. Houve uma única oportunidade 
onde estes recursos públicos foram usados, 
Forum Social Mundial 2005, do qual a 
ABONG era uma das organizadoras. Total 
2006: R$ 963M

Breve descritivo da organização

União de duas associações norte americanas, 
uma de grantmakers (doadores) e outra de 
grantseekers (que buscam recursos). 
Considerada uma grande coalizão de OSC 
nos Estados Unidos, tendo se destacado nos 
seus 25 anos de história por defender os 
direitos das OSC fazerem advocacy, 
mobilizando e fortalecendo diversas OSC.

Associação de empresas, institutos, fundações 
empresariais e fundações familiares que 
realizam Investimento Social Privado que 
busca fomentar um ISP eficiente e parcerias 
na área social entre o setor privado, o Estado 
e a sociedade civil organizada. 

 Associação de ONGs de carater mais 
politizado e enfase na luta de direitos. Busca 
articular suas associadas e representá-los 
perante o Estado e restante da sociedade civil.

Atuação em coalizão

Defende a atuação em forma de coalizão 
como premissa básica do trabalho da 
organização a fim de fortalecer as OSC. Estas 
coalizões são constantes (com muitas de suas 
associadas que já são coalizões) ou ad-hoc, 
dependendo do caso.

Defende a atuação em forma de coalizão. 
Estas coalizões estão se estruturando, 
ocorrendo, primordialmente, ad-hoc (ex: com 
a ABONG, Instituto Pro Bono, Instituto 
Ethos, etc). Existe a idéia de formar uma 
Frente Parlamentar do Terceiro Setor  junto a 
deputados e senadores e outras organizações, 
ou seja, uma coalizão mais ampla.

Defende a atuação em forma de coalizão. 
Atua de forma mais próxima ao FOBONs, 
aos Movimentos Sociais, Inter Redes e em 
alguns casos específicos, de forma ad-hoc 
com o GIFE. Entretanto, busca uma 
aproximação cada vez maior com 
movimentos sociais, sendo esta a estratégia 
da organização.

Grupos de deliberação junto aos 
associados

Comitês de acordo com estrutura e estratégias 
do IS. Ex de Comitês: Desenvolvimento do 
Conselho, Cívico, Comunicação e Marketing, 
Políticas Públicas, Desenvolvimento de 
Recursos, etc.

Grupos de Afinidade de acordo com áreas de 
atuação dos
associados, primordialmente.Ex de GAs: 
Cultura, Educação, Meio Ambiente, 
Juventude, Indicadores, etc.

Regionais ABONG de acordo com a 
localização dos associados. Ex de Regionais: 
Nordeste 1, Nordeste 2, Sudeste, Sul, etc.

Outras formas de comunicação e 
deliberação junto aos associados

Reunião de "negócios"anual; conferência 
nacional;comitês; teleconferências, ligações, 
e-mails, "nonprofit panel " e newsletters.

Assembléia geral, grupos de afinidade, 
teleconferências, e-mails, newsletters.

Assembléia geral, reuniões regionais, e-mails,
teleconferências, ligações, newsletters, Forum 
Social Mundial.  

Quadro 6 – Estudo de caso – Quadro Comparativo 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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5.2.1 Processo de deliberação interno nas organizações 
 

 Além do processo de deliberação externo dessas organizações junto ao governo, é 

importante entender como se dá o processo de deliberação interno nas organizações. Há 

semelhanças, como a existência de grupos ou comitês em que se discutem diversos assuntos 

com os associados. A grande diferença está no caráter da divisão desses grupos. No caso do 

IS, os grupos são divididos de acordo com a forma de atuação da organização, no caso do 

GIFE de acordo, principalmente, com a forma de atuação dos associados e no caso da 

ABONG, com a localização dos associados. Essas instâncias são importantes locais de 

deliberação entre os funcionários da organização e os associados. No caso do IS, as 

organizações têm de ser convidadas para participar dos Comitês, no caso da ABONG e GIFE 

essa participação é aberta, demonstrando um processo mais participativo. 

 Outras formas comuns são as reuniões de assembléia geral, no caso do IS denominada 

“Reunião Anual de Negócios”, quando são realizadas as eleições para os cargos das 

organizações. No caso do IS, as organizações não presentes podem votar também através de 

cédulas enviadas por correio.  O uso de e-mails e newsletters ou boletins eletrônicos são 

também mencionados pelas organizações, como formas de comunicação junto aos associados. 

O uso de teleconferência junto às associadas foi apenas mencionado pelo IS, que utiliza essa 

ferramenta com freqüência. O Nonprofit Panel realizado, também por essa organização, deve 

ser mencionado como uma importante coalizão e processo de deliberação, não apenas com as 

associadas, mas também com outras organizações e estudiosos do setor.  

 Em relação a processos de consulta como enquetes, pesquisas, e votações em relação a 

determinados temas, não são utilizados de forma periódica, e as decisões são tomadas pela 

diretoria das organizações. A ABONG menciona ter realizado uma consulta no período da 

eleição de 2002. Como não houve consenso, não foi tomada nenhuma posição. No documento 

que busca definir uma plataforma política de atuação para a ABONG, aprovado na 

Assembléia Geral em 2006, recomenda-se a criação de mecanismos internos de consulta às 

associadas e diretorias regionais. O IS, por outro lado, coloca que os associados confiam em 

sua atuação, e no dia em que não confiarem mais, deixarão de ser associados, por isso é 

desnecessário o processo de consultas. No caso do GIFE, essas consultas também não 

ocorrem, entretanto, muitas decisões são tomadas no âmbito dos grupos de afinidade em que 

as organizações podem participar abertamente. Importante observar que essas decisões são 

feitas pelo consenso entre todas as organizações presentes e isso é muito enfatizado pelo 

GIFE. 
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 Gambeta (1998) afirma que o processo deliberativo também possui riscos, como já 

mencionado no ítem 1.7, como a manipulação de partes mais fracas e a existência das culturas 

“Claro!” comum em países latino-americanos, onde as pessoas tendem a ter opiniões fortes, 

inibindo outros de participarem e um intercâmbio legítimo de opiniões. Outra importante 

crítica feita por Hindess é de que, ao deliberar os indivíduos passam por um processo de 

“educação e disciplinamento”, inibindo-os de expressarem suas opiniões, e a deliberação 

acaba agindo como uma força que disciplina e não é democrática propriamente dita. Alem 

disso, em alguns casos, há os que argumentam melhor que outros e por isso, têm mais chance 

de serem ouvidos (SANDERS, 1997).  

 Dentro desse contexto de deficiências, é importante analisar se essas questões ocorrem 

no ambiente das organizações analisadas. Não foi possível fazer um estudo aprofundado sobre 

o processo de deliberação das organizações, pois para fins desta pesquisa não foram 

realizadas atividades presenciais no dia a dia das organizações e nem em suas assembléias. 

Entretanto, a participação da autora em uma reunião do Grupo de Afinidade Marco Legal a 

convite do GIFE, permite chamar a atenção para a maior participação de uma minoria dos 

associados em relação aos demais presentes. A participação no Seminário ONGs e Empresas 

realizado pela ABONG, chama a atenção para uma ausência de debate e deliberação 

propriamente dita, devido a uma homogeneidade no posicionamento das organizações 

participantes. Entretanto, qualquer tipo de afirmativa quanto ao processo de deliberação 

interno da organização requer maiores estudos e análises futuras. 

  Mesmo com todas as suas deficiências, o processo também traz aspectos 

extremamente positivos como novas soluções, “diluição” de interesses individuais e decisões 

mais legítimas (GAMBETA, 1998).  

 

 

5.3 Uma comparação entre as organizações brasileiras GIFE e ABONG  

 

 Fazendo um comparativo entre a forma como ABONG e GIFE realizam advocacy em 

políticas públicas é possível identificar algumas semelhanças e diferenças.  

 Uma importante diferença é a quem cada uma representa. O GIFE representa um 

grupo que realiza investimento privado, em sua maioria de origem empresarial e a ABONG 

representa as ONGs mais voltadas para a luta de direitos, de perfil mais politizado e militante.  
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Eu acho que eles (ABONG) fazem advocacy, sem dúvida nenhuma e 
acho que são uma das organizações mais importantes. Ela tem uma 
representatividade fundamental, de uma parcela importantíssima do 
terceiro setor, enfim o terceiro setor um mundo heterogêneo, tem 
diferentes grupos. O GIFE representa um determinado perfil de 
instituições do terceiro setor, a ABONG um outro perfil do terceiro 
setor. (PANNUNZIO, 2006). 
 

 É importante reforçar essa separação, delimitação em relação a quem cada 

organização representa, pois isso é constitutivo do seu posicionamento dentro de um contexto 

de esfera pública e em relação a um Marco Legal do Terceiro Setor em debate e construção. 

Essas organizações são representativas de uma parte do chamado terceiro setor, não são 

representativas de “todo” o terceiro setor, já que nesse também se incluem organizações 

filantrópicas, organizações religiosas, entre outras.  

 Outra diferença refere-se ao fato da ABONG ter um escritório e um profissional 

contratado realizando o papel de Assessoria em Políticas Públicas e Participação social em 

Brasília, em linha com o objetivo da organização de “fortalecimento dos espaços públicos 

deliberativos e paritários de compartilhamento de poder como forma de radicalizar a 

democracia” (CICONELLO, 2006). Para Pannunzio, essa questão está fortemente ligada ao 

caráter mais político da ABONG, conforme abaixo: 

 
A ABONG faz advocacy há mais tempo, por esse perfil, que é um 
perfil mais político, que eu acho que também o GIFE está procurando 
construir, então ela já tem uma atuação um pouco mais consolidada 
nessa área do que o GIFE. Esse trabalho que eles têm no escritório lá 
em Brasília, já tinham há muito mais tempo, uma série de 
organizações que têm uma tradição de acompanhar audiências 
públicas, estar em Brasília, pressão com parlamentares, no executivo, 
enfim, fazendo bastante barulho com relação a isso. Enquanto que eu 
acho que o perfil dos associados do GIFE era uma advocacy menos 
explícita, uma preocupação mais com o conteúdo de desenvolver 
idéias, conceitos, qualificar esse tipo de atuação para daí então você 
entrar em um diálogo com a esfera pública [...] (PANNUNZIO, 
2006). 
 

 O GIFE, por outro lado, terceirizou esse papel através da contratação da Ágere devido 

a sua experiência em advocacy e, também, devido a uma questão de custos, uma opção 

economicamente mais viável (ROSSETTI, 2006). Rossetti afirma que de fato pode haver 

riscos nesse tipo de parceria, mas que isso não ocorreu na relação entre GIFE e Ágere, além 

disso, a organização já está avaliando realizar diretamente esse papel em Brasília. É 

importante salientar que em uma atividade de advocacy em políticas públicas, em que uma 

organização atua em defesa de uma causa, o ato de defender, pleitear, argumentar é 

importante no processo de deliberação e de posicionamento da organização. Atuar 
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diretamente no processo traz mais legitimidade? Por exemplo, quando indagada sobre quem é 

par da ABONG, surge como resposta a Ágere, e não o GIFE, o que leva a um “crise de 

identidade” em relação a quem representa os interesses das organizações da sociedade civil 

que realizam ISP. Porém, seriam necessárias pesquisas futuras para concluir que atuar 

diretamente é mais legítimo e eficaz do que a terceirização. Levando em consideração que o 

papel de advocacy no GIFE advém de um processo evolutivo da organização, delegar esse 

tipo de função enquanto não se detém a habilidade, pode, também, ser legítimo: a organização 

busca incorporar esse aprendizado para ganhar legitimidade antes de ela desenvolver 

diretamente essas atividades.  

 Raposo, ex-diretora executiva do GIFE acredita que o papel de advocacy e de 

captação de recursos são “duas frentes” não terceirizáveis em uma organização social, pois 

por trás desses temas há uma forte questão de “valores”: 

 
[...] o capital intangível que tem que conversar com o governo é o 
capital da organização social protagonista do advocacy e não o de 
uma organização intermediária, por melhor que ela seja. Por mais 
correta e ética que seja uma organização que aceite esta terceirização 
eu acredito que, por princípio, a ação de advocacy tem que ser feita 
por quem carrega a bandeira: isso não deve ser terceirizável, tal como 
a captação de recursos, setor rico em histórias complicadas em função 
desta terceirização. (RAPOSO, 2007). 
 

 Outro ponto na comparação das duas organizações é o fato de ambas serem 

associações e ambas terem mencionado a existência de interesses corporativistas por parte dos 

associados. Quando indagado sobre “chegarem” questões referentes a interesses corporativos 

por parte dos associados, Rossetti responde: 

 
Chega (algum interesse corporativista) e o principal jeito que a gente 
trabalha não é a gente dizer que aquilo não é de interesse público, a 
gente põe na roda [...] e o mecanismo é, se tem um interesse que é 
muito privado, se ele entra numa roda maior, se ele consegue ganhar 
hegemonia a gente atua, mas sem construção de hegemonia este 
interesse vai ficar só com este associado, ai não tem jeito da gente 
atuar. (ROSSETTI, 2006). 
 
Ela (ABONG) representa os interesses dessas ONGs e as ONGs são 
comprometidas com causas, [...], mas como uma associação a 
ABONG também tem de lidar com essa questão da relação entre a 
dimensão pública e a dimensão corporativa dos interesses que ela 
representa. Eu não vou dizer que e besteira de que as ONGs são o 
único setor da sociedade que não teriam interesses corporativos. Não 
é verdade, as vezes nós temos dificuldades e nos esforçamos para 
equacionar da melhor maneira possível a relação entre a dimensão 
pública e o interesse corporativo. (DURÃO, 2006). 
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 Quando o posicionamento em relação ao Estado foi discutido, ambas as organizações 

o colocam como sendo de parceria e conflito e criticam a ausência de políticas de Estado para 

as OSC. Existem diversas negociações com cada governo, mas não há uma política única, de 

Estado, que resista a mandatos e interesses políticos, o que prejudica o setor, seu crescimento 

e sua eficácia. Ambas estão presentes em conselho de políticas públicas, importante instância 

de deliberação entre Estado e sociedade civil. O GIFE está presente através do grupo de 

afinidade de Juventude no Conselho Nacional de Juventude e através de um associado no 

Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. A ABONG está presente em mais conselhos: 

Conselho Nacional das Cidades, Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, 

Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), sendo convidada permanente 

do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e tendo participado do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) até dezembro de 2006.  

 Em relação ao ato de estimularem os associados a fazer advocacy em políticas 

públicas em suas regiões, o estímulo é de forma indireta por parte da ABONG (ex: quando 

Arantes menciona que solicita às organizações locais que falem com parlamentares em suas 

regiões, a fim de conseguir uma aprovação, mudança em PL, ou quando essas representam a 

ABONG em Conselhos). É importante mencionar que os associados da ABONG, 

historicamente, já têm um perfil mais participativo e político. No caso do GIFE, isso ainda 

não ocorre, por exemplo, os associados ainda estão aprendendo sobre o processo de advocacy 

como um todo (Tipologia do ISP - fase 5), sendo poucos os que estão avançados nessa fase de 

aprendizado. A organização não possui um programa sistematizado que os ensine a “fazer 

advocacy” e os estimule em suas regiões. Isso pode estar em linha com a forma de atuação do 

GIFE de primeiramente gerar o conhecimento, para depois, disseminá-lo. 

 Ao analisar os projetos de lei / proposições, que são acompanhados por cada 

organização, documentos cedidos pelo GIFE e pela ABONG, percebe-se que têm estruturas 

semelhantes: falam qual o projeto de lei, propositor, descritivo, status e no caso do GIFE há 

uma priorização de importância, uma análise breve sobre o impacto do projeto (negativo ou 

positivo) e um maior espectro de projetos acompanhados (terceiro setor, cultura, educação e 

meio ambiente). A lista do GIFE é mais ampla, por analisar outras áreas, mas também há 

maior numero de projetos sendo acompanhados na área de terceiro setor.  

 A tabela abaixo faz um breve comparativo entre as proposições acompanhadas pelo 

GIFE e pela ABONG. As planilhas foram atualizadas de acordo com o GIFE, até dezembro 

de 2006, e no caso da ABONG, até fevereiro de 2007 (o que permite ver, entre outras 

questões, as proposições arquivadas em virtude da mudança de legislatura). O GIFE 
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acompanha 81 proposições, sendo 33 referentes ao terceiro setor e as demais referentes às 

áreas de cultura, educação e meio ambiente e a ABONG acompanha 29 proposições 

referentes às ONGs. Algumas das proposições foram arquivadas, mas continuam fazendo 

parte da listagem, por isso são consideradas também aquelas em andamento (C). Dentro das 

proposições chamadas de terceiro setor (pelo GIFE) ou ONGs (pela ABONG) foram 

encontradas nove proposições em andamento, sendo acompanhadas pelas duas organizações. 

Algumas das proposições aparecem duplamente, como é o caso daquelas iniciadas no Senado 

Federal e ao ir para a Câmara dos deputados, adquirem outra numeração, como é o caso do 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 7/2003 que na Câmara dos Deputados é PL 3877/2004, entre 

outros. Esses casos foram considerando apenas uma vez, pois trata-se do mesmo projeto. 

 
Tabela 14 - Comparativo das Proposições acompanhadas pelo GIFE e ABONG 

Área
Proposições 

acompanhadas
(A)

Proposições
Arquivadas

(B)

Em 
andamento
(C) = (A-B)

Proposições 
acompanhadas

(A)

Proposições
Arquivadas

(B)

Em 
andamento
(C) = (A-B)

Proposições
em comum

Proposições
em comum 

(em andamento)
Terceiro Setor* 

ONGs** 33 6 27 29 7 22 14 9

Cultura 12
Educação 18

Meio Ambiente 18
TOTAL 81 29

Priorização
6 - importância 1
10 - importância 2
65 - importância 3

GIFE ABONG Comparativo

 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. * Denominação dada pelo GIFE / ** Denominação dada pela 
ABONG 
  
 Observou-se, também, que na planilha de proposições do GIFE há maior número de 

proposições recentes, ou seja, feitas em 2005 e 2006. Por exemplo, das vinte e sete 

proposições acompanhadas pelo GIFE em andamento no Congresso Nacional, cinco foram 

propostas em 2005 e cinco foram propostas de 2006. Apenas uma dessas proposições estava 

incluída na planilha da ABONG. Entretanto, não é possível fazer maiores inferências, pois há 

a probabilidade de que essas proposições sejam de interesse do GIFE e não o sejam da 

ABONG. A ABONG não conseguiu se posicionar até o término deste trabalho em relação a 

porque houve apenas a inclusão de um projeto de lei no período 2005-2006. Em relação ao 

impacto, positivo ou negativo dos nove projetos em comum com o GIFE, a organização 

afirmou que não faz este tipo de avaliação. 

 Em relação aos projetos das áreas de educação, cultura e meio ambiente 

acompanhados pelo GIFE, há alguns pontos que devem ser destacados:  

1) Ao optar por fazer advocacy em prol de políticas públicas na área de meio 

ambiente, cultura e educação, o GIFE não estará segmentando e de certa forma, sendo 

corporativista em relação a determinados interesses? 
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2) Por que apenas cultura, educação, e meio ambiente? Deve-se ao fato de ser nessas 

causas que a maior parte do ISP está presente?  

3) Deveria a organização (GIFE) focar-se em defender direitos que propiciem as 

organizações da área da cultura, meio ambiente, educação e outras, a fazerem 

advocacy elas mesmas em questões referentes às suas áreas? 

 Essa segmentação, também, está presente de forma transversal na ABONG quando 

Durão enfatiza, dentro da atuação da ABONG, questões de igualdade racial e de gênero em 

detrimento de outras causas. Apesar da organização não priorizar o acompanhamento de 

projetos de lei ligados a essas temáticas (como pôde ser observado no resumo dos principais 

projetos de leis sobre ONGs cedido pela ABONG), ao enfatizar esses problemas através de 

relatórios da organização, de certa forma a organização está privilegiando uma causa em 

detrimento de outras causas, e isso deve ser levado em consideração, também como uma certa 

ênfase em determinados segmentos.  

 Deveriam ABONG e GIFE focar-se em defender os direitos de organizações da 

sociedade civil de forma mais ampla? Ao abordar as políticas públicas de forma ampla, essas 

organizações poderiam levar à criação de um ambiente mais propício para o surgimento de 

“políticas de Estado” no âmbito do terceiro setor e não apenas de “políticas de governo”, 

como criticado por ambas as organizações. 

 Em alguns casos, a literatura levanta a hipótese de que as organizações podem ser 

influenciadas por quem controla os recursos, é a chamada resource dependence theory. De 

acordo com essa teoria, o ambiente é uma fonte de recursos com a qual a organização interage 

e exerce influência sobre a estrutura organizacional e o comportamento dos indivíduos dentro 

das organizações (HUDOCK62, 1995 apud MENDONÇA, 2006). Uma possibilidade de 

pesquisa futura seria analisar as duas organizações à luz da teoria da dependência de recursos 

buscando observar se afeta a estrutura da organização.   

 
Uma vez que as organizações têm dificuldades para adquirir e 
controlar seus recursos, a sua sobrevivência pode ser explicada pela 
habilidade de lidar com contingências ambientais, com vistas a 
garantir o suprimento de recursos necessários à sua existência 
(MENDONÇA, p. 10, 2006). 
 

 Por outro lado, quando se analisa o IS, percebe-se que a sua estratégia sempre esteve 

focada em defender os direitos das organizações da sociedade civil fazerem advocacy, sem 

entrar em questões segmentadas (saúde, educação, gênero, meio ambiente, etc.), pois isso 
                                                   
62 HUDOCK, A. C. Sustaining southern NGOs in resource dependent environments. Journal of International 
Development, 7(4): 653-667.1995 
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desvirtuaria e corporativizaria os interesses da organização. Seu objetivo é propiciar um 

campo legal, para que essas organizações possam elas mesmas realizar, de forma segmentada 

o trabalho, mas seu papel é de olhar de forma ampla, lutando pelos direitos do setor como um 

todo e não com o “olhar em causas específicas”. Ao analisar quais são os projetos de lei 

acompanhados pelo IS no momento desta pesquisa, através do site da organização, há uma 

boa explanação dessa visão, por exemplo: 1) projeto de lei sobre práticas de governança em 

organizações sem fins lucrativos, 2) assuntos referentes a isenções de impostos dedutíveis por 

organizações sem fins lucrativos, 3) novas regras de lobbying aprovadas pela Câmara dos 

Deputados e Senado, 4) defesa dos direitos das organizações sem fins lucrativos previstos na 

primeira emenda da Constituição norte-americana, 5) regras para acesso a fundos públicos, 

entre outros (INDEPENDENT SECTOR, 2007). A importância dessa estratégia mais ampla 

aparece no depoimento de Raposo sobre a importância da defesa de um advocacy mais amplo 

de terceiro setor: 

 
[...] eu acho que um bom advocacy de terceiro setor tem que ser 
supra-partidário, supra partidário no sentido de causas: eu não 
acredito em lidar só com as questões dos negros, ou índios, ou 
crianças, ou jovens, ou deficientes: um bom advocacy, em particular 
em um país como o Brasil, onde a infra-estrutura setorial social como 
um todo ainda é muito frágil. Um bom advocacy tem que lutar por 
leis que favoreçam o todo [...].  Temos que criar infra-estrutura de 
legislação que fortaleça, que empodere as organizações, independente 
da área temática que elas trabalham. Se conseguimos canalizar 
recursos, ter um bom nível de incentivo fiscal, uma boa abertura para 
todo mundo, empoderando várias organizações independente da causa 
que abraçaram, estaremos  fortalecendo o setor como um todo.[...] só 
depois é que devemos ir para as leis específicas, para o advocacy dos 
temas, dos sub-setores. Estamos no advocacy dos temas porque ainda 
estamos no ponto em que cada um quer resolver o problema que afeta 
a sua causa. (RAPOSO, 2007). 
 

 Considerando a ausência de estudos no âmbito das OSC sobre a influência de formas 

mais segmentadas de advocacy em políticas públicas, olha-se para outras áreas em busca 

dessa avaliação. Mancuso, Iglecias e Castro, como demonstrado anteriormente, ao analisar a 

influência do lobby na concessão de benefícios tributários a alguns segmentos industriais no 

Brasil afirmam que as decisões sobre benefícios tributários têm sido ad-hoc, de acordo com a 

pressão dos grupos beneficiários, não privilegiando uma política tributária para a indústria de 

forma macro. Sendo assim, pode-se de certa forma, transpor essa questão à OSC e à 

segmentação de seus interesses. Existem grupos ligados a questões da área da saúde, 

educação, meio ambiente, gênero, etc. Essa defesa de direitos de forma segmentada é legítima 

quando feita por coalizões dessas áreas. Entretanto, no caso de grupos que se propõem a olhar 
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para o setor de forma mais ampla, ao defender questões referentes a um tema específico, essas 

questões poderiam não ser positivas a outro segmento. A melhor forma de evitar esse conflito 

seria essa função de defesa de causas mais específicas feita pelas coalizões das áreas 

propriamente ditas, em um primeiro momento (ex: coalizão de OSC da área da saúde, da área 

da educação, meio ambiente, etc.), cabendo às organizações como GIFE e ABONG maior 

ênfase aos direitos do setor como um todo, e assim trazer mais ganhos a todos os segmentos 

de OSC, isto é, àqueles a quem representa.  

 Finalmente, em relação à atuação em forma de coalizão por parte das duas 

organizações, este estudo observa que, apesar de existirem vários posicionamentos comuns, 

vários projetos de lei sendo acompanhados por ambas as organizações, não existe uma 

coalizão formal estabelecida entre GIFE e ABONG. Inclusive, há diferentes posições quanto 

ao status da relação entre as organizações, alguns dizem que as organizações estão em 

processo de afastamento, outros dizem que estão buscando afinar os discursos, ou seja, há 

certa dissonância prejudicando uma conjunção de forças que poderia fortalecer a luta por 

direitos das OSC, tanto as de perfil mais de grantmakers como as de perfil mais grantseekers. 

Alguns dos entrevistados afirmam existir a consciência de que juntas as duas organizações 

terão um poder de persuasão maior, mas o processo de “afinar” o discurso entre as duas 

organizações é difícil devido às diferenças intrínsecas do perfil dos associados de cada 

organização. Apesar do trabalho de advocacy ser muito parecido, a quem cada organização 

representa e defende gera diferenças substanciais nos interesses defendidos. Como observam 

Lavalle, Houtzager e Castello, entender o papel dos atores e organizações da sociedade civil 

enquanto atores que realizam funções de representação política é fundamental em um 

contexto de democracia e participação.  

 Marcos Kisil, que esteve presente no GIFE como presidente do Conselho, a acredita 

que uma organização como o GIFE deve fazer lobbying, dentro de uma coalizão, junto a 

outras organizações:  

O lobby de uma organização eu não acredito mais, eu acredito que se 
o lobby ocorrer ele tem que vir numa coalizão de stakeholders [...] eu 
acho que o fenômeno de lobbying tem que ir muito maduro de uma 
coalizão de interesses sociais eu não acho que é papel de uma 
organização abrir um escritório em Brasília com o programa dela, não 
acho. (Em relação à coalizões) Acho que o Brasil evoluiu nisso, eu 
acho que essa coalizão você tem que trabalhar setor público e privado 
(não só OSC), o Brasil infelizmente tem um setor público muito 
primitivo [...] então quando você fala em coalizão você tem que saber 
também identificar no próprio governo quais são as forças que 
poderiam estar alinhadas com você, tem que encontrar quais são os 
congressistas que estão alinhados com você. Fazer parceria com os 
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parceiros e enfrentar junto os inimigos, isso é próprio do processo 
político [...] Outra coisa que você não pode desprezar é a participação 
de empresários, hoje você tem empresários extremamente 
conscientes. (KISIL, 2006). 
 

 A razão da não solidificação de uma coalizão propriamente dita está ligada a 

diferenças ideológicas. Há uma diferença em relação às observações de depoimentos sobre 

coalizões norte-americanas, em que a lógica da razão instrumental parece prevalecer. Nesse 

caso, as ideologias e a discordância resultante de quem cada organização representa são a 

essência da “não coalizão”, impossibilitando a atuação conjunta de forma mais sólida e 

constante. 

 

 

5.4 Considerações finais 

 

 O papel de advocacy, mais especificamente, de advocacy em políticas públicas, dentro 

de um contexto de democracia deliberativa, fortalece o processo democrático ao trazer para o 

processo de deliberação sobre a formulação, monitoramento e execução de políticas públicas, 

organizações da sociedade civil que representam diversos grupos da sociedade, para que esses 

possam deliberar e expor seus pontos de vista, tornando o processo mais participativo 

(DRYZEK, 2000; ELSTER, 1998; GAMBETA, 1998; HABERMAS, 1996). Entretanto, esse 

processo também possui riscos e desafios que devem ser levados em consideração.  

 
Advogar é democracia. Promover valores, idéias, serviços, você fazer 
essa defesa de uma maneira intensa e coerente tem muito a ver com o 
tema da democracia, então diz respeito diretamente à questão da 
participação, então quanto mais você promove determinadas idéias e 
determinadas causas [...] então quanto mais a gente advoga, portanto 
mais você tem essa possibilidade [...] quanto mais gente tiver 
advogando teses, idéias, causas, direitos, mais sadia e a sociedade. 
(HADDAD, 2007). 

 
 Alguns dos desafios referentes ao estabelecimento das OSC como agentes 

participativos, identificados através das entrevistas e da revisão da literatura são: 

1) Sustentabilidade financeira das organizações: o advocacy requer recursos que são 

escassos, em se tratando de OSC. Além disso, há indícios de que os financiadores 

ainda têm receio de financiar atividades de advocacy em políticas públicas por não 

entender seu real significado e seus resultados serem de longo prazo, optando por 
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financiar “projetos”, em que é possível identificar e quantificar os resultados de forma 

mais imediata. 

2) Falta de preparo para fazer advocacy: ainda não há um conhecimento disseminado 

de como se fazer advocacy em políticas públicas, como dialogar com o governo, a 

importância do capital político nesse contexto e, principalmente, como funciona a 

estrutura burocrática do Estado Brasileiro. Há uma ausência de habilidades técnicas e 

políticas em grande parte das OSC no Brasil.  

3) Ausência de tradição em advocacy: devido a não tradição das OSC nesse tipo de 

ação, há um desconhecimento do papel que elas podem efetuar nos âmbitos estaduais 

e municipais tanto por parte das organizações como dos órgãos governamentais, que 

não estão preparados e ainda não acolhem esse tipo de iniciativa. Exclui-se desse 

comentário a participação em conselhos municipais. 

4) Ausência de políticas de “Estado”: a ausência de políticas de Estado e foco em 

políticas de governo, traz aspectos negativos, pois a não continuidade do governo é 

mencionada por alguns entrevistados como uma grande dificuldade, tornando-se mais 

difícil para as OSC se estabelecerem como agentes participativos diante do governo: 

“[...] o problema da democracia brasileira é que é uma democracia eleitoral e não de 

governo” (FERNANDES, 2006). 

5) Corrupção e cooptação: um dos entrevistados mencionou os problemas de 

corrupção, envolvendo OSC criadas para uso indevido de desvio de verbas públicas, 

assim como a cooptação de líderes influentes de OSC pelo Estado, como dificuldades 

para o estabelecimento das OSC como agentes participativos. Ao trazer importantes 

líderes de OSC para trabalharem no governo, o Estado acaba reduzindo a capacidade 

dessa organização fazer advocacy, já que o papel da liderança nesse tipo de 

organização é fundamental e orgânico.  

6) Espaços institucionalizados para a deliberação não são sempre democráticos: alguns 

dos entrevistados mencionam que os conselhos de políticas públicas, apesar de terem 

sido idealizados como espaços institucionais paritários, nem sempre atendem esse pré-

requisito. Em muitos dos conselhos existentes, as OSC são indicadas pelo governo e 

não eleitas pela sociedade civil: “Alguns (conselhos) são melhores que outros, mas ele 

(o conselho) pode se tornar burocrático, pode ser só para sair na fotografia, também é 

um aprendizado sobre o ponto de vista dessa democracia” (HADDAD, 2007). Além 

disso, os espaços para serem de fato espaços de deliberação devem trazer diferentes 

pontos de vista para a discussão.  
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7) Problema das “vozes que falam mais alto” e das tendências “Claristas!”: como 

mencionado no ítem sobre democracia deliberativa, em um processo de deliberação há 

riscos de vozes falarem mais alto, por estarem mais preparadas, o que acaba inibindo a 

participação de outros atores, prejudicando o processo de deliberação, e tornando-o 

menos democrático. Isso, também, pode levar a corporativização de interesses, 

gerando decisões que não beneficiam o público de forma ampla.  

8) Ausência de regras estabelecidas: sobre como deve ser o processo de atuação junto 

aos órgãos governamentais prejudica o entendimento dessa atividade ao não promover 

um processo claro e transparente o que significa essa participação das OSC em 

questões referentes a políticas públicas e a sua legitimidade para uma democracia 

deliberativa.  

9) Papel das coalizões: as organizações atuando individualmente podem encontrar 

maiores desafios para se estabelecer diante do governo. Entretanto, ao atuar em forma 

de coalizão com outras organizações, órgãos governamentais e organizações do setor 

empresarial, podem fortalecer-se e estabelecer-se como agentes participativos dentro 

de um contexto mais amplo, legitimando sua atuação. Ex: através de uma frente 

parlamentar, por exemplo. “Formação de coalizões é chave para que a agenda do 

advocacy não seja particularizada, privatizada, mas seja cada vez mais da 

coletividade” (FUCHS, 2006).  

10) Representatividade das organizações de advocacy: a crítica de Theda Skocpol, de 

que cada vez mais no caso norte-americano, está havendo uma transição de 

organizações-membro para organizações de advocacy, que defendem diversas causas e 

buscam influenciar politicamente, deve ser levada em consideração, não tanto pelo 

caráter de transição, mas sim pela questão da representatividade e legitimidade. Essas 

organizações representam diversos grupos, sem necessariamente ter membros, o que é 

positivo, por um lado, pois abrem espaço para a manifestação de novas vozes, mas 

pode ser ao mesmo tempo oligárquico, pois envolve, em muitos casos, recursos de 

pessoas “wealthy” (ricas) que encontram, nessas organizações de advocacy, o caminho 

para ter seus valores e interesses representados na vida política, indiretamente, de 

forma mais fácil.  

11) Ferramentas de comunicação: finalmente, vale a pena destacar o papel das 

ferramentas de comunicação dentro do papel de advocacy das OSC. Cada vez mais, o 

papel da tecnologia para o advocacy é absolutamente central. Recursos como e-mails, 

teleconferências, pesquisas pela internet, entre outros permitem uma maior 
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participação de OSC, que devido à distância, ausência de recursos e oportunidades 

poderiam ser excluídas do processo deliberativo. A comunicação também se 

estabelece como um desafio para o advocacy no sentido de quem estabelece a agenda, 

também conhecido por agenda setting, “nós cidadãos somos agendados pelos meios 

de comunicação, ou seja, a gente coloca entre as nossas prioridades, nossos diálogos, 

nas nossas horas de conversa, aquilo que os veículos de comunicação agendam para a 

gente” (FUCHS, 2006), sendo importante atentar-se para os perigos existentes em 

agendas ocultas. Essas questões não foram trabalhadas neste trabalho, mas 

estabelecem-se como importantes desafios para a função de advocacy das OSC e 

demandam maiores pesquisas para entender o seu impacto.  

 Como afirmado por Habermas (1996), o processo de deliberação política consiste em 

uma rede de discursos e barganhas que, supostamente, facilitam a “solução racional de 

questões pragmáticas, morais e éticas”. Esse tipo de processo requer que haja um espaço de 

deliberação e mobilização de ambas as partes, Estado e Sociedade Civil, para que possa 

ocorrer de fato e os altos custos são inerentes ao processo de tomada de decisão pela 

deliberação.  

 Surge então uma “comunidade comunicativa ideal”, o tipo ideal a ser perseguido, mas 

dificilmente é alcançado. Nesse tipo ideal, a argumentação é feita por aqueles que fazem parte 

do processo perante um ideal expandido de audiência. Essas comunidades ideais são formadas 

através de um processo de socialização e de uma análise correta dos argumentos, baseados na 

verdade (Karl-Otto Apel63 apud HABERMAS, 1996; HABERMAS, 1996).  

[...] a ideal comunidade comunicativa se apresenta como um modelo 
“puro” de interação comunicativa. Nesta comunidade, o único 
mecanismo disponível de auto-organização é o instrumento da 
opinião discursiva e a formação de opinião, e ao usar tais meios a 
comunidade é supostamente capaz de resolver todos os conflitos sem 
violência. A comunidade inclusive resolve os problemas “resistentes” 
da integração societal de forma comunicativa, [...] através de um 
discurso racional, sem a ajuda da política ou da lei. (HABERMAS, 
1996, p.323, tradução nossa).  
 

 Esse é um tipo ideal, cuja utilização é legítima quando são feitos experimentos, uma 

“ficção metodológica” que permite destacar as complexidades existentes, pois a realidade é 

mais complexa e não modelável dessa forma. Alcançar esse caminho depende de um 

aprendizado cultural e pessoal por parte dos agentes participativos do processo e as “opiniões 

                                                   
63 APEL, Karl-Otto.  The A Priori of the communication community and the foundation of ethics: The problem 

of a rational foundation of ethics in the scientific age. In: Apel, Karl-Otto. Towards a transformation of 
philosophy. Londo, 1980, p.225-300.  
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dogmáticas sobre o mundo e padrões rígidos de socialização podem bloquear um modo 

deliberativo de societização” (HABERMAS, 1996, p. 325, tradução nossa).  

Vale a pena refletir se, devido às diferenças ideológicas presentes nas organizações 

estudo de caso, não ocorre um bloqueio no modo de deliberação, enfraquecendo a idéia de 

democracia deliberativa propriamente dita.  

 A análise do Independent Sector e sua forma de deliberação, dentro de um contexto 

específico da esfera pública, dá indícios de que existem mecanismos institucionalizados de 

interação entre o Estado e a Sociedade Civil, em grande parte decorrente da própria história 

constitutiva (path dependence) do país. Por outro lado, o Brasil dá indícios de estar 

começando a trabalhar essas questões, mas ainda há um longo caminho a ser traçado, a fim de 

alcançar práticas institucionalizadas e efetivas de deliberação, além dos conselhos 

propriamente ditos. Poder-se-ia afirmar que a fase é de aprendizado? Cabe a ambos, à 

sociedade civil organizada e ao Estado, o papel de descobrir os caminhos de deliberação (para 

os quais o Brasil já tem exemplos de casos bem sucedidos), ampliá-los e replicá-los e 

mobilizar-se perante as dificuldades inerentes, buscando evidenciar as assimetrias existentes 

no processo, por exemplo, vozes “mais fortes”, desigualdade de recursos e informações, 

desigualdade de habilidades, entre outros. 

  Os recursos para participar nas comunicações políticas são em geral muito limitados 

(HABERMAS, 1996). Trata-se de um problema também mencionado pelos entrevistados, 

sendo assim, é fundamental garantir um acesso igualitário a esses meios, a fim de prover um 

processo de fato “justo” e heterogêneo.   

 Buscou-se, através desta pesquisa, analisar o papel de advocacy em políticas públicas 

das organizações da sociedade civil, que representam e defendem os direitos dessas 

organizações no Brasil e nos Estados Unidos, e sua relação em um processo de democracia 

deliberativa.  

 Esta pesquisa abre portas para a geração de hipóteses sobre essa forma de atuação das 

organizações da sociedade civil, que poderão ser verificadas por novas pesquisas como: 1) É 

possível verificar uma tendência maior das OSC fazerem advocacy em políticas públicas, ou 

seja, as organizações estão atuando mais em questões ligadas à formulação, monitoramento e 

execução de políticas públicas?; 2) Existe de fato uma profissionalização dessa esfera, ou seja, 

para atuar na influência de políticas públicas é fundamental que os atores estejam 

capacitados? 3) Qual o papel das coalizões dentro da influência em políticas públicas por 

parte das OSC?; 4) Quem financia esse tipo de atividade e quão democrática é a 

disponibilidade desse tipo de recursos dentro de um amplo campo de OSC, na influência de 
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políticas públicas? Quais os riscos inerentes ao processo de financiamento?; 5) Qual é a 

percepção dos agentes governamentais sobre essa forma de atuação das OSC?; Quão abertas 

são algumas instâncias governamentais em termos espaços deliberativos?; 6) Quais são as 

maiores dificuldades existentes por parte do governo para estimular e desenvolver essa forma 

de atuação? 7) Como estimular esse tipo de atuação nas OSC em nível municipal, estadual e 

federal?; 8) Como lidar com questões de definição de agenda e agenda oculta nesse tipo de 

atuação?  

 As possibilidades de pesquisa que se abrem são inúmeras. Considerando a escassez 

desse tipo de estudo no país, procurou-se contribuir para o conhecimento e melhor 

entendimento do papel de advocacy das organizações da sociedade civil. O advocacy em 

políticas públicas demonstra ser uma importante forma de atuação e de extrema importância 

em um contexto deliberativo, a fim de alcançar uma melhor discussão de políticas públicas, 

que afetam os cidadãos e a sociedade como um todo. Alguns riscos, entretanto, são inerentes 

ao processo e devem ser levados em consideração.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Roteiro de entrevista padrão – Estudo de Caso 
 
Pergunta de pesquisa:  
 
Analisar e compreender o papel de advocacy em políticas públicas das organizações da 
sociedade civil que representam e defendem os direitos das organizações da sociedade civil no 
Brasil e nos Estados Unidos. 
 
Objetivos do Estudo:  
 
1. Entender os conceitos de advocacy, lobbying e influência em políticas públicas das 
organizações da sociedade civil no contexto brasileiro e no contexto norte-americano. Esta 
analise será feita através de revisão da literatura e estudo de caso envolvendo três 
organizações: Independent Sector (EUA), ABONG e GIFE (Brasil) 
2. Explorar quais são os mecanismos de advocacy e lobbying no Brasil; 
3. Contribuir para a pesquisa das organizações da sociedade civil, ainda escassa no Brasil e, 
principalmente, para a discussão do papel destas organizações como agente de fortalecimento 
da democracia deliberativa; 
 
*Para o propósito deste estudo, consideramos Organizações da Sociedade Civil (OSC), 
aquelas organizações também conhecidas como organizações sem fins lucrativos, não 
governamentais, voluntárias, fundações, terceiro setor, setor independente, entre outros.  
 

1. Advocacy 
1. Em sua opinião, o que significa advocacy?  
2. O que significa lobbying? 
3. Qual a relação entre advocacy e democracia? 
4. Que atividades fazem parte do papel de advocacy? 
5. A organização se define como uma organização de advocacy? Qual é a estratégia de 

advocacy da organização. Quais são os maiores acertos e erros? 
6. Exemplificar casos de advocacy e como são conduzidos. Existe algum tipo de 

acompanhamento de projetos de advocacy de forma sistematizada?  
7. Existe alguma relação entre a organização fazer advocacy e seu grau de 

profissionalização? Existe alguma tendência neste aspecto? 
2. Recursos 
1. Quais as fontes de recursos da organização? (ex: associados, governo, fundações, 

etc.).Como são gastos os recursos da organização (% por tipo de gasto)?  
2.  Receber recursos do governo afeta a independência da organização? 
3. Representação / Deliberação / Agenda 
1. Como é feita a definição de agenda da organização? Quem participa deste processo? 
2. Qual é o percentual de associados que votam nas eleições para o conselho diretor e 

conselho fiscal? Qual é a periodicidade das eleições? 
3. Considerando o grande número de OSCs existentes no Brasil, cerca de 276 mil de 

acordo com a FASFIL, por que o número de associadas não é maior? 
4. Como é o processo de deliberação interno. Como são realizados os processos de 

consultas aos associados (reuniões, eleições, assembléias)? 
5. Há espaço para a construção de alianças internas na organização? Como estas são 

construídas? 
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6. Como lidar com a definição do que e bem público? Como lidar com isto no caso de 
associadas que representam uma grande pluralidade da sociedade civil. 

 
4. Análise da organização e das suas relações em um contexto de esfera pública  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      4.1.Relação OSC – Governo 

1. Qual é a visão da organização em relação ao governo (instituição). Como definiria sua 
relação com o governo? (parceria / conflito). 

2. Como é a relação diária com os representantes do governo? Há um código de conduta 
ou regras estipuladas? Deveria haver alguma regulamentação mais especifica tipo o 
Lobbying Disclosure Act dos EUA? 

    4.2.Relação OSC – OSC membros 
1. Quais os canais de comunicação da organização com seus membros 
2. Como a organização seu reúne com seus membros? Qual a periodicidade? 
3. Como é o espaço deliberativo interorganizacional? Como é a deliberação dentro da 

organização que tem como meta deliberar? 
4. A organização estimula as associadas a fazerem advocacy? Como? 
4.3. Relação OSC – OSC pares 
1. Dê exemplos de organizações que considera como pares, ou seja, que também são 

associações que defendem os direitos das OSC. (nomear as organizações).  
2. Como é o espaço deliberativo com estas organizações?  
3. Considerando algumas diferenças entre as organizações, como lidar com a definição 

do que é bem público? 
4. Como é a coalizão da organização com seus pares? Em que pontos convergem e em 

que pontos divergem? Como lidam com a divergência? 
5. Quais as diferenças entre o advocacy feito pela ABONG e pelo GIFE? Quais são os 

focos de cada uma. A quem cada uma representa? (No caso Brasileiro). 
4.4. Relação OSC – Corporações 
1. Como é a relação com empresas privadas com fins lucrativos (corporações)? Recebem 

recursos de empresas?  
2. Qual é o futuro do advocacy por “interesses públicos” em um contexto onde cada vez 

mais grupos privados gastam recursos para influenciar as ações do governo e, 
consequentemente, as políticas públicas?  
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4.5. Relação OSC – Agências multilaterais (ex: Banco Mundial, ONU, BID, FMI). 
1. Como é a relação com agências multilaterais? Qual é o posicionamento da 

organização em relação a estas agências? 
2. A organização recebe recursos de alguma agência multilateral?  
4.6. Relação OSC – Gongos (ex: USAID)  
1. GONGOS – Government operated NGOs – são as organizações que parecem ONGs 

mas que foram criadas direta ou indiretamente por governos e a eles se “reportam”. 
Qual é a relação da organização com as GONGOs? 

2. A organização vê esta relação como uma relação direta com o governo? 
3. Há mais algum ponto que gostaria de destacar sobre o papel de advocacy das 

organizações da sociedade civil?  
 
Anexo 2 - Roteiro de entrevista padrão – Advocacy 
 
Pergunta de pesquisa:  
 
Analisar e compreender o papel de advocacy em políticas públicas das organizações da 
sociedade civil que representam e defendem os direitos das organizações da sociedade civil no 
Brasil e nos Estados Unidos. 
 
Objetivos do Estudo:  
 
1. Entender os conceitos de advocacy, lobbying e influência em políticas públicas das 
organizações da sociedade civil no contexto brasileiro e no contexto norte-americano. Esta 
analise será feita através de revisão da literatura e estudo de caso envolvendo três 
organizações: Independent Sector (EUA), ABONG e GIFE (Brasil) 
2. Explorar quais são os mecanismos de advocacy e lobbying no Brasil; 
3. Contribuir para a pesquisa das organizações da sociedade civil, ainda escassa no Brasil e, 
principalmente, para a discussão do papel destas organizações como agente de fortalecimento 
da democracia deliberativa; 
 
*Para o propósito deste estudo, consideramos Organizações da Sociedade Civil (OSC), 
aquelas organizações também conhecidas como organizações sem fins lucrativos, não 
governamentais, voluntárias, fundações, terceiro setor, setor independente, entre outros.  
 
1.Advocacy e democracia 

1. Em sua opinião, o que significa advocacy?  
2. O que significa lobbying? 
3. Que atividades fazem parte do papel de advocacy? 
4. Qual a relação entre advocacy e democracia?  

2. Advocacy e organizações da sociedade civil. 
1. Qual é a importância do papel advocacy das organizações da sociedade civil?  
2. Muitas organizações não são definidas como organizações de “advocacy”, mas o 

fazem como uma atividade secundária. Isto pode ser considerado uma tendência? 
3. Existe alguma relação entre a organização fazer advocacy e seu grau de 

profissionalização? Existe alguma tendência neste aspecto?  
3. Advocacy e governo 

1. Quais são os maiores desafios para as OSC se estabelecerem como agentes 
participativos da sociedade civil diante do governo?  

4. Advocacy e recursos 
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1. Receber doações do governo influencia na independência de OSCs que fazem 
advocacy? 

2. Alguns autores criticam as fundações que doam recursos a organizações de advocacy 
afirmando que o dinheiro de “fundações não vem de taxas de associação (no caso de 
associações com membros), mas de doadores “ricos” ... que buscam desta forma ter 
seus valores e interesses representados na vida pública” (Civic Engagement in 
American Democracy, Theda Skocpol). Qual a sua opinião sobre isto? 

5.Coalizões de advocacy 
1. Qual a importância da formação de coalizões para a estratégia de advocacy?  
2. Considerando algumas diferenças entre as organizações que fazem parte de uma 

coalizão, como lidar com as divergências e com a definição do que é o “bem público”? 
6.Futuro do advocacy 

1. Qual é o futuro do advocacy por “interesses públicos” em um contexto onde cada vez 
mais grupos privados gastam recursos para influenciar as ações do governo e, 
consequentemente, as políticas públicas?  

2. Qual é sua opinião sobre os movimentos de advocacy globais que estão em andamento 
atualmente? Quais são os maiores desafios destes movimentos? Existe risco de 
controle por parte dos paises do hemisfério norte? 

3. Há mais algum ponto que gostaria de destacar sobre o papel de advocacy das 
organizações da sociedade civil?  
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Anexo 3 - Boletim Marco Legal GIFE– O terceiro setor no Congresso Nacional e no 
Executivo  Federal.  
  
 
12/12/05  
 
Uma das grandes novidades do Projeto Marco Legal e Políticas Públicas – desenvolvido pelo 
GIFE com o apoio da Fundação Ford – para o biênio 2005-2007 foi a inclusão de um novo 
eixo de atuação: o de mobilização política.  
 
Assim, ao lado das atividades de produção de informações e conhecimento (primeiro eixo) e 
de articulação da rede GIFE e outros atores sociais (segundo eixo), o projeto passou também a 
atuar diretamente junto ao Congresso Nacional e ao Executivo federal, a fim de acompanhar e 
influenciar a formulação e aprovação de projetos-de-leis e políticas públicas que contribuam 
para o aprimoramento do terceiro setor no Brasil.  
 
Para tanto, o GIFE estabeleceu uma parceria com a Ágere – Cooperação em Advocacy, uma 
organização não-governamental sediada na própria capital federal e especializada na 
negociação em favor de políticas públicas eqüitativas e democráticas.  
 
Um dos produtos dessa parceria é o Boletim Marco Legal, que a partir de agora estará 
disponível neste espaço. Produzido pela Ágere, o boletim pretende ser um instrumento para 
compartilhar informações e identificar oportunidades de relevância para o terceiro setor no 
âmbito do Congresso Nacional e do Executivo federal.  
 
Elaborado num formato prático, que permite a rápida localização daquilo que interessa ao 
leitor, contempla não apenas ações diretamente voltadas ao setor, mas também a algumas de 
suas principais áreas de atuação (cultura, educação e meio ambiente).  
 
O Boletim está estruturado em quatro seções. A primeira traça a pauta do Congresso Nacional 
e do Executivo federal, para as duas semanas seguintes, em relação a temas de interesse para 
o terceiro setor. A seção II traz um relato de o que ocorreu em relação aos itens anunciados na 
edição imediatamente anterior do Boletim. Na terceira seção são indicadas as novas 
proposições apresentadas no Congresso Nacional. Além disso, cada edição trará, na seção IV, 
a análise mais detalhada de uma proposição específica.  
 
O boletim será disponibilizado quinzenalmente, sempre às terças-feiras. Esperamos que este 
instrumento possa ser útil a você e sua organização. Neste sentido, dúvidas, críticas e 
sugestões serão bem vindas e podem ser encaminhadas para o endereço 
marcolegal@gife.org.br. 
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Anexo 4 - Carta de Curitiba - GIFE 
 

Visão GIFE do Marco Legal do Terceiro Setor (Carta de Curitiba)  
Nos últimos anos, o terceiro setor brasileiro tem experimentado um 

crescimento sem paralelos. Tal fenômeno pode ser facilmente identificado, por exemplo, pela 
multiplicação do número de entidades sem fins lucrativos em funcionamento no país ―que 
saltaram de 107 mil, em 1996, para 276 mil, em 2002, registrando um aumento de 157%1― 
ou, ainda, pela significativa participação que o setor possui atualmente na vida econômica do 
país, representando 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e assegurando empregos 
diretos a três milhões de trabalhadores2.  

Esse crescimento foi acompanhado ―e, em grande parte, impulsionado― por 
importantes avanços no ambiente legal do terceiro setor, durante a década. Um primeiro passo 
nesse sentido foi dado com a edição da chamada “Lei do Voluntariado” (Lei nº 9.608), em 
fevereiro de 1998, que conferiu maior segurança jurídica à utilização de serviços voluntários 
por parte de entidades sem fins lucrativos.  

Outra mudança, de impacto ainda mais relevante, deu-se com a criação de duas 
novas qualificações para as entidades do terceiro setor: a de “Organização Social” (OS), 
também em 1998, pela Lei nº 9.637; e a de “Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público” (OSCIP), no ano seguinte, pela Lei nº 9.790. Essas inovações ampliaram as formas 
de participação de entidades sem fins lucrativos no desenvolvimento de políticas públicas, 
contribuindo para alinhar os esforços do primeiro e do terceiro setores, e estimularam o 
aprimoramento da governança de tais entidades, instituindo novos e mais elevados patamares 
de transparência e controle para o seu funcionamento. Representaram, ainda, um avanço 
decisivo no que se refere à profissionalização do setor, ao permitir que tais entidades possam 
ser geridas por profissionais capacitados, em tempo integral, e que, por tal dedicação, recebam 
algum tipo de remuneração, sem perda de eventuais imunidades ou isenções tributárias.  

Merece destaque também, no campo das mais recentes alterações legislativas, o 
advento do novo Código Civil, em 2002. O Código, contudo, nasceu envelhecido na medida 
em que restringiu a criação de fundações e, em mais recentes mudanças, retirou da assembléia 
geral de associados a atribuição privativa de eleição de dirigentes e aprovação de contas, 
facilitando o surgimento de instituições inidôneas.  

 
 
 
 
 

1 
Dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com o GIFE e a Associação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais (ABONG). Vide IBGE, As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no 
Brasil, Série Estudos & Pesquisas – Informação Econômica, nº 4, 2ª ed., Brasília: IBGE, 2002.  

2 
Esses números constam de estudo preliminar (ainda não divulgado) desenvolvido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com o John Hopkins Center for Civil Society Studies. 
Cf. PNUD, ONGs têm peso maior que o petróleo no PIB, reportagem disponível em 
<http://www.pnud.org.br/cidadania/reportagens/index.php?id01=1889&lay=cid>, último acesso em 
10/04/06. 



Em que pesem os avanços, o Brasil ainda carece de uma legislação abrangente, 
coerente e moderna para o terceiro setor. Uma legislação que efetivamente favoreça o 
investimento social privado, canalizando a criatividade, energia e recursos de pessoas e 
organizações de origem privada em prol do interesse público. Uma legislação, enfim, que 
instigue e facilite a atuação de todos aqueles que possam somar forças na construção de uma 
sociedade mais justa e sustentável.  

Contribuir para a realização desse cenário é o objetivo da Rede GIFE no âmbito 
do projeto Marco Legal do Terceiro Setor e Políticas Públicas (MLPP). E os desafios, nessa 
missão, são tão grandes quanto numerosos. É possível, no entanto, identificar algumas das 
principais bandeiras que irão nortear o debate e as futuras ações do projeto. São elas:  
• Segurança jurídica. A existência de um marco regulatório claro e estável é condição 

inevitável para a consolidação de qualquer segmento econômico. Surpresas ou alterações 
freqüentes no plano legislativo ou, até mesmo, na interpretação dada a determinada norma 
pelos órgãos administrativos ou judiciais responsáveis por sua aplicação devem ser 
evitadas a todo custo.  

• Liberdade de organização e atuação. Em um país em que a liberdade de associação 
encontra-se assegurada constitucionalmente (art. 5º, XVII), é fundamental que sejam 
eliminados todos os embaraços à livre organização e funcionamento das entidades sem 
fins lucrativos, notadamente aqueles de caráter meramente burocrático. Mais: é preciso 
garantir que os procedimentos que demandam algum tipo de intervenção estatal 
desenvolvam-se de forma célere e eficiente. 

• Transparência e controle social. Para que a liberdade conferida ao terceiro setor não se 
traduza em irresponsabilidade, a busca pelo incremento dos níveis de transparência na 
gestão e funcionamento das entidades que o compõem é um imperativo. Do mesmo modo, 
deve-se buscar o fortalecimento dos mecanismos de prestação de contas, tendo como 
destinatário final a sociedade, e não mais o Estado ―o que resultará na superação do atual 
paradigma de fiscalização estatal-burocrática (que se mostra ineficaz) pela idéia de amplo 
controle social, exercido a posteriori. Destaque-se que essas exigências assumem hoje 
redobrada importância não apenas na esfera nacional, como também na internacional, 
devido a suspeitas de que entidades sem fins lucrativos teriam sido utilizadas, em outros 
países, para acobertar atividades de grupos terroristas. Nesse contexto, a capacidade do 
terceiro setor brasileiro de ampliar o seu acesso a recursos técnicos e financeiros 
internacionais será largamente influenciada pela sua capacidade de atender às demandas 
por maior accountability.  

• Imunidades e isenções tributárias. As entidades do terceiro setor atuam em áreas cuja 
responsabilidade primária é do Estado, otimizando ou complementando a atuação deste e, 
assim, contribuindo para uma economia ou melhor alocação dos recursos públicos. Dessa 
forma, não faz sentido �sob as óticas jurídica, social ou econômica� tributar as 
atividades dessas entidades sem fins lucrativos. A manutenção, qualificação e expansão 
das imunidades e isenções tributárias estarão, portanto, entre os principais focos de 
atuação do projeto MLPP.  

• Incentivos fiscais. O Brasil vem colecionando algumas experiências relativamente 
exitosas na utilização de incentivos fiscais para alavancar iniciativas de interesse público: 
os mecanismos da “Lei Rouanet” (Lei nº 8.313/91) ou a sistemática de doações para os 
fundos dos direitos da criança e do adolescente são bons exemplos nesse sentido. No 
entanto, os atuais incentivos ainda são extremamente segmentados e não possibilitam a 
dedução para doações ou patrocínios feitos a projetos em outras áreas, como direitos 
humanos, desenvolvimento social ou meio ambiente �e daí a importância de se instituir 
uma política de incentivos fiscais mais abrangente e coerente. Do mesmo modo, é 
fundamental estender-se as possibilidades de dedução, hoje limitadas às pessoas físicas e 
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jurídicas de maior patrimônio3, aos demais extratos sociais para que a participação em 
projetos sociais não fique restrita à elite econômica. Por fim, não se pode perder de vista a 
relevância de se criar uma dinâmica de avaliação e revisão da eficácia, eficiência e 
efetividade dos incentivos, para que atendam sempre à finalidade de fomentar recursos e o 
envolvimento da sociedade em prol de causas coletivas.  

Esses aspectos não esgotam, evidentemente, o catálogo de questões que 
demandam análise e ação nesta trajetória de construção de um verdadeiro marco legal para o 
terceiro setor no Brasil. No entanto, oferecem um critério seguro de atuação para todos 
aqueles que quiserem se unir a esse grande desafio �que a Rede GIFE e seus parceiros vêm 
abraçando, com crescente convicção, há mais de uma década.  

O sucesso dessa jornada está diretamente atrelado à capacidade de mobilização 
do terceiro setor para a definição de uma pauta comum de propostas e da habilidade de 
sensibilizar os demais atores sociais e a sociedade em geral em torno do tema.  

Outro não é o objetivo da Rede GIFE.  
Curitiba, 26 de maio de 2006.  
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Podem se valer de incentivos fiscais (i) no caso de pessoas físicas, aquelas que se utilizam do modelo completo 
da declaração do imposto de renda, e não a grande maioria que o faz pelo modelo simplificado; e, (ii) no caso de 
pessoas jurídicas, as empresas que são tributadas com base no lucro real, as quais correspondem a um percentual 
reduzido do universo de pessoas jurídicas, ainda que de grande peso econômico. 



Anexo 5 - Planilha de acompanhamento de proposições no Congresso Nacional – GIFE 
 
 

GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 
          

Projeto Marco Legal e Políticas Públicas 
Acompanhamento de proposições no Congresso Nacional 

          

CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL 
          

  
Casa Área 

  
No. Ano Autor Partido UF Ementa Descrição Situação atual 

Cultura CD 150 
(PEC) 2003 Paulo Rocha PT PA 

Acrescenta o art. 216-A à 
Constituição Federal, para 
destinação de recursos à cultura. 

Promove a vinculação 
orçamentária de recursos à 
cultura. A União deverá destinar 
2%, os Estados e o DF, 1,5%, e 
os municípios, 1% da receita na 
preservação do patrimônio cultural 
e na produção e difusão da cultura 
nacional. 

Apensada à PEC 324/01. Em 
17/11/05, a CCJC julgou admissível 
a PEC. Aguarda-se, agora, a 
designação de comissão especial 
para o exame do mérito da 
proposição. 

Cultura CD 4,839 2005 Pedro Simon  
(Senado Federal) PMDB RS 

Dispõe sobre auxílio financeiro 
da União aos Institutos Históricos 
e Geográficos. 

Impõe à União a concessão de 
auxílio financeiro aos institutos 
históricos e geográficos (um em 
cada Estado e no DF), de caráter 
privado e sem fins lucrativos. Os 
recursos deverão ser aplicados 
nos equipamentos culturais da 
instituição. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 132/03). Na Câmara, 
ja foi aprovada na CEC, em 
29/06/05. Encontra-se na CFT, 
aguardando a votação de parecer 
do relator, dep. José Carlos 
Machado (PFL/SE), favorável à 
proposição.Tramitará ainda pela 
CCJC. 
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Cultura CD 5,105 2005 Vander Loubet PT MS 

Isenta de pagamento de direitos 
autorais a execução pública de 
obras musicais ou lítero-musicais 
em eventos beneficentes 
realizados por entidades sem fins 
lucrativos. 

Isenta de pagamento de direitos 
autorais a representação teatral e 
a execução musical quando 
realizada para fins beneficentes 
por entidades sem fins 
lucrativos. 

Apensada ao PL 3.968/97. 
Encontra-se na CCJC, aguardando 
a votação de parecer do relator, 
dep. Ney Lopes (PFL/RN), 
contrário à proposição. 

Cultura CD 5,506 2005 Aloízio Mercadante 
(Senado Federal) PT SP 

Acrecenta alínea ao § 3º do art. 
18 da Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, para 
estender o benefício fiscal às 
doações e patrocínios destinados 
à construção de salas de cinema 
em Municípios com menos de 
100.000 (cem mil) habitantes. 

Altera a Lei Rouanet, a fim de 
permitir a captação de recursos 
incentivados para a construção e 
manutenção de salas de cinema 
e teatro, em municípios com 
menos de 100.000 habitantes. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 298/04). Na Câmara, 
já foi aprovada na CEC, em 
19/10/05, e na CFT, em 25/04/06. 
Encontra-se na CCJC, aguardando 
a designação de relator.  

Cultura CD 6,651 2006 Renildo Calheiros PCdoB PE 
Dispõe sobre a instituição e 
funcionamento do Fundo 
Especial do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional- FUNPHAN. 

Cria o Fundo Especial do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (FUNPHAN), destinado 
a assegurar recursos financeiros 
para execução de ações de 
recuperação e preservação do 
acervo patrimonial tombado. 

Encontra-se na CEC, aguardando 
apresentação de paracer pelo 
relator, dep. Paulo Delgado 
(PT/MG). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. 

Cultura CD 6,749 2006 Maria do Rosário PT RS 

Altera a Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, para reservar 
parte dos recursos do Fundo 
Nacional de Cultura a projetos 
destinados a pessoas portadoras 
de necessidades especiais. 

Altera a Lei Rouanet, a fim de 
estabelecer de que 2% dos 
recursos do Fundo Nacional de 
Cultura sejam destinados a 
projetos culturais que tenham 
como participantes pessoas 
portadoras de deficiências ou 
necessidades especiais. 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a designação de relator. Na 
Câmara, tramitará ainda pela CFT 
e CCJC. 

Cultura CD 6,835 2006 
Paulo R. Santiago 
Gilmar Machado 
Iara Bernardi 

PT 
PT 
PT 

PE 
MG 
SP 

Aprova o Plano Nacional de 
Cultura. 

Aprova o Plano Nacional de 
Cultura. 

Encontra-se na CEC, aguardando 
apresentação do parecer pelo 
relator, dep. Paulo Delgado 
(PT/MG). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 
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Cultura CD 7,302 2006 Sérgio Cabral 
(Senado Federal) PMDB RJ 

Prorroga até o exercício fiscal de 
2016, inclusive, o prazo de que 
trata o disposto no art. 1º da Lei 
nº 8.685, de 1993, que cria 
mecanismos de fomento à 
atividade audiovisual e dá outras 
providências. 

Altera a Lei do Audiovisual, 
prorrogando até o exercício fiscal 
de 2016 (atualmente é até 2006), 
inclusive, o prazo para a utilização 
dos incentivos fiscais previstos na 
Lei. 

A proposição já foi aprovada no 
Senado (PLS 20/05). Encontra-se 
na CEC, aguardando a 
apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Paulo Rubem 
Santiago (PT/PE). Na Câmara, 
tramitará pel CFT e CCJC. 

Cultura CD 7,684 2006 Luiz Piauhylino 
Eduardo Gomes 

PDT 
PSDB 

PE 
TO 

Dispõe sobre a proteção do 
patrimônio cultural imaterial 
brasileiro. 

Disciplina o patrimônio cultural 
imaterial brasileiro e estende a 
proteção do direito de autoraos 
grupos e comunidades que 
produzem manifestações culturais 
de natureza imaterial. 

Encontra-se na CDHM, 
aguardando a desginação de 
relator. Na Câmara, tramitará ainda 
pela CEC e CCJC. 

Cultura SF 69 2005 Marcelo Crivella PMR RJ 

Altera dispositivos da Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 
1991, que "institui o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura 
(PRONAC)". 

Altera a Lei Rouanet, a fim de 
incluir, dentre os objetivos do 
PRONAC, a proteção de 
expressões culturais relacionadas 
a "crenças", além de prever o 
fornecimento de recursos do FNC 
para fundações culturais "de 
qualquer natureza" e "templos". 

A proposição já havia sido 
aprovada na CE, em 04/07/06. 
Devido a recurso, será apreciada 
pelo Plenário. Encontra-se na CE, 
aguardando a votação de parecer 
do relator, sen. Paulo Paim 
(PT/RS), favorável à emenda nº 1 
apresentada. 

Cultura SF 287 2005 Patrícia Saboya PSB CE 

Insere § 3º no art. 27 da Lei nº 
8.313, de 23 de dezembro de 
1991, para obrigar a pessoa 
jurídica a beneficiar, também, 
projeto cultural de outra 
instituição ao realizar doação ou 
patrocínio a projeto cultural de 
instituições sem fins lucrativos, 
criadas pelo doador ou 
patrocinador. 

Altera a Lei Rouanet, a fim de 
que a utilização de benefícios 
fiscais, no caso de doações e 
patrocínios feitas por uma 
empresa a instituição por ela 
criada, fique condicionada à 
destinação de 20% a projetos 
culturais de instituições alheias. 

Encontra-se na CE, aguardando a 
realização de audiência pública. O 
relator, sen. Roberto Saturnino 
(PT/RJ), havia apresentado 
parecer favorável à proposição. 
Tramita na CE em caráter 
terminativo. 

Cultura SF 336 2006 Roberto Saturnino PT RJ 

Altera a Lei nº 8.313, de 23 de 
dezembro de 1991, para incluir 
os projetos de aprimoramento 
profissional para áreas do 
audiovisual entre os beneficiários 
do Programa Nacional de Apoio 
à Cultura (PRONAC). 

Altera a Lei Rouanet, a fim de 
incluir, dentre os objetivos do 
PRONAC, os projetos de 
aprimoramento profissional 
para áreas do audiovisual. 

Encontra-se aguardando remessa 
à CE. 
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Educação CD 873 2003 Armando Monteiro PMDB PE 

Institui o Programa Nacional de 
Incentivo a Atividades 
Educacionais, Sociais e de 
Combate à Pobreza - PAES e 
cria o Certificado nacional 
Empresa-Cidadã. 

Institui o PAES. Possibilita a 
dedução, sobre o IR, dos valores 
destinados a projetos voltados a, 
entre outros, "desenvolver 
programas e projetos de 
ensino". Empresas podem obter 
Certificado de Empresa-Cidadã. 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a votação do parecer do relator, 
dep. Darcísio Perondi 
(PMDB/RS), favorável à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e pela CCJC. 

Educação CD 3,659 2004 José Carlos Aleluia PFL BA 

Altera o art. 10 da Lei nº 10.748, 
de 22 de outubro de 2003 [lei 
que cria o Programa Nacional de 
Estímulo ao Primeiro Emprego 
para os Jovens (PNPE)] 

Veda que, na execução do PNPE, 
sejam feitos convênios com 
organizações sem fins 
lucrativos e com organismos 
internacionais. 

Encontra-se na CTASP, 
aguardando a votação do parecer 
do relator, Dep. Daniel Almeida 
(PCdoB/PA), contrário à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 

Educação CD 5,208 2005 José Roberto Arruda PFL DF 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.250, de 1995, que altera a 
legislação do imposto de renda 
das pessoas físicas e dá outras 
providências. 

Permite a dedução, da base de 
cálculo do IR (até o limite de R$ 
2.198,00), dos pagamentos feitos 
por pessoa física a 
estabelecimentos de ensino, a 
título de bolsa de estudo 
concedida a terceiros. 

Apensada ao PL 723/03. Encontra-
se na CEC, aguardando a votação 
de parecer do relator, dep. Chico 
Alencar (PT/RJ), contrário à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. 

Educação CD 5,348 2005 Paulo Octávio 
(Senado Federal) PFL DF 

Institui o Programa de 
Alfabetização e Cidadania na 
Empresa - PACE. 

Estimula as empresas a foncerem 
aulas de alfabetização aos 
empregados. Poderão firmar 
contratos ou convênios com 
instituições públicas e privadas e 
terão preferência na obtenção 
de crédito, além de receber o 
selo "Empresa Formadora da 
Cidadania". 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 174/03). Encontra-se 
na CDEIC, aguardando a votação 
de parecer do relator, dep. 
Reinaldo Betão (PL/RJ), favorável 
a proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. 

Educação CD 5,706 2005 Leomar Quintanilha 
(Senado Federal) PCdoB TO 

Altera a Lei nº 7.998, de 11 de 
janeiro de 1990, para permitir a 
utilização dos recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
para pagamento de anuidades 
do ensino superior. 

Institui a bolsa de ensino 
superior, custeada com recursos 
do FAT, para trabalhadores de 
baixa renda, a fim de custer total 
ou parcialmente a anuidade de 
curso de ensino superior. 
Concluído este, o trabalhador 
deverá prestar trabalhos 
comunitários por um ano. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 60/05). Encontra-se 
na CEC, aguardando a 
apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Colombo (PT/PR). Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
CTASP e CCJC. 
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Educação CD 7,200 2006 Poder Executivo     

Estabelece normas gerais da 
educação superior, regula a 
educação superior no sistema 
federal de ensino, altera as Leis 
nºs 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; 8.958, de 20 de dezembro 
de 1994; 9.504, de 30 de 
setembro de 1997; 9.532, de 10 
de dezembro de 1997; 9.870, de 
23 de novembro de 1999; e dá 
outras providências. 

Estabelece normas gerais da 
educação superior e regula a 
educação superior no sistema 
federal de ensino. 

Apensada ao PL 4.212/04. 
Encontra-se em comisão especial, 
aguardando a apresentação de 
parecer do relator, dep. Paulo 
Delgado (PT/MG). Foi aprovado, 
em 02/08/06, requerimento de 
realização de audiência pública. 

Educação CD 7295 2006 Raquel Teixeira PSDB GO 

Altera os artigos 24 e 34 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases  da educação 
nacional. 

Altera a LDB, para estabelecer 
carga horária mínima anual de 
1400h distribuídas em 200 dias 
letivos, e jornada escolar no 
ensino fundamental e médio de 
pelo menos 7h de trabalho em 
sala de aula. 

Apensada aos PLs 6.336/05 e 
7.650/06. Encontra-se na CEC, 
aguardando a designação de 
relator. Na Câmara, tramitará ainda 
pela CCJC. 

Educação CD 7,420 2006 Raquel Teixeira PSDB GO 
Dispõe sobre a qualidade da 
educação básica e a 
responsabilidade dos gestores 
públicos na sua promoção. 

Disciplina os critérios para a 
aferição da qualidade na 
educação básica, vinculando a 
transferência de recursos da 
União aos esforços e melhorias 
obtidas. 

Encontra-se na CEC, aguardando a 
apresentação de parecer pela 
relatora, dep. Fátima Bezerra 
(PT/RN). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC, estando 
sujeita à apreciação do Plenário. 

Educação CD 7501 2006 Raquel Teixeira PSDB GO 
Institui o Fundo Nacional de 
Assistência ao Estudante de 
Nível Superior- FUNAES. 

Institui o Fundo Nacional de 
Assistência ao Estudante de 
Nível Superior (FUNAES), 
destinado ao apoio de 
estudantes de baixa renda. 
Prevê-se incentivo discal para 
doações de empresas ao Fundo.  

Encontra-se na CEC, aguardando a 
designação de relator. Na Câmara, 
tramitará ainda pela CFT e CCJC. 

Educação CD 7515 2006 Poder Executivo     
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. 

Altera a LDB, para definir como 
diretriz da educação nacional a 
colaboração das três esferas 
federativas para as tarefas de 
formação inicial, continuada, e 
a capacitação profissional do 
professores da educação básica. 

Encontra-se na CEC, aguardando a 
apresetação de parecer pelo 
relator, dep. Carlos Abicalil 
(PT/MT). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 
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Educação CD 7650 2006 Marcos Guerra PSDB ES 

Altera os arts. 24 e 34 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 
nacional, para instituir a jornada 
de tempo integral no ensino 
fundamental, no prazo de cinco 
anos. 

Altera a carga horária mínima 
anual para 1400h, no ensino 
fundamental, e 800h, no ensino 
médio, distribuidos por 200 dias 
de trabalho escolar. Estabelece 
que a jornada escolar no ensino 
fundamental será de  tempo 
integral. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PL 234/06). Encontra-se 
na CEC, aguardando a designação 
de relator. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 

Educação SF 145 2005 Cristovam Buarque PDT DF 

Determina qua a União efetue 
abatimento de 20% do 
pagamento mensal do serviço da 
dívida pública dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal 
em favor da Educação. 

Impõe à União o dever de abater 
20% do pagamento mensal da 
dívida pública dos Municípios, 
Estados e DF, desde que os 
recursos sejam integralmente 
utilizados para complementar os 
gastos com educação. 

Encontra-se na CAE, aguardando a 
apresentação de parecer pela 
relatora, sen. Ana Júlia Carepa 
(PT/PA). No Senado, tramitará 
ainda pela CE. 

Educação SF 244 2005 José Jorge PFL PE 
Define responsabilidades e fixa 
prazos relativos ao Plano 
Nacional de Educação aprovado 
pela Lei nº 10.172/01. 

Impõe à União o dever de articular 
a elaboração de planos decenais 
de educação. Define a 
responsabilidade da União para 
promover a avaliação do PNE, 
instituir o Sistema Nacional de 
Avaliação e promover a sua 
divulgação periódica. 

Encontra-se na CCJ, aguardando a 
designação de relator. No Senado, 
tramitará ainda pela CE. 

Educação SF 294 2005 José Sarney PMDB AP 

Cria o Fundo Nacional Pró-
Leitura, destinado à captação de 
recursos para atendimento aos 
objetivos da Lei nº 10.753, de 
2003 (Política Nacional do Livro). 

Cria o Fundo Nacional Pró-
Leitura, destinado à captação de 
recursos para atendimento aos 
objetivos da Lei nº 10.753, de 
2003 (Política Nacional do Livro). 

A proposição já foi aprovada na 
CE, em 13/12/05. Encontra-se na 
CCJ, aguardando a votação do 
parecer do relator, sen. Edison 
Lobão (PFL/MA), pela aprovação 
do PL, com as 6 emendas que 
apresenta. No Senado, tramitará 
ainda pela CAE. 

Educação SF 109 
(PLC) 2005 Mariângela Duarte 

(C. dos Deputados) PT SP 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada 
pela Lei nº 10.639, de 9 de 
janeiro de 2003, que estabelece 
as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir 
no currículo oficial da rede de 
ensino, a obrigatoriedade da 

Torna obrigatória, nos 
estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, o ensino 
sobre história e cultura indígena 
--a exemplo do que já ocorrerá em 
relação à História e Cultura Afro-
Brasileira. 

A proposição foi aprovada na 
Câmara (PL 433/03). No Senado, 
foi aprovada na CE, em 12/12/06. 
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temática "História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena". 

Educação SF 24 
(PEC) 2005 Paulo Paim PT RS 

Altera os arts. 159, 239 e 240 da 
Constituição Federal e 
acrescenta o art. 214-A a seu 
texto, para dispor sobre o Fundo 
de Desenvolvimento da 
Educação Profissional. 

Cria o Fundo de 
Desenvolvimento da Educação 
Profissional, com o objetivo de 
democratizar o acesso aos cursos 
de profissionalização. Os recursos 
do Fundo serão distribuídos aos 
estabelecimentos públicos e 
privados conveniados. 

Encontra-se na CCJ, aguardando a 
votação de parecer do relator, sen. 
Juvêncio da Fonseca (PSDB/MS), 
favorável à proposição. Matéria 
sujeita à apreciação do Plenário, 
em dois turnos. 

Educação SF 12 
(PLC) 2006 Ivan Valente 

(C. dos Deputados) PT SP 

Estabelece diretrizes para a 
representação da sociedade civil 
e dos trabalhadores em 
educação em todos os conselhos 
ou órgãos colegiados de gestão 
democrática, nos diferentes 
sistemas e níveis de educação 
nacional.  

Cria "conselhos de gestão 
democrática" em todos os 
órgãos e instituições dos sistemas 
de ensino.os conselhos seriam 
compostos por representantes de 
comunidades locais e 
escolares, dos trabalhadores em 
educaçao e do poder executivo. 

A proposição foi aprovada na 
Câmara (PL 3484/04). Encontra-se 
na CCJ, aguardando a designação 
de relator. No Senado, tramitará 
ainda pela CE. 

Educação SF 2 
(PEC) 2006 Paulo Paim PT RS 

Altera os arts. 159 e 239 da 
Costituição Federal e acrescenta 
o art. 227-A a seu texto, para 
dispor sobre o Fundo de 
Promoção da Igualdade Racial. 

Cria o Fundo de Promoção da 
Igualdade Racial, com o objetivo 
de promover a igualdade de 
oportunidades e a inclusão social 
dos afro-brasileiros. 

Encontra-se na CCJ, aguardando a 
designação de relator. Matéria 
sujeita à apreciação do Plenário, 
em dois turnos. 

Meio 
Ambiente CD 143 2003 Luciano Castro PFL RR 

Disciplina a captação de 
recursos financeiros para 
projetos ambientais e dá outras 
providências. 

Possibilita ao proprietário rural 
submeter ao órgão federal de 
meio ambiente projeto de 
afetação de área para a 
preservação ambiental ou 
recuperação de áreas 
degradadas, com a finalidade 
vender no mercado quotas de 
participação no empreendimento. 

A proposição já foi aprovada na 
CDC, em 19/11/03. Encontra-se na 
CCJC, aguardando a votação do 
parecer do relator, dep. Colbert 
Martins (PPS/BA), favorável à 
aprovação. 
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Meio 
Ambiente CD 707 2003 Luiz Bittencourt PMDB GO 

Dispõe sobre a instituição do 
Selo Verde, destinado a atestar a 
qualidade dos produtos e suas 
origens quanto aos cuidados 
para com a proteção ao meio 
ambiente. 

Institui o Selo Verde, certificando 
que o produto cumpre as normas 
legais e os preceitos técnicos 
necessários à proteção 
ambiental e ao não-
comprometimento da vida atual 
e futura. 70% do montante 
arrecadado será revertido à 
recuperação e preservação 
ambiental. 

Encontra-se na CDEIC, 
aguardando a apresentação de 
parecer pelo relator, dep. Ronaldo 
Dimas (PSDB/TO). Na Câmara, 
tramitará ainda pela CMADS, CFT 
e CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 905 2003 Pastor Reinaldo PTB RS 

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de 
abril de 1999, que "dispõe sobre 
a educação ambiental (…)", para 
estatuir sobre campanhas 
educativas contra o tráfico de 
plantas e animais silvestres nos 
vôos de companhias aéreas 
brasileiras. 

Estabelece a obrigatoriedade de 
divulgação, nos vôos domésticos 
ou internacionais, de campanhas 
educativas contra o tráfico de 
plantas e animais silvestres. 

A proposição já foi aprovada na 
CVT, em 15/10/03, e na CMADS, 
em 07/12/05. Encontra-se na 
CCJC, aguardando a votação do 
parecer do relator, dep. Sarney 
Filho (PV/MA), favorável à 
proposição, com emenda. 

Meio 
Ambiente CD 1,254 2003 Cesar Medeiros        

(e outro) PT MG 
Dispõe sobre as auditorias 
ambientais e a contabilidade dos 
passivos e ativos ambientais. 

Prevê a realização de auditorias 
ambientais e a contabilidade 
dos passivos e ativos 
ambientais  por empresas e 
entidades, públicas ou privadas. 

A proposição já foi rejeitada na 
CDEIC, em 08/03/06. Encontra-se 
na CMADS aguardando a 
apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Leonardo Monteiro 
(PT/MG). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 1,546 2003 Ricardo Izar PTB SP 

Institui o Fundo Nacional de 
Apoio às Florestas Plantadas e 
dá outras providências. 

Institui o Fundo Nacional de 
Apoio às Florestas Plantadas, 
com o objetivo de desenvolver e 
financiar a implantação de 
florestas. Não são previstos 
benefícios fiscais para as doações 
ao Fundo. 

Encontra-se na CMADS, 
aguardando a votação de parecer 
do relator, dep. Antonio Carlos 
Mendes Thame (PSDB-SP), 
favorável à aprovação, com 
emendas. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CAPADR, CFT e CCJ. 

Meio 
Ambiente CD 4,810 2005 Edson Duarte PV BA 

Dispõe sobre a aplicação de 
recursos do Programa Nacional 
de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Edeitos da Seca 
(PAN-BRASIL) nas áreas 
susceptíveis a desertificação. 

Estabelece que os recursos 
federais do Programa Nacional 
de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca 
(PAN-BRASIL) somente serão 
aplicados em Estados e 
municípios que apresentarem 

A proposição já foi aprovada na 
CMADS, em 10/08/05. Encontra-se 
na CFT, aguardado a votação de 
parecer do relator, dep. Luiz 
Carreira (PFL/BA), favorável à 
proposição, com substitutivo. Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
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programa com o mesmo objetivo. CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 5,162 2005 Paulo Feijó PSDB RJ 

Dispõe sobre mecanismos de 
incentivo a projetos de proteção 
ao meio ambiente e doações ao 
Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, instituído pela Lei n. 
7.797, de 1989. 

Possibilita a dedução, sobre o 
IR, dos valores destinados por 
pessoas físicas ou jurídicas a 
projetos de proteção ao meio 
ambiente sem fins lucrativos e ao 
Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, até o limite de 5% do 
imposto devido. 

Apensada ao PL 5974/05. Na 
Câmara, já foi aprovado na 
CMADS, em 12/07/06, com 
substitutivo. Encontra-se na CFT, 
aguardando a votação de parecer 
do relator, dep. Albérico Filho 
(PMDB/MA), pala inadequação 
financeira e orçamentária da 
proposição. Tramitará ainda pela 
CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 5,477 2005 Abelardo Lupion PFL PR 

Altera a Lei n. 9.985, de 18 de 
julho de 2000 [que regulamenta o 
art. 225, § 1o., incisos I, II, III e 
VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras 
providências]. 

Estabelece a obrigatoriedade da 
lei específica para a criação de 
unidades de conservação e 
condiciona a relização dos 
procedimentos necessários à sua 
criação à existência de dotação 
orçamentária que assegure as 
indenizações pertinentes. 

Encontra-se na CMADS, 
aguardando a votação do parecer 
do relator, dep. João Alfredo 
(PT/CE), contrário à proposição. Na 
Câmara, tramitará ainda pela CFT 
e CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 5,895 2005 Chico Sardelli PFL SP 

Altera a Lei n. 8.666, de 1993, 
que "regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para 
licitações e contratos da 
Administração Pública e dá 
outras providências", incluindo a 
responsabilidade ambiental como 
critério de desempate. 

Acrescenta novo critério de 
desempate em licitações, em 
favor de "empresas com 
responsabilidade social" --isto 
é, empresas que não tenham 
débitos relativos a infrações 
ambientais, nem tenham sido 
condenadas em ações penais por 
crimes ambientais. 

Apensada aos PLs 3.407/04, 
2.304/03 e 1292/95. Encontra-se 
na CCJC, aguardando a 
apresentação de parecer pelo 
relator, dep. José Eduardo 
Cardozo (PT/ SP). Matéria sujeita 
à apreciação do Plenário. 
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Meio 
Ambiente CD 5,974 2005 Waldeck Ornelas 

(Senado Federal) PFL BA Dispõe sobre incentivos fiscais 
para projetos ambientais. 

Possibilita a dedução, sobre o 
IR, de até 80% (pessoas físicas) e 
até 40% (pessoas jurídicas) dos 
valores doados a entidades sem 
fins lucrativos, para projetos de 
promoção do uso sustentável 
de recursos naturais e de 
preservação do meio ambiente. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PSL 251/92). Na Câmara, 
já foi aprovado na CMADS, em 
12/07/06, com substitutivo. 
Encontra-se na CFT, aguardando a 
votação de parecer do relator, dep. 
Albérico Filho (PMDB/MA), 
favorável à proposição. Tramitará 
ainda pela CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 5,987 2005 César Medeiros PT MG 

Altera a Lei n. 10.650, de 2003, 
que "dispõe sobre o acesso 
público aos dados e informações 
nos órgãos e entidades 
integrantes do SISNAMA". 

Reduz de 30 para 15 dias o prazo 
para a prestação de 
informações pelos órgãos e 
entidades do SISNAMA, 
assegurando a entidades não-
governamentais sem fins 
lucrativos o fornecimento de cópia 
integral dos autos, custeada pelo 
empreendedor. 

Encontra-se na CTASP, 
aguardando a designação de 
relator. Na Câmara, tramitará ainda 
pela CMADS e CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 6,157 2005 Carlos Nader PL RJ 

Dispõe sobre a previsão, a 
reserva e a destinação de área 
específica, nos estabelecimentos 
de ensino, para prática de 
educação ambiental. 

Determina que os edifícios 
destinados à instalação de 
escolas deverão possuir áreas 
livres destinadas à prática de 
atividades de educação 
ambiental. As escolas já 
existentes poderão celebrar 
convênios ou parcerias. 

Encontra-se na CEC, aguardando a 
votação do parecer do relator, dep. 
Professor Irapuan Teixeira (PP-
SP), favorável à proposição, com 
substitutivo. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 

Meio 
Ambiente CD 6,424 2005 Flexa Ribeiro 

(Senado Federal) PSDB PA 

Altera a Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, que Institui o 
novo Código Florestal, para 
permitir a reposição florestal e a 
recomposição da reserva legal 
mediante o plantio de palmáceas 
em áreas alteradas. 

Altera o Código Florestal, de 
modo a permitir que a reposição 
florestal seja feita não apenas 
mediante a utilização de espécies 
nativas, mas também palmáceas, 
nativas ou exóticas, destinadas à 
exploração econômica. 

A proposição já foi aprovada no 
Senado (PLS 110/05). Encontra-se 
na CMADS, aguardando a votação 
de parecer do relator, dep. Jorge 
Khoury (PFL/BA), favorável á 
proposição, com substitutivo. Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
CCJC. 
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Meio 
Ambiente CD 7,047 2006 Luciano Zica  PT SP 

Institui a política nacional de 
resíduos sólidos, estabelece 
diretrizes nacionais para o 
gerenciamneto dos resíduos 
sólidos no país e dá outras 
providencias. 

Institui a política nacional de 
resíduos sólidos. 

Apensada ao PL 203/91. Já foi 
aprovada em comissão especial. 
Encontra-se aguardando a votação 
pelo Plenário. 

Meio 
Ambiente SF 319 2005 Papaléo Paes PSDB AP 

Altera a Lei n. 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, (...) para que 
os valores arrecadados em 
pagamento de multas por 
infração ambiental sejam 
integralmente revertidos ao 
Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. 

Determina que os valores 
arrecadados em pagamento de 
multas por infração ambiental 
sejam revertidos 
exclusivamente ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente, e 
não mais compartilhados com o 
Fundo Naval e os fundos 
estaduais e municipais de meio 
ambiente. 

Encontra-se na CAE, aguardando a 
apresentação de parecer pela 
relatora, sen. Patrícia Saboya 
(PSB/CE). No Senado, tramitará 
ainda pela CMA. 

Meio 
Ambiente SF 115 2006 Delcidio Amaral PT MS 

Autoriza o Poder Executivo a 
criar o Programa Nacional de 
Incentivo à Conservação da 
|Natureza, destinado a promover 
a conservação da natureza, 
mediante a concessão de 
incentivos fiscais. 

O proprietário rural ou pessa 
jurídica que detiver em sua 
propriedade área de importância 
para a conservação da natureza 
será contemplado com um 
certificado, mediante o qual 
poderá deduzir até 5% do IR 
devido em cada ano-base.  

Encontra-se na CAE, aguardando 
votação de parecer do relator, sen. 
João Ribeiro (PL/TO), contrário à 
proposição. No Senado, tramitará 
ainda pela CMA. 

Meio 
Ambiente SF 221 2006 Valdir Raupp PMDB RO 

Autoriza a criação da Agência 
Nacional do Meio Ambiente e dá 
outra providências. 

Cria a Agência Nacional do Meio 
Ambiente (ANAMA), que terá 
como finalidade executar as ações 
federais referentes à preservação 
e à conservação do meio 
ambiente, além de fiscalizar e 
regular o uso dos recursos 
ambientais. 

Encontra-se na CCJ, aguardando 
designação do relator. No Senado, 
tramitará ainda pela CMA. 
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Meio 
Ambiente SF 268 2006 Valdir Raupp PMDB RO 

Regulamenta o § 4º do art .225 
da Constituição Federal, para 
instituir o Plano de 
Gerenciamento da Floresta 
Amazônica. 

Estabelece o Plano de 
Gerenciamento da Floresta 
Amazônica e institui o Fundo de 
Conservação da Floresta 
Amazônica. 

Encontra-se na CCJ, aguardando 
designação de relator. No Senado, 
tramitará ainda pela CAE E CMA. 

Terceiro 
Setor CD 2,426 1996 Cunha Bueno PPB SP 

Restabelece a dedutibilidade, 
para efeito da apuração da base 
de cálculo do imposto de renda 
das pessoas físicas, das 
doações efetuadas às entidades 
de que trata o artigo 1o. Da Lei n. 
3.830, de 25 de novembro de 
1960. 

Assegura às pessoas físicas a 
possibilidade de deduzir, da base 
de cálculo do IR, as doações 
efetuadas a entidades sem fins 
lucrativos que prestem serviços 
gratuitos em benefício da 
comunidade onde atuem. 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Darcísio Perondi 
(PMDB/RS). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. Matéria 
sujeita à apreciação do Plenário. 

Terceiro 
Setor CD 4,747 1998 Lúcio Alcântara 

(Senado Federal) PSDB CE 

Acrescenta artigo ao Código Civil 
(Lei no. 3.071, de 1o. de janeiro 
de 1916) e parágrafo ao art. 129 
do Código Penal (Decreto-Lei no. 
2.848, de 7 de dezembro de 
1940). 

Isenta de responsabilidade civil 
e penal a pessoa natural ou 
jurídica que doar alimentos a 
pessoas carentes, no caso de 
dano ou morte do beneficiário, 
desde que não tenha havido dolo, 
negligência ou descumprimento 
de normas. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 165/97). Na Câmara, 
foi aprovada pela CCJC, em 
31/03/04, e aguarda apreciação 
pelo Plenário. 

Terceiro 
Setor CD 90 1999 Alberto Fraga PMDB DF 

Estabelece as condições para o 
funcionamento das Organizações 
não Governamentais, nacionais e 
estrangeiras. 

Impõe às ONGs a necessidade de 
registrar o seu regimento 
interno e estatuto no MJ e na 
Secretarias de Justiça de todos 
os Estados onde tiver 
representação ou atuar, cabendo-
lhe apresentar relatórios 
mensais a esses órgãos. 

A proposição já foi rejeitada na 
CCJC, em 07/04/04. Aguarda a 
decisão de recurso interposto pelo 
dep. Alberto Fraga (PMDB/DF). 

Terceiro 
Setor CD 1,300 1999 Angêla Guadagnin PT SP 

Altera a redação do art.260 e 
acrescenta artigos à lei n. 8.069, 
de 13 de junho de 1990 - 
Estatuto da criança e do 
Adolescente. 

Altera a sistemática do incentivo 
para doações aos fundos 
nacional, estaduais e 
municipais da criança e do 
adolescente.   

A proposição já havia sido 
aprovada na Câmara, sendo 
aprovada no Senado (PLC 51/04) 
com emendas. Já foi aprovada na 
CSSF, em 12/07/06, na CFT, em 
08/11/06, e na CCJC, em 14/12/06. 
Encontra-se aguardando 
apreciação pelo Plenário. 
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Terceiro 
Setor CD 7,160 2002 Ricardo Fiuza PPB PE 

Dá nova redação aos artigos (...) 
da Lei n. 10.406 de 10 de janeiro 
de 2002, que "Institui o Código 
Civil", acrescenta dispositivos e 
dá outras providências. 

Altera o Código Civil, inclusive 
em relação a dispositivos que 
tratam das associações ((arts. 53, 
55 e 57) e fundações (art. 62), 
incorporando proposta do GIFE. 

Encontra-se na CCJC, aguardando 
a apresentação de novo  parecer 
pelo relator, dep. Vicente Arruda 
(PSDB/CE), favorável à 
proposição, na forma de 
substitutivo (que não contempla as 
alterações em relação a 
associações e fundações). 

Terceiro 
Setor CD 110 2003 Alexandre Cardoso PSB RJ 

Inclui entidades da sociedade 
civil como usuários dos Sistemas 
de consulta, fiscalização e 
acompanhamento orçamentário, 
administrativo, fiscal e monetário 
das Administrações Públicas 
Federal, Estadual e Municipal, 
direta e indireta. 

Inclui entidades da sociedade civil 
como usuários dos sistemas de 
consulta, fiscalização e 
acompanhamento 
orçamentário, administrativo, 
fiscal e monetário das 
Administração Pública Federal 
(SIAFI, SIDOR, SISBACEN etc.). 

A proposição já foi aprovada na 
CTASP, em 01/10/03, e na CFT, 
em 25/08/04. Encontra-se na 
CCJC, aguardando a votação do 
parecer do relator, dep. Jamil 
Murad (PCdoB/SP), contrário à 
proposição.  

Terceiro 
Setor CD 1,210 2003 Pastor F. Olímpio PSB PE 

Acrescenta a redação Alínea b 
do Artigo 2o. da Lei 7.293 de 19 
de dezembro de 1984. 

Inclui as organizações não-
governamentais, quanto aos 
recursos públicos por elas 
recebidos, dentre os entes 
sujeitos ao controle externo do 
Congresso Nacional. 

A proposição já foi aprovada na 
CTASP, em 05/11/03. Encontra-se 
na CCJC, aguardando a votação 
do parecer do relator, dep. 
Zenaldo Coutinho (PSDB/PA), 
favorável à proposição, na forma 
de substitutivo. 

Terceiro 
Setor CD 1,220 2003 Com. Leg. Particip.     

Permite deduzir do imposto de 
renda a doação efetuada a 
entidades filantrópicas dedicadas 
ao atendimento de crianças e 
adolescentes carentes e dos 
idosos desamparados. 

Permite a dedução, do IR devido 
(até o limite de 1% para PJ e 6% 
para PF), dos valores doados a 
entidades filantrópicas para 
aplicação em projetos de 
atendimento a crianças e 
adolescentes carentes ou aos 
idosos desamparados. 

Apensada ao PL 2.426/96. 
Encontra-se na CSSF, aguardando 
a apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Darcísio Perondi 
(PMDB/RS). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. Matéria 
sujeita à apreciação do Plenário. 

Terceiro 
Setor CD 1,351 2003 Ann Pontes PMDB PA 

Estabelece normas para a 
qualificação de organizações de 
responsabilidade socioambiental 
e dá outras providências. 

Institui a qualificação de empresas 
como "organizações de 
responsabilidade social" para 
abatimento de despesas com 
treinamento e assistência social, e 
redução da contribuição social quando 
melhorar o IDH do município e 
macroregião correspondentes. 

Foi aprovada na CTASP, em 
8/12/04, e rejeitada na CDEIC, em 
14/9/05. Aguarda apreciação pelo 
Plenário, em razão de ter recebido 
pareceres divergentes nas 
comissões de mérito. 
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Terceiro 
Setor CD 1,388 2003 Fábio Souto PFL BA 

Permite ao contribuinte do 
Imposto de Renda deduzir do 
imposto devido as doações feitas 
a entidades sem fins lucrativos 
que tenham exclusivamente por 
objeto dar assistência a crianças 
ou a idosos. 

Permite a dedução, do IR devido 
(até o limite de 6%), de metade 
das quantias doadas por pessoas 
físicas a entidades sem fins 
lucrativos que tenham 
exclusivamente por objeto dar 
assistência a crianças ou idosos. 

Apensada aos PLs 1.220/03 e 
2.426/96. Encontra-se na CSSF, 
aguardando a apresentação de 
parecer pelo relator, dep. Darcísio 
Perondi (PMDB/RS). Na Câmara, 
tramitará ainda pela CFT e CCJC. 
Matéria sujeita à apreciação do 
Plenário. 

Terceiro 
Setor CD 1,639 2003 Eliseu Padilha PMDB RS 

Institui o Programa de Estímulo 
ao Terceiro Setor, o Fundo 
Nacional de Estímulo ao Terceiro 
Setor e dá outras providências. 

Institui o Programa e o Fundo de 
Estímulo ao Terceiro Setor, 
destinados a incentivar as 
atividades de entidades com 
atuação exclusiva na prestação de 
serviços públicos essenciais a 
populações carentes ou a grupos 
de hipossuficientes. 

A proposição já foi reprovada na 
CSSF, em 26/10/05. Encontra-se 
na CTASP, aguardando a 
designação de relator. 

Terceiro 
Setor CD 2,032 2003 Romel Anizio PP  MG 

Altera o art. 55 da Lei n. 8.212, 
de 24 de julho de 1991, que trata 
da isenção das contribuições 
para a Seguridade Social. 

Cria novo requisito ao gozo da 
imunidade em relação à 
contribuição social - quota 
patronal: a comprovação do 
percentual de gratuidade. Além 
disso, esclarece que o Tribunal 
de Contas verificará a 
regularidade dos benefícios. 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a votação do parecer do relator, 
dep. Dr. Rosinha (PT/PR), 
favorável à proposição. Na 
Câmara, tramitará ainda pela CFT 
e CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 2,312 2003 Com. Leg. Particip.     

Dispõe sobre a criação do 
Cadastro Nacional das 
Organizações Não 
Governamentais. 

Institui o Cadastro Nacional das 
Organizações Não-
Governamentais, com o objetivo 
de centralizar dados dos mais 
variados setores das ONGs. 

Apensada ao PL 3.877/04. 
Encontra-se na CTASP, 
aguardando a votação de parecer 
da relatora, dep. Ann Pontes 
(PMDB/PA), contrário à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CSSF, CFT e CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 104 

(PLP) 2003 Eduardo Barbosa PSDB MG 

Acrescenta dispositivos à Lei 
Complementar n. 110, de 29 de 
junho de 2001, para isentar as 
entidades e organizações de 
assistência social que especifica 
do recolhimento das 
contribuições sociais destinadas 
ao custeio dos créditos dos 

Isenta as organizações e 
entidades de assistência social, 
sem fins lucrativos, portadoras do 
CEBAS e declaradas de utilidade 
pública federal, das 
contribuições sociais instituídas 
pela LC 110/01 para o custeio dos 
complementos do FGTS. 

A proposição já foi aprovada na 
CTASP, em 26/05/04. Encontra-se 
na CFT, aguardando a votação do 
parecer do relator, dep. Francisco 
Dornelles (PP/RJ), favorável à 
porposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 
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complementos de atualização 
monetária do FGTS. 

Terceiro 
Setor CD 3,841 2004 José S. Vasconcellos PL MG 

Dispõe sobre as regras para 
registro de Organizações não 
Governamentais - ONG's, 
estabelece normas para 
celebração de convênio entre 
aquelas e o Poder Público, e dá 
outras providências. 

Impõe às ONGs o dever de obter 
registro e autorização do 
Executivo Federal, cria o 
Cadastro Nacional de ONGs, 
estabelece o dever de prestar 
contas ao Ministério Público e 
ao Ministérios da Justiça etc. 

Apensada ao PL 3.877/04. 
Encontra-se na CTASP, 
aguardando a votação de parecer 
da relatora, dep. Ann Pontes 
(PMDB/PA), contrário à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CSSF, CFT e CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 3,877 2004 CPI das ONGs     

Dispõe sobre o registro, 
fiscalização e controle das 
Organizações Não-
Governamentais e dá outras 
providências. 

Impõe às ONGs o dever de 
prestar contas ao Ministério 
Público, cria o Cadastro 
Nacional de ONGs, condiciona a 
atuação de ONGs estrangeiras a 
prévia autorização do Ministério 
da Justiça etc. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 07/2003). Encontra-
se na CTASP, aguardando a 
votação de parecer da relatora, 
dep. Ann Pontes (PMDB/PA), 
contrário à proposição. Na Câmara, 
tramitará ainda pela CSSF, CFT e 
CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 3,917 2004 Renato Casagrande PSB ES 

Altera dispositivos da Lei n. 
9790/1999 que "dispõe sobre a 
qualificação de pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins 
ucrativos, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse 
Público, institui e disciplina o 
Termo de Parceria, e dá outras 
providências. 

Impõe a obrigatoriedade de o 
Poder Público, no âmbito de 
termos de parceria firmados com 
OSCIPs, remeter relatório 
detalhado da execução do ajuste 
à Comissão de Fiscalização e 
Controle da Câmara. 

A proposição já foi aprovada pela 
CTASP, em 15/06/05. Encontra-se 
na CCJC, aguardando a votação 
do parecer do relator, Dep. Isaías 
Silvestre (PSB/MG), favorável à 
proposição, na forma de 
substitutivo. 

Terceiro 
Setor CD 3,935 2004 Orlando Fantazzini PT SP 

Altera a redação dos parágrados 
1o. e 2o. do art. 116 da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, e 
acrescenta novos parágrafos. 

Estabelece a obrigatoriedade de, 
na celebração de convênios, a 
Administração realizar concurso 
de projetos. 

Apensada ao PL 3.494/04. A 
proposição já foi rejeitada na 
CTASP, em 03/08/05. Encontra-se 
na CFT, aguardando a votação do 
parecer do relator, dep. Eduardo 
Cunha (PMDB/RJ), contrário à 
proposição.Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 
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Terceiro 
Setor CD 3,982 2004 Ivan Ranzolin PP SC 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de cadastramento pelo Poder 
Executivo de organizações não 
governamentais estrangeiras que 
atuem ou pretendam atuar no 
Brasil e dá outras providências. 

Veda a atuação de ONGs 
estrangeiras no Brasil sem 
prévia autorização do Executivo 
federal. 

Apensada ao PL 3.877/04. 
Encontra-se na CTASP, 
aguardando a votação de parecer 
da relatora, dep. Ann Pontes 
(PMDB/PA), contrário à 
proposição. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CSSF, CFT e CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 281 

(PEC) 2004 Ronaldo Vasconcelos PTB MG 
Dá nova redação ao art. 150, 
inciso VI, alínea c da 
Constituição Federal. 

Estende às OSCIPs a imunidade 
tributária prevista no artigo 150, 
VI, "c", da Constituição Federal. 

Encontra-se na CCJC, aguardando 
a votação de parecer do relator, 
dep. Osmar Serraglio 
(PMDB/PR), pela admissibilidade 
da proposição. 

Terceiro 
Setor CD 4,844 2005 CPI das ONGs     

Acrescenta artigo ao Decreto-Lei 
n. 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, para 
tipificar como crime a 
apropriação indébita de recursos 
destinados às entidades que 
indica. 

Tipifica como crime a retenção 
ou apropriação de recursos 
destinados a associação ou 
fundação. 

A proposição foi aprovada no 
Senado (PLS 09/2003). Encontra-
se na CCJC, aguardando a 
votação de parecer da relatora, 
dep. Juíza Denise Frossard 
(PPS/RJ), favorável à proposição. 

Terceiro 
Setor CD 4,899 2005 Carlos Nader PL RJ 

Isenta do pagamento de 
emolumentos as entidades 
beneficentes de assistência 
social e dá outras providências. 

Isenta do pagamento de 
emolumentos relativos ao 
registro de atos constitutivos, 
alteração de ata ou documento 
válido contra terceiros a entidade 
beneficente de assistência 
social declarada de utilidade 
pública. 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a designação de relator. Na 
Câmara, tramitará ainda pela CFT 
e CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 5,100 2005 Maurício Rands PT PE 

Altera o inciso V e o parágrafo 
único do art. 1o., o caput do art. 
4o., o inciso II do art. 5o. e o 
caput do art. 16 da Lei n. 7.347, 
de 24 de julho de 1985; revoga o 
art. 2o. - A, e seu parágrafo 
único, da Lei n. 9.494, de 10 de 
setembro de 1997. 

Assegura às associações civis a 
legitimidade para ajuizar ações 
civis públicas em defesa de 
qualquer interesse difuso ou 
coletivo, inclusive interesses 
individuais homogêneos. 
Ademais, elimina a restrição 
territorial aos efeitos ergma omnes 
da sentença. 

A proposição já foi aprovada na 
CCJC, em 27/10/05. Aguarda a 
decisão de recursos solicitando a 
sua apreciação pelo Plenário. 
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Terceiro 
Setor CD 6,274 2005 Reinaldo Betão PL RJ 

Autoriza deduzir do imposto de 
renda devido pelas pessoas 
físicas as doações efetuadas às 
instituições de assistência social, 
sem fins lucrativos, que 
preencham os requisitos paa 
usufruírem da imunidade tribitária 
estabelecida na alínea "c" do 
inciso VI do art. 150 da 
COnstituição Federal. 

Faculta às pessoas físicas 
deduzirem, do IR devido, as 
doações feitas às instituições 
de assistência social, sem fins 
lucrativos, que preencham os 
requisitos para gozar da 
imunidade tributária. 

Apensada ao PL 2.426/96. 
Encontra-se na CSSF, aguardando 
a apresentação de parecer pelo 
relator, dep. Darcísio Perondi 
(PMDB/RS). Na Câmara, tramitará 
ainda pela CFT e CCJC. Matéria 
sujeita à apreciação do Plenário. 

Terceiro 
Setor CD 6,551 2006 Chico Sardelli PV SP 

Altera os art. 9o e 18 da Lei no. 
8.742, de 7 de dezembro de 
1993, no tocante à concessão do 
registro e do certificado de 
entidade de fins filantrópicos. 

Transfere do Conselho Nacional 
de Assistência Social para os 
conselhos municipais de 
assistência social a concessão 
do atestado de registro e do 
certificado de entidade de fins 
filantrópicos. 

Já foi rejeitada na CSSF, em 
13/12/06. Na Câmara, tramitará 
ainda pela CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 6,878 2006 Adelor Vieira PMDB SC 

Altera a Lei nº 9.790, de 23 de 
março de 1999, para isentar as 
pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos e 
qualificadas legalmente como 
Organizações da Sociedade Civil 
de Interesse Público, do 
pagamento de tarifas bancárias. 

Isenta OSCIPs do pagamento de 
quaisquer tarifas decorrentes de 
prestação de serviços 
bancários cobradas pelas 
instituições financeiras. 

Já foi rejeitada na CSSF, em 
13/12/06. Encontra-se na CFT, 
aguardando a designação de 
relator. Na Câmara, tramitará ainda 
pela CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 7,389 2006 José Carlos Machado PFL SE 

Anistia as multas aplicadas pela 
Secretaria da receita Federal às 
entidades do terceiro setor, sem 
fins lucrativos, exclusivamente 
em razão da não entrega 
tempestiva de declarações 
exigidas pela legislação do 
imposto de renda, desde que 
tenham sido pagos ou recolhidos 
os tributos devidos. 

Anistia as multas aplicadas até 
31/12/05 pela Secretaria da 
Receita Federal às entidades do 
terceiro setor, em razão da não 
entrega tempestiva de 
declarações exigidas pela 
legislação do IR, desde que 
tenham sido pagos ou recolhidos 
os tributos devidos. 

Apensada aos PLs 668/03 e 
5.938/01. Encontra-se na CFT, 
aguardando a apresentação de 
parecer pelo relator, dep. 
Francisco Dornelles (PP-RJ). Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
CCJC.  
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Terceiro 
Setor CD 7,494 2006 Flávio Arns PT PR  

Altera o inciso II do art. 55 da Lei 
n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
de forma a eliminar a 
obrigatoriedade de renovação, a 
cada três anos, do Certificado de 
Entidade Beneficente de 
Assistência Social para fins de 
isenção previdenciária. 

Elimina a obrigatoriedade de 
renovação, a cada três anos, do 
CEBAS, para que a entidade 
possa gozar da imunidade da 
contribuição social - quota 
patronal. 

A proposição já foi aprovada no 
Senado (PLS 20/05). Encontra-se 
na CSSF, aguardando a votação 
de parecer do relator, dep. 
Eduardo Barbosa (PSDB/MG), 
favorável à proposição. Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
CCJC. 

Terceiro 
Setor CD 7,534 2006 Carlos Nader PL RJ 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das pessoas jurídicas de direito 
privado, que realizem 
campanhas relacionadas aos 
direitos da criança e do 
adolescente e recebam doações 
monetárias, a divulgar 
detalhadamente bimestralmente 
os investimentos sociais ao 
infante e ao jovem oriundas das 
arrecadações auferidas, 
preferencialmente através da 
imprensa escrita periódica. 

Impõe às organizações que 
realizam campanhas 
relacionadas aos direitos da 
criança e do adolescente, e que 
recebam doações monetárias, a 
obrigação de divulgar 
bimestralmente os investimentos 
realizados.] 

Encontra-se na CSSF, aguardando 
a designação de relator. Na 
Câmara, tramitará ainda pela 
CCJC. 

Terceiro 
Setor SF 8 2003 CPI ONGs     

Institui a competência territorial 
no registro de atos relativos à 
pessoa jurídica de direito 
privado. 

Estabelece que as ONGs deverão 
se registrar no cartório da 
localidade onde está sediada. 

Encontra-se na CCJ, aguardado a 
votação do parecer do relator, Sen. 
Mozarildo Cavalcanti (PTB/RR), 
favorável à proposição. 

Terceiro 
Setor SF 383 2003 Sérgio Zambiasi PTB RS 

Altera a legislação do Imposto de 
Renda relativamente à 
concessão de benefícios fiscais 
para as doações destinadas à 
assistência e promoção social. 

Aperfeiçoa a legislação referente 
aos incentivos fiscais à 
assistência social. Estende os 
benefícios a pessoas jurídicas 
tributadas por lucro presumido ou 
arbitrado e a pessoas físicas que 
fazem declaração simplificada, 
estende a data-limite etc. 

A proposição já foi aprovada na 
CAS, em 04/10/06. Encontra-se na 
CAE, aguardando a votação de 
parecer do relator, sen. Romeu 
Tuma (PFL/SP), favorável à 
proposição, com emendas. 
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Terceiro 
Setor SF 249 2004 Edison Lobão PFL MA 

Altera a legislação do imposto de 
renda das pessoas físicas, para 
permitir a dedução de despesas 
com doações a instituições 
filantrópicas. 

Cria incentivo fiscal (dedução 
integral sobre o IR a pagar) para 
doações de pessoas físicas a 
entidades sem fins lucrativos, 
detentoras de título de utilidade 
pública federal. 

Encontra-se na CCJ, aguardando a 
designação de relator. No Senado, 
tramitará ainda pela CAE. 

Terceiro 
Setor SF 228 2005 José Sarney PMDB AP 

Altera os arts. 62 a 69 e 2.033 da 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil) e revoga os 
arts. 1.199 a 1.204 da Lei n. 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil). 

Altera o regime jurídico das 
fundações, inclusive para o fim 
de excluí-las da supervisão do 
Ministério Público. 

Encontra-se na CCJ, aguardando a 
designação de relator.  
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