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RESUMO 

 

O fundraising - captação de recursos é um dos principais mecanismos de captação das 

organizações filantrópicas, sabendo-se que as mesmas dependem de recursos financeiros de 

terceiros para a criação e manutenção de suas atividades, com a finalidade de atender as 

demandas e/ou necessidades da população alvo. O presente estudo procurou identificar meios 

para aprimorar as práticas de captação de recursos em um hospital público oncológico do Estado 

de São Paulo, com vistas a contribuir para o enfrentamento da restrição orçamentária a que está 

sujeito. Para tanto, foram identificados na literatura os principais aspectos relacionados ao 

fundraising: principais definições, tipos de fundraising, questões legais, perfil de investimento 

e investidores, visão geral sobre este mecanismo no Brasil e em outras regiões do mundo. Foram 

também analisadas tres organizações filantrópicas da área de Saúde, enfatizando-se o Hospital 

de Câncer de Barretos, pelo reconhecido sucesso na captação de recursos. Realizou-se, então 

entrevista com os gestores responsáveis pelas práticas de captação nas organizações 

filantrópicas escolhidas e no hospital público analisado. Com os depoimentos obtidos e dados 

coletados, após análise, foram sugeridas propostas para implementação do fundraising no 

instituto estudado com a finalidade de incrementar o orçamento. 

 

Palavras-chave: Captação de Recursos; Filantropia; Fundraising; Saúde; Terceiro Setor.



 

 

ABSTRACT 

 

Fundraising is one of the main mechanisms for attracting philanthropic organizations, knowing 

that they depend on financial resources from third parties for the creation and maintenance of 

their activities, in order to meet the demands and / or needs of the organization. target 

population. The present study sought to identify ways to improve fundraising practices in a 

public oncological hospital in the State of São Paulo, with a view to contributing to the 

budgetary constraint to which it is subject. To do so, the main aspects related to fundraising 

were identified in the literature: main definitions, types of fundraising, legal issues, investment 

profile and investors, an overview of this mechanism in Brazil and in other regions of the world. 

Three philanthropic organizations of the Health area were also analyzed, emphasizing the 

Hospital de Cancer de Barretos, for the recognized success in the fundraising. An interview was 

then held with the managers responsible for fundraising practices at the selected philanthropic 

organizations and at the public hospital analyzed. With the testimonies obtained and data 

collected, after analysis, proposals were proposed for the implementation of fundraising at the 

institute studied in order to increase the budget.. 

 

Keywords: Fundraising; Philanthropy; Fundraising; Cheers; Third sector. 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 -  Atendimentos e procedimentos realizados pela AACD 2016........................... 57 

Tabela 2 -  Resumo financeiro da AACD – 2016 ............................................................... 58 

Tabela 3 -  Atendimentos e procedimentos realizados pelo GRAACC – 2017 .................. 61 

Tabela 4 -  Resumo captações de recursos do GRAACC – 2016 ....................................... 62 

Tabela 5 -  Números de atendimentos e procedimentos realizados pelo Hospital de 

Amor – 2016 ..................................................................................................... 66 

Tabela 6 -  Fundação Pio XII - Demonstração do Resultado Consolidado para os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016................................. 69 

Tabela 7 -  Números de atendimentos e procedimentos realizados pelo ICESP – 2017 .... 72 

Tabela 8 -  Demonstrativo Financeiro 2013 -- Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) ...................................................... 76 

Tabela 9 -  Demonstrativo Financeiro 2015 e 2014 -- Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) ............................................... 77 

Tabela 10 -  Demonstrativo Financeiro 2016 - 2015 -- Instituto do Câncer do Estado de 

São Paulo Octávio Frias de Oliveira (ICESP) .................................................. 78 

Tabela 11 -  Demonstrativo Financeiro 2017 -- Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) ...................................................... 79 

Tabela 12 -  Recursos extraorçamentários do ICESP de 2014 a 2017 .................................. 81 

Tabela 13 -  Doações ICESP - 2014 a 2017  ......................................................................... 86 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 -  Custeio total do ICESP versus faturamento SUS de 2009 a 2017 .................... 74 

Grafico 2 -  Distribuição de outras receitas – ICESP 2017 .................................................. 80 

Grafico 3 -  Doações e Patrocínios (R$) – ICESP de 2014 a 2017 ...................................... 83 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 -  Descrição sobre as seis etapas que compõem o ciclo anual para captação 

de recursos ........................................................................................................ 26 

Quadro 2 - Lista com as principais questões legais relacionadas ao fundraising e o 

terceito etor no Brasil ........................................................................................ 46 

Quadro 3 -  Descrição dos modelos de contrato por período de gestão – ICESP ................ 73 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 -  Processo de captação de recursos ..................................................................... 28 

 

 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO  .................................................................................................................... 13 

2 FINANCIAMENTO DO SAÚDE ......................................................................................... 17 

3 FUNDRAISING ..................................................................................................................... 20 

3.1 Breve histórico e aspectos conceituais ............................................................................... 22 

3.2 Ciclo de ações – fundraising .............................................................................................. 25 

3.3 Formas de fundraising ........................................................................................................ 31 

3.4 Fontes de financiamento – motivação, causa e criatividade ............................................... 32 

3.5 Fundraising no mundo ....................................................................................................... 34 

3.5.1 Estados Unidos da América ............................................................................................. 34 

3.5.2 Ásia .................................................................................................................................. 39 

3.5.3 Europa .............................................................................................................................. 41 

3.5.4 Brasil ................................................................................................................................ 43 

4 PERGUNTA DE PESQUISA ............................................................................................... 51 

5 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 52 

5.1 Objetivo geral ..................................................................................................................... 52 

5.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 52 

6 METODOLOGIA .................................................................................................................. 53  

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................................... 55 

7.1 Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)  ................................................ 56 

7.2 Grupo de Apoio À Criança e ao Adolescente com Câncer (GRAACC) ............................ 59 

7.3 Hospital de Amor, o Hospital de Câncer de Barretos......................................................... 63 

7.4 Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de Oliveira (ICESP) ............... 70 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 95 

9 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 97 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Fundraising é um termo em inglês, que significa ‘captação de recursos’ – é um 

mecanismo de gestão utilizado, exclusivamente, nas organizações sem fins lucrativos, cuja 

finalidade principal está relacionada à arrecadação de fundos. O fundraising é considerado 

pelos gestores das organizações sem fins lucrativos um elemento crucial. O termo fundraising, 

pode ser amplamente definido para incluir captação de recursos políticos e captação de capital 

para empreendimentos comerciais, por exemplo. No entanto, para o contexto do presente 

estudo, o conceito fundraising refere-se, especialmente, aos esforços para aumentar o apoio 

filantrópico às organizações filantrópicas sem fins lucrativos. Fundraising é uma indústria 

vibrante, inovadora e altamente profissional. A captação de recursos para as organizações sem 

fins lucrativos está focada no desenvolvimento de relacionamento entre os doadores e estas 

organizações, com a finalidade de firmar um apoio contínuo, combinando os interesses dos 

doadores com a missão, demandasse necessidades da organização sem fins lucrativos 

(HERMAN; HEIMOVICS, 1989; LINDAHL, 1994; BURLINGAME, 1997; ANDREONI, 

1998; CONLEY, 2002). 

A terminologia relacionado ao fundraising varia ao descrever, ou rotular a função de 

captação de recursos de uma organização sem fins lucrativos, incluindo termos como 

desenvolvimento e avanço, por exemplo. Independentemente do termo usado, a chave para o 

sucesso do fundraising é a construção de relacionamento. As organizações sem fins lucrativos 

devem utilizar uma combinação estratégica de capacidades internas e relações externas para 

realizar a captação de recursos. O uso de uma equipe especializada e técnica para desenvolver 

o fundraising em uma organização sem fins lucrativos é o caminho ideal, porém, muitas ações 

de fundraising ainda são realizadas pelos próprios diretores executivos, voluntários e/ou 

membros do conselho, bem como por entidades externas – organizações de apoio e empresas 

profissionais na área de fundraising. Os indivíduos responsáveis pelo fundraising para uma 

organização sem fins lucrativos são de extrema importância no processo de captação recursos 

junto ao mercado (BURLINGAME, 1997; HAGER; ROONEY; POLLACK, 2002). 

Herman (2005), por meio de um manual sobre liderança e gerenciamento sem fins 

lucrativos, cita que o fundraising é um processo de gestão que utiliza cinco atividades da prática 

de gestão clássica: análise; planejamento; execução; controle; avaliação. Em relação aos 

profissionais efetivos de fundraising, estes são vistos como gerentes que garantem que a 

disciplina baseada nessas cinco atividades seja aplicada ao processo de fundraising (HERMAN, 
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2005). As organizações sem fins lucrativos são, muitas vezes, fortemente lideradas em termos 

de liderança visionária, mas são sub-gerenciadas (STID; BRADACH, 2009). 

Com base em uma pesquisa sobre fundraising focada em organizações filantrópicas, 

Lindahl e Conley (2002) observaram que os estudos de alta qualidade proliferaram durante os 

dezesseis anos desde que Carbone (1986) reuniu uma agenda para pesquisa de fundraising 

como parte de uma conferência acadêmica em Washington (Estados Unidos), em 1985. Nesse 

estudo, determinados segmentos de organizações sem fins lucrativos estavam mais envolvidos 

na pesquisa do que outros, com instituições de ensino superior e hospitais representando o foco 

da maior parte de investimento em captação de recursos. 

Carbone (1986) classifica o fundraising em três bases principais: ambiente 

filantrópico; carreira e trabalho de fundraisers; gestão da captação de recursos. Em seu trabalho 

para desenvolver uma teoria da captação de fundos de filantropia, Andreoni (1998) observou 

que a análise da arrecadação de fundos de caridade foi mais frequentemente focada no lado da 

oferta da instituição de caridade (doadores) e não do lado da demanda (levantamentos de 

fundos). Uma grande quantidade de pesquisas se concentrou na motivação dos doadores, com 

a maioria dos estudos reconhecendo que nenhuma característica do doador explica a decisão do 

doador de dar e enfatizando uma combinação de influências psicológicas e sociológicas 

(LINDAHL; CONLEY, 2002). 

Por meio de um estudo com gestores de organizações filantrópicas, Cook (1994) 

afirmou que o fundraising é um esforço de equipe, onde o presidente desse tipo de organização, 

geralmente, é o ‘jogador central da equipe’, e cita também que o fundraising difere de uma 

instituição para outra, bem como de um contexto para outro. Esse estudo também se concentra 

nas características demográficas e pessoais da equipe de fundraising, bem como as percepções 

de pessoal de angariação de fundos sobre desempenho, avaliações e recompensas no trabalho 

(CARBONE, 1989; PANAS, 1989; BEEM, 1991; BILA, 1991; DURONIO; TEMPEL, 1997). 

Em uma pesquisa sobre a remuneração dos funcionários que atuam com captação de 

recursos, Hall (1999) verificou que, embora os salários no setor sem fins lucrativos ficassem 

atrás do setor privado, houve uma demanda crescente por fundraisers bem-sucedidos, com um 

crescimento constante sobre a aplicação de práticas relacionadas à gerenciamento de negócios 

com fins lucrativos para organizações sem fins lucrativos. 

Em relação à gestão da captação de recursos, há uma ampla quantidade de estudos, 

onde verificam-se diferentes técnicas de captação de recursos, bem como diversas ações 

referente à alocação de recursos baseados nos interesses de fundraising de cada organização 

filantrópica. Diversos estudos foram conduzidos para determinar quais características da 
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operação de fundraising estão mais intimamente associadas à efetividade de captação de 

recursos. O uso limitado de teorias de gestão organizacional e estratégica como um quadro para 

o estudo do desempenho de fundraising é evidente. Nesse sentido, alguns autores introduziram 

consistentemente quadros teóricos em seus estudos relacionados à captação de recursos para 

organizações sem fins lucrativos (CARBONE, 1986; LESLIE; RAMEY; 1986; DURONIO; 

LOESSIN, 1989; GROHAR, 1989; LINDAHL; CONLEY, 2002). 

Kelly (1995; 1998) e Oster (1995; 1996) escreveram extensivamente sobre as 

principais características e conceitos do fundraising, bem como sobre o gerenciamento do 

fundraising, integrando as relações públicas e a teoria organizacional em seu trabalho para 

compreender a natureza da captação de recursos. 

Pesquisas sobre a eficácia e eficiência do fundraising em organizações sem fins 

lucrativos incluem discussões sobre métodos alternativos de avaliação sobre o fundraising, 

incluindo o uso de índices financeiros e métodos de desempenho. O uso de índices financeiros 

para avaliar o sucesso financeiro de organizações sem fins lucrativos tem uma história 

controversa entre estudiosos e profissionais (BROOKS, 2004). 

O primeiro uso de medidas financeiras na modelagem preditiva e na avaliação do 

desempenho parece ter começado com o trabalho de Tuckman e Chang (1991). Algumas das 

críticas ao uso de índices financeiros são que, embora sejam fáceis de calcular, interpretar e 

explicar aos gerentes e formuladores de políticas, esses índices não refletem necessariamente a 

eficácia na escala das operações escolhidas por uma organização sem fins lucrativos. Sugeriu-

se que este tipo de análise seria mais informativo se fosse baseado em retornos financeiros. É 

possível verificar também algumas críticas sobre o uso de índices financeiros, tais como o 

impacto do ambiente diferente em organizações sem fins lucrativos que limita o uso de índices 

na comparação do desempenho das organizações sem fins lucrativos, e a falta de padronização 

das práticas contábeis entre as organizações sem fins lucrativos em termos de identificação dos 

custos reais sobre o processo envolvendo a captação de recursos (HAGER, 2001; GREENLEE; 

TRUSSEL, 2003; BROOKS, 2004). 

Em um estudo de fundraising sem fins lucrativos em mercados de doadores 

competitivos, Thornton (2006) verificou que, à medida que o mercado destes doadores se 

tornam mais competitivos, as organizações sem fins lucrativos também seguem essa tendência 

institucionalmente por meio de seus incentivos privados, tendo maior retorno financeiro por 

meio do fundraising e, dessa maneira, atingindo os resultados filantrópicos com maior 

eficiência. O autor observou que essa tendência é relevante pelo fato de as organizações sem 
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fins lucrativos demonstrarem comportamentos similares às suas contrapartes com fins 

lucrativos. 

O desempenho do fundraising é um componente da eficácia e desempenho 

organizacional para organizações sem fins lucrativos. O desempenho do fundraising pode ser 

difícil de avaliar devido aos longos atrasos associados ao cultivo e/ou solicitação de doações 

financeiras. Para organizações da área de saúde, as quais foram criadas, principalmente, para 

oferecer recursos, apoio e prestação de serviços para pessoas que enfrentam doenças, ou seja, 

problemas vitais para o ser humano, a eficácia do desempenho de fundraising é de extrema 

importância, pois o sucesso do fundraising nestas organizações pode recuperar e/ou salvar – 

literalmente – a vida de seres humanos. Assim, o fundraising deve ser tratado pelos gestores 

como um dos principais focos dentre os objetivos de gestão das organizações sem fins lucrativos 

e, nesse sentido, o desempenho do fundraising torna-se um importante indicador da eficácia 

organizacional global, bem como sobre o desempenho da unidade de fundraising (LINDAHL, 

1994). 

Com base nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivos identificar meios 

para aprimorar as práticas de captação de recursos em um hospital oncológico do Estado de São 

Paulo, para tanto foi preciso conhecer fundraising – breve histórico, principais conceitos, tipos 

de fundraising, questões legais, perfil de investimento e investidores, visão geral sobre este 

mecanismo no Brasil e em outras regiões do mundo, entre outros aspectos importantes ligados 

à captação de recursos em organizações do terceiro setor –, com ênfase em uma organização 

filantrópica da área de saúde, o Hospital de Câncer de Barretos destacando o seguinte 

questionamento: como a captação de fundos (fundraising) pode contribuir para o enfrentamento 

da restrição orçamentária do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de 

Oliveira (ICESP)? Em relação ao objetivo geral desse estudo, foram analisadas as principais 

vantagens do fundraising ao Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de 

Oliveira (ICESP). O presente estudo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica 

narrativa e de uma pesquisa de campo realizada na instituição de saúde. 

 

  



17 

 

2 FINANCIAMENTO DO SAÚDE 

 

 

Concebido no final de 1980 pela sociedade civil como parte do Movimento da 

Reforma Sanitária, o SUS foi amplamente reconhecido como um exemplo de reforma do 

sistema de saúde bem-sucedida na América Latina e desempenhou papel importante na 

redemocratização do Brasil e no restabelecimento dos direitos dos cidadãos.  

No entanto, as reformas de saúde brasileiras estavam incompletas e não resolveram 

completamente as fraquezas estruturais no sistema, ou seja, os desafios para o governo, o 

financiamento inadequado e a alocação de recursos desigual. Consequentemente, as 

disparidades no acesso aos cuidados, à proteção e aos resultados financeiros persistem.  

Estas disparidades provavelmente estão piorando, devido às atuais crises econômicas, 

políticas e às novas medidas de austeridade de longo prazo que estão testando a resistência do 

sistema de saúde, colocando em risco a sustentabilidade do SUS. (MENDES, Aquilas, 

FUNCIA, F.) 

A Constituição de 1988 estabeleceu saúde como um direito fundamental e uma 

responsabilidade do Estado, com disposições para criar um sistema de saúde nacional unificado. 

O investimento limitado no sistema e a transferência da responsabilidade pela prestação de 

serviços de saúde para os governos municipais com capacidade financeira e administrativa 

variável levaram a grandes disparidades na cobertura dos serviços e do acesso aos cuidados de 

saúde. No entanto, apesar destas limitações, o Brasil alcançou grandes mudanças no sistema de 

saúde. 

Em 2002, o governante que assumiu a presidência comprometeu-se a melhorar a saúde, 

reduzir as disparidades sociais e aliviar a pobreza. O clima político e econômico favorável 

permitiu maior financiamento público para o SUS. Entre 2002 e 2013, com expansão desse 

sistema, houve um acesso quase universal aos serviços de saúde essenciais, como vacinas e 

cuidados pré-natais, com resultados de saúde melhorada da população e declínio em 

desigualdades regionais de saúde. No entanto, mesmo com os progressos, as desigualdades na 

saúde permaneceram uma característica do Brasil, refletindo as desigualdades de riqueza e 

renda no país. 

A crise financeira global de 2008 afetou o Brasil, assim como a sua exposição ao 

sistema financeiro global e aos mercados hipotecários; os preços globais de commodities 

enfraqueceram e o investimento estrangeiro caiu; além disso, o crescimento econômico 

abrandou após 2010.  
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Em 2014, o Brasil experimentou sua pior recessão, com uma forte queda no PIB e em 

meio à turbulência econômica, a instabilidade política surgiu em 2013, envolvendo inicialmente 

protestos de cidadãos contra a corrupção e exigências de melhores serviços públicos. Foram 

denunciados vários escândalos de corrupção sequenciais. Um novo governo de centro-direita 

foi instalado e instituiu uma agenda de reforma econômica neoliberal com a privatização dos 

principais ativos do Estado. A Emenda Constitucional n.º 95 (EC 95 / PEC 55 / PEC 241), 

aprovada pelo Congresso em dezembro de 2016, passa a limitar a despesa primária federal sobre 

a saúde ao longo dos próximos 20 anos; o teto para a área, em 2017, a 15% da Receita Corrente 

Líquida; e a partir daí os níveis de gastos ajustados pela inflação, com um declínio projetado 

no orçamento da saúde de R$ 415 bilhões até 2036. Reformas de financiamento introduzidas 

pelo Ministério da Saúde terminaram alvejando o financiamento do SUS (GRUPO TÉCNICO 

INSTITUCIONAL DE DISCUSSÃO DO FINANCIAMENTO DO SUS, 2016).  

De 2000 a 2014, o total das despesas de saúde aumentou de 7% para 8,3% do PIB e 

per capita aumentou de US$ 263 em 2000 para US $ 947 em 2014. Embora o nível de despesa 

total em saúde seja comparável ao de outros países da América Latina, a despesa pública é baixa 

para um sistema de saúde universal, sobrecarregando os indivíduos com grandes custos.  

O Brasil tem uma das mais baixas proporções de gastos públicos em saúde (46%); na 

América Latina e no Caribe, é média de 51,28%; em países de renda média alta, 55,2%; e na 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 62,2%, conforme 

relatório da OPAS de 2014 (MASSUDA, 2018). Além disso, embora o Brasil tenha reduzido 

as despesas (como proporção do gasto privado, parte do qual é contabilizada pelas contribuições 

para seguros privados), elas ainda representam um encargo financeiro considerável para as 

famílias (representando quase 50% das despesas privadas sobre a saúde). A parte das despesas 

dos governos estaduais e municipais subiu de 22,3% e 25,5%, respectivamente, em 2003, para 

27% e 32,2%, respectivamente, em 2016. De 2003 a 2014, as despesas de saúde municipal per 

capita total (incluindo recursos próprios e as receitas federais e estaduais) cresceram 226%. Por 

outro lado, entre 2003 e 2016, a participação do governo federal no financiamento da saúde 

pública caiu de 50% para 40,8% do total das despesas.1 O orçamento federal é 

predominantemente destinado à dívida de manutenção, o que limita o espaço fiscal disponível 

para gastar em outras áreas. O serviço da dívida, que era de 50,3% do orçamento federal em 

2013, subiu para 57% em 2016, e representa um encargo financeiro considerável para o Brasil, 

                                                 

1 Portal do Ministério da Saúde, http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/26/1.a-Banco-

Mundial-Eficiencia-do-Gasto-com-Saude-CIT.pdf, acesso em 10 de setembro de 2018.  

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/26/1.a-Banco-Mundial-Eficiencia-do-Gasto-com-Saude-CIT.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/maio/26/1.a-Banco-Mundial-Eficiencia-do-Gasto-com-Saude-CIT.pdf
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2 A crise econômica não justifica sozinha o momento no qual se encontra a saúde pública no 

Brasil e em alguns Estados como, seus dirigentes não efetuaram um planejamento adequado; 

os governos estaduais tiveram a necessidade de tomar medidas mais severas, levando a 

contenção de gastos e diminuição dos investimentos em saúde, prejudicando as receitas dos 

hospitais, neste contexto esta inserido uma das causas da restrição orçamentária do ICESP. 

Ocorre que o aporte dos recursos destinados à saúde não acompanha a elevação de 

custos e demanda, causando desequilíbrio. O financiamento é muito aquém do que se faz 

necessário, com racionamento progressivo, repasse da gestão de entidades públicas para 

serviços privados e queda da oferta por serviços. 

Para o enfrentamento da restrição orçamentária do hospital, e a fim de garantir a 

sustentabilidade financeira e a continuidade dos serviços prestados à população usuária do SUS, 

tem-se a necessidade de estruturação de novos modelos de negócios e uma boa possibilidade é 

aprimorar a captação de fundos (fundraising), pouco utilizada pelo ICESP. 

 

  

                                                 
2 Ibid 
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3 FUNDRAISING 

 

 

As organizações sem fins lucrativos para viabilizarem sua missão e seus projetos 

precisam obter recursos, assim o desafio da captação está na organização se fazer transparente 

e de causa motivadora a ponto de a efetiva doação ocorrer. 

Para tanto é de grande relevância o que Voltolini (2004, p. 208) declara sobre a 

obtenção do dinheiro e a razão de ser da organização do terceiro setor: “quando uma 

organização consegue obter uma fonte de financiamento, produz-se um fenômeno de validação 

social e legitimação de sua causa. Por isso, quando a concepção da ação é reduzida unicamente 

a um de seus aspectos – a obtenção do dinheiro – ela trai sua razão de ser”.  

O sucesso do processo de captação de recursos depende que a entidade tenha seus 

objetivos bem claros e mantenha a transparência inclusive na prestação de contas sobre a 

utilização dos recursos captados e para o que foi realizado.  

No entanto as entidades dependem profundamente de investimentos financeiros, como 

conclui Camargo (2001, p. 60): “as entidades dependem de doações, para a composição de seus 

fundos, cujo montante é integralmente utilizado na cobertura de suas despesas e na execução 

das atividades operacionais”.  

Quanto aos recursos aplicados às organizações sem fins lucrativos podem ser 

financeiros, materiais ou de serviços voluntários. As doações e o voluntariado são fontes 

potenciais de recursos, mas não devem ser os únicos meios de captação. 

A palavra fund, de origem inglesa, significa “reserva de dinheiro para certa razão ou 

motivo”, ou ainda, “capital, valor disponível, reserva monetária, provisão, fundos, recursos”; 

raising tem o sentido de “movimento em determinada direção”; raise quer dizer “aumentar, 

levantar, promover, erguer, angariar” (PEREIRA, 2001, p.41).  

A captação de recursos existe de diversas formas, pode ocorrer através de contato 

telefônico, divulgação das causas pelos meios de comunicação, eventos ligados a causa 

beneficente entre outras.  

Segundo (PEREIRA 2001, p. 41) “fund raising é o ato de pedir uma doação em 

dinheiro. Trata-se de uma sofisticada arte e que é frequentemente descrita como a mais 

sofisticada de todas as formas de relações públicas”.  

Para (VOLTOLINI, 2004, p. 208) “fund raising é um processo de busca de recursos 

que deve se transformar em prática profissional e, como tal, estabelecer uma atividade reflexiva 

que lhe permita construir uma determinada teoria sobre a sua atividade”.  
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Tendo em vista que doação propicia ao doador não somente a motivação sob uma 

causa, mas também o reconhecimento e a autorrealização.  

 

O homem, em sua escala de necessidades, prioriza inicialmente suas necessidades 

básicas (fisiológicas, segurança), mas também busca o reconhecimento, a 

autorrealização, e nisto reside a essência do Fund Raising, existindo um mercado para 

quem sabe pedir e conseguir o apoio de doadores potenciais que buscam o 

reconhecimento e a autorrealização. (PEREIRA, 2001, p. 42)  

 

Com base nos conceitos iniciais de captação de recursos é importante verificar como 

se deu a evolução deste processo até chegar ao Brasil, levando em consideração que tudo 

iniciou-se nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil. 

Levando em consideração que os doadores potenciais podem ser: empresas, órgãos 

públicos, fundações, indivíduos, e outros organismos, Cruz e Estraviz (2003, p. 26) identifica 

que: “o fator de maior relevância que motiva o doador é a credibilidade na instituição e nos seus 

propósitos (visão e missão), em segundo lugar a crença na importância das necessidades em 

questão (projetos), e em terceiro lugar as isenções fiscais”.  

Considerando a crescente noção de cidadania na sociedade contemporânea, Camargo 

(2001, p. 116) aponta como fator motivador à doação voluntária e: “Os cidadãos engajam-se 

em atividades voluntárias não apenas para exercitar a caridade, mas para pôr em prática sua 

cidadania na defesa dos direitos alheios e dos seus próprios.”  

É notável o fato de que a rotina de trabalho da maioria das pessoas não contribui para 

a disposição de tempo nas atividades sociais, porém com tantos problemas sociais e da maior 

divulgação da mídia, há um despertar crescente das pessoas em contribuir de alguma forma 

para melhorar o seu meio social. Nas empresas em geral nem sempre há uma missão em prol 

social, o que leva também, muitos cidadãos a doar um pouco de si ou doar recursos financeiros. 

Existe na maioria das vezes uma necessidade interior de fazer o bem, uma satisfação de estar 

bem consigo mesmo beneficiando o outro, oferecendo um pouco de si, e em uma troca onde se 

ganha mais do que se doa. 

A causa pode ser algo que motiva ou leva a doação voluntária e/ou financeira que em 

geral necessita de apoio da sociedade. “As causas podem ser sociais, culturais, educacionais, 

ecológicas, políticas, religiosas e, de maneira geral, visam ao benefício da sociedade como um 

todo ou de grupos específicos”. (PEREIRA, 2001, p. 33).  

Há diversos grupos de público que podem ser beneficiários como mostra Camargo: 

 

Crianças e adolescentes (de rua, institucionalizadas, da comunidade; de diversas 

classes sociais, como diferentes tipos de necessidades; dificuldades de aprendizagem, 

problemas de saúde e outros; jovens em situação de risco: `pré-delinquentes`, 
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prostituídos/as); idosos (asilos, casas de repouso, nas famílias da comunidade); 

população com carências em geral (habilitação, alimentos, serviços de saúde); 

doentes, deficientes, dependentes (pacientes e seus familiares); vítimas de desastres e 

catástrofes naturais; meio ambiente, ecossistema; área cultural: museus, orquestras, 

acervos, monumentos, manifestações de arte popular, de diferentes etnias etc. 

(PEREIRA, 2001, p. 130)  

 

Entretanto a escolha da causa social pelo indivíduo está relacionada às necessidades e 

vivências coletivas vividas por ele, bem como suas expectativas a respeito da causa, visto que 

as necessidades sociais abrangem um campo tão extenso quanto ao que se pode ser explorado. 

 

 

3.1 Breve histórico e aspectos conceituais 

 

 

Sargeant e Jay (2010) descrevem a trajetória história relacionada ao fundraising entre 

os séculos XIX e XX. Neste período, os autores citam que, na Europa, os serviços sociais 

destinados a suprir as carências materiais dos menos providos eram gerenciados pelo Estado, 

com verba decorrente da cobrança de impostos. Já nos Estados Unidos, esta prática partia dos 

próprios cidadãos, que se organizavam voluntariamente a fim de auxiliar na melhoria das 

condições básicas de sobrevivência das pessoas. Na Inglaterra, as primeiras atividades 

relacionadas ao fundraising foram desenvolvidas com a finalidade de captar recursos que 

auxiliassem as pessoas diante de uma sociedade onde os ricos eram formados uma minoria da 

sociedade inglesa, enquanto a grande maioria das pessoas viviam na margem da miséria. O 

Estado inglês demonstrava-se suspeito, corrupto e foi ameaçado por levantes de ordem social, 

moral e religiosa e, a partir da metade do século XX, a sociedade britânica, em meio aos 

diversos problemas sociais, buscava se organizar por meio da caridade. 

 

A captação de recursos é um processo, não uma atividade pontual. Sendo assim, deve 

ser muito bem planejado antes de qualquer ação. É baseado em relacionamentos, 

compromissos e parcerias de longo prazo. O conceito para captação de recursos pode 

estar em várias definições. Para alguns, é encontrar quem participe dos riscos das boas 

idéias; buscar recursos no organismo externo; é ter uma necessidade e precisar 

convencer pessoas ou instituições a colocar recursos, além de mostrar como a 

instituição beneficiária irá retornar o investimento (MELO; LEITÃO, 2007, p. 14). 

 

Segundo Longman (2004), a origem do conceito de fundraising advêm do vocábulo 

inglês, cujo termo significa, literalmente, levantamento ou arrecadação de fundos – mais 

conhecido no mercado brasileiro como ‘captação de recursos’. De acordo com o Dicionário 

Cambridge (2003), fundraising é o ato de coleta de dinheiro para um propósito particular. Com 
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base em obras especializadas, fundraising é definido como o conjunto de atividades que uma 

instituição e/ou organização realiza para captar recursos financeiros, ou ainda, uma requisição 

para que um indivíduo e/ou uma organização privada realize doações para uma determinada 

finalidade filantrópica (KOTLER; FOX, 1995; MANES, 1997; YOFFE, 2004). 

No entanto, é com base no Dicionário da Sociedade dos Executivos de Captação de 

Recursos (NSFRE) a definição mais apropriada para a compreensão de fundraising no contexto 

do presente estudo, o qual refere-se ao ato de captar recursos financeiros de diversas fontes 

como um objetivo para oferecer o suporte econômico adequado e necessário para uma 

organização e/ou um projeto específico ligado à filantropia (LEVI; CHERRY, 1996). 

Mesmo sabendo-se que a natureza deste conceito esteja relacionada a uma prática 

antiga – relação do ser humano com atos de doação e/ou filantropia –, o termo fundraising ainda 

é recente. A trajetória do sentimento de filantropia vem dos Egípcios, por meio de seus 

programas de doações aos ritos religiosos, e também tem parte de sua origem por meio do 

Império Romano, onde havia a prática de doação e/ou filantropia relacionada a sentimentos 

importantes à sociedade romana naquela época – honra e orgulho, por exemplo. O conceito de 

filantropia tem sido desenvolvido e evoluído, recebendo diversas terminologias e métodos para 

auxiliar nesse processo, com destaque para o termo fundraising, mercadologicamente também 

conhecido no Brasil por captação de recursos (CAMPANHÃ, 2011). 

O fundrasing não é uma atividade pontual, mas um processo. No entanto, é necessário 

um planejamento detalhado antes de tomar qualquer decisão e/ou realizar qualquer ação. O 

fundraising está baseado, principalmente, em relacionamento de extrema confiança, 

comprometimento de ambas as partes – empresas doadoras e organizações filantrópicas 

receptoras dos recursos financeiros – e parcerias com duração de longo prazo. Há diversas 

definições em relação ao fundraising, dentre os quais, destacam-se: captação de recursos no 

ambiente externo; localizar indivíduos e/ou organizações que participem, ativamente, dos 

riscos, com base nas boas ideias e boas causas oferecidas pelas organizações filantrópicas; 

poder de convencimento de pessoas e/ou organizações para investir recursos financeiros diante 

de demandas e/ou necessidades da organização sem fins lucrativos; demonstração sobre o 

retorno sobre o investimento a partir da organização beneficiada para o indivíduo e/ou 

organização beneficiado, cujo retorno pode ocorrer por meio de retorno institucional para as 

organizações ou retorno de satisfação pessoal por ajudar ao próximo no caso de doações 

advindas de indivíduos, por exemplo (MELO; LEITÃO, 2007). 

O conceito de fundraising ganhou popularidade no Brasil, principalmente, a partir da 

última década do século XX, com destaque ao ambiente das organizações sem fins lucrativos 
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dedicadas à atividades de filantropia. No final dos anos 90, surgiram diversos cursos e 

consultorias no Brasil com a finalidade de apoiar as organizações sem fins lucrativos na 

elaboração de planos e projetos para captação de recursos, no sentido de financiar as atividades 

desenvolvidas por estas importantes organizações para a sociedade, em especial para o público-

alvo de cada uma destas instituições (ABUMANSSUR et al, 1997). 

Edles (2006) descreve as formas de fundraising quanto às opções de doação, seja em 

dinheiro ou um bem patrimonial – apólice de seguro, terreno ou imóvel, por exemplo –, onde 

as formas de fundraising definem os métodos do processo, cujos mecanismos constituem a 

estratégia para a realização da captação de recursos financeiros para as organizações sem fins 

lucrativos. Quaisquer recursos destes podem estar relacionados a uma campanha de captação 

institucional. No entanto, cada um destes recursos é uma maneira distinta para permitir que o 

doador realize o seu direito de doar, à sua maneira e dentro de suas possibilidades. 

As três principais fontes de renda identificadas pela maioria das organizações sem fins 

lucrativos são: recursos advindos de instituições governamentais; recursos gerados por meio da 

venda de produtos (roupas e brindes personalizados, produtos artesanais desenvolvidos por 

voluntários, entre outros) e/ou serviços (pequenos eventos, sorteios de produtos doados por 

voluntários, entre outros); recursos financeiros captados junto à sociedade e/ou mercado por 

meio de doações de indivíduos e/ou organizações privadas, com o apoio fundamental e 

estratégico dos fundraisers (ABUMANSSUR et al, 1997). 

Riscarolli (2007) destaca que importantes autores especializados e/ou profundos 

conhecedores em fundraising no terceiro setor, afirmam que as estratégias relacionadas à 

captação de recursos não se limitam a questões geográficas, origem e/ou porte das organizações 

doadoras. A doação é uma característica peculiar da natureza humana e, como tal, as mesmas 

estratégias de captação podem ser utilizadas para a área da administração, educação, engenharia 

e saúde, bem como podem ser utilizadas em qualquer região do país, pois o ato de doar é uma 

decisão peculiar de cada ser humano, e não um ato institucionalizado. É tão individual e 

independente a decisão de doação, que contorna eventuais problemas de origem estrutural, legal 

ou tributária que envolve o processo de doação. A causa maior da captação concentra-se em 

fazer o doador tomar a decisão de doar. Obviamente que o contexto das experiências em doação, 

oportunidade momentânea do doador e legislação tributária (indulgências) influenciam no 

processo, mas não são decisivos. A autora também destaca as distinções que há entre diversas 

nações por meio de suas experiências em fundraising, descrevendo os dois aspectos que mais 

influenciam os comportamentos no processo de captação de recursos, com destaque para as 

normas culturais da sociedade ao regirem o pensamento e a motivação interna dos doadores, e 
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a estrutura constitutiva – sistema legal, tributário, burocracia pública, bem como, as formas de 

responsabilidade individual pelas coisas públicas e privadas – de cada país. 

 

 

3.2 Ciclo de ações – fundraising 

 

 

Planejamento é uma etapa de extrema importância para a angariação de fundos em 

qualquer setor e, para tanto, Johnson (2010) afirma a necessidade de seguir um processo de 

múltiplas etapas que inicia com a conscientização do que possíveis doadores buscam ao 

realizarem suas doações, para se criar uma relação de doações contínuas com esses indivíduos. 

Uma característica importante deste planejamento é que deve visar à criação de um ciclo, ou 

seja, um processo continuo e repetitivo, que possui diversas variáveis que devem ser verificadas 

com frequência pelo administrador, visto que existem vários grupos de interesse entre os 

doadores, que são correspondidos em etapas específicas do ciclo. Outra etapa importante ao 

administrador é compreender os princípios do mercado e como ele afeta o fundraising, criando 

sistemas de feedback para manter-se atualizado nas necessidades, nos desejos e pontos de vista 

dos doadores. 

Rosso (1991) propõe um ciclo de14 etapas, que se inicia com a análise da proposta, 

partindo para a análise dos requerimentos do mercado; preparação de uma proposta das 

necessidades; definição de objetivos; captação de voluntários; solidificação dos requerimentos; 

análise dos possíveis interesses dos doadores; escolha do meio de comunicação mais eficiente 

para campanha de captação; identificação de possíveis doadores (pessoas físicas e jurídicas); 

desenvolvimento de plano de ação com base nos dados recolhidos; preparação de 

discurso/comunicado; utilização de voluntários; solicitação de doações; e, por fim, 

demonstração de gratidão e divulgação de resultados como forma de renovação das doações. 

Se a campanha em questão busca fundos de mais de um tipo de fonte de doadores, o ciclo deve 

ser realizado para cada um destes, atendendo a suas especificidades.
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Abumanssur et al. (1997) trazem uma versão mais simplificada do ciclo de Rosso, 

afirmando que, para obter sucesso em um processo de fundraising, é necessário que a 

organização sem fins lucrativos, os gestores e os fundraisers atuem com base em seis etapas: 

análise; planejamento; pesquisa; cultivo e educação; pedido; valorização e agradecimentos 

(Quadro 1).  

 

Quadro 1 -  Descrição sobre as seis etapas que compõem o ciclo anual para captação de 

recursos 

 

ETAPA DESCRIÇÃO 

ANÁLISE 

O êxito em captação de recursos exige iniciar o processo com uma boa 

análise. A análise SWOT faz parte do planejamento estratégico – em que 

se identificam as principais “O” Oportunidades (Opportunities); “A” 

Ameaças (Threats) no ambiente externo; “Fs” que tratam das Forças 

(Strengths); e Fraquezas (Weaknesses) internas. Essa ferramenta 

possibilita analisar o cenário para a criação do plano de ações para 

fundraising. 

PLANEJAMENTO 

O plano de captação de recursos é composto por: público alvo; prazo de 

duração (com início e fim determinado); área de abrangência e forma de 

abordagem para cada iniciativa. Além disso, os prazos, orçamentos e 

listagens de funcionários precisam estar devidamente organizados. Para 

um trabalho organizado, constroem-se os três “C” (clareza, consenso e 

compromisso). Cada etapa de execução deve ser analisada pelo 

administrador, o qual irá efetuar modificações quando necessário. 

PESQUISA 

Pesquisar sobre as motivações de possíveis doadores ajuda a determinar 

qual a melhor forma de abordagem para estimulá-los a contribuir para a 

causa. Essa etapa é determinante para definir o sucesso da campanha. 

CULTIVO E 

EDUCAÇÃO 

Trata-se de fase com propósito de desenvolver o interesse de doadores 

e/ou possíveis doadores. O foco está em estimular a natureza solidária 

dos doadores, demonstrando que não se buscam apenas doações 

pecuniárias, mas ações que façam a diferença. 

PEDIDO 

Somente pode ser efetivo um projeto de captação de recursos quando 

contém um pedido efetivo. Devem-se buscar novos doadores bem como 

incentivar a reincidência (e possível aumento de doações) dos já 

existentes. 

VALORIZAÇÃO E 

AGRADECIMENTOS 

Essa etapa é vital para demonstrar aos doadores como suas contribuições 

são valorizadas, estimulando que voltem a financiar. 

Fonte: Abumanssur et al (1997). 

 

O desenvolvimento de um trabalho profissional e organizado no fundraising 

encaminha os doadores para um processo que envolve desde a conscientização sobre os 

princípios do projeto até a construção contínua de relacionamento para a realização de novas 

doações. 
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O processo de fundraising não deve ser realizado separadamente da organização sem 

fins lucrativos, mas sim agindo em consonância com seu todo, refletindo dignidade e orgulho 

institucionais. Em muitos países, além de possuir caráter de autorrealização e reconhecimento 

social, a doação reveste-se também de benefícios de natureza fiscal. Obviamente que tal 

processo não é simples, porém é um exercício complexo que envolve o relacionamento de 

pessoas, uma série de ações e, principalmente, a mobilização destes envolvidos por causas de 

extrema importância, resultando em benefícios nobres, que superam as questões meramente 

financeiras. Trata-se, muitas vezes, de agir pela sustentabilidade e/ou recuperação – natureza, 

animais e vida humana (ERBANO, 2003). 

 

1. Fundraising traz-lhe cara a cara com o bem, o ruim e o feio sobre o dinheiro. Se 

você é sério sobre lidar com questões de classe, isso será uma coisa boa. 

2. Embora existam aspectos técnicos para o fundraising, não requer anos de educação. 

De fato, os três principais requisitos para o sucesso no fundraising podem ser 

encontrados em pessoas de todas as origens educacionais: senso comum, carinho 

básico para outras pessoas e crença apaixonada em uma causa. 

3. Ao mesmo tempo, o fundraising exige que você aprenda coisas novas o tempo todo, 

enquanto aperfeiçoa o conjunto de habilidades básicas que você traz. 

4. O fundraising conecta os doadores a uma organização filantrópica. Muitos doadores 

têm pouca relação com as organizações sem fins lucrativos que apoiam além de dar 

dinheiro. Eles não têm tempo de voluntariar-se ou não fazem parte do círculo eleitoral. 

Nestes casos, um fundraiser ajuda-os a continuarem a sentir-se conectados e úteis, 

para que eles desejem continuar com as doações. 

5. O fundraising é organizado. Os bons fundraisers organizam equipes de voluntários 

para ajudar com o processo de captação de recursos, e também deveriam ensinar os 

organizadores a pedir recursos financeiros de maneira adequada e profissional. Os 

organizadores costumam pedir às pessoas apenas por tempo – ir a uma reunião, 

planejar uma estratégia, chegar a uma demonstração. Os bons fundraisers ensinam 

habilidades humanas e aumentam a confiança de que realmente podem arrecadar 

recursos financeiros. Uma gama muito maior de recursos, talentos e habilidades pode 

ser proporcionada para as organizações, adicionando estratégias de fundraising ao 

mix. 

6. O fundraising permite enfrentar questões básicas humanas do cotidiano (KLEIN, 

2018, p. 57, traduzido pelo autor). 

 

Independentemente do tipo de trabalho de captação de recursos que seja feito, há 

determinadas diretrizes essenciais para assegurar que todas as etapas neste processo ocorram 

com a máxima perfeição possível. Muitas destas diretrizes envolvem relacionamento baseados 

em confiança pessoal e profissional. Assim, é possível afirmar que o processo de fundraising é, 

acima de tudo, um trabalho contínuo de relacionamento social e mercadológico. 

O desenvolvimento de um trabalho profissional e organizado no fundraising 

encaminha os doadores para um processo que envolve desde a conscientização sobre os 

princípios do projeto até a construção contínua de relacionamento para a realização de novas 

doações e/ou encaminhamento para doações futuras (Figura 1). 
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Figura 1 - Processo de captação de recursos 

 

 

Fonte: Abumanssur et al. (1997). 

 

 

As principais organizações do terceiro setor são: fundações, entidades beneficentes, 

fundos comunitários, entidades sem fins lucrativos, Organizações Não-Governamentais 

(ONGS), empresas com responsabilidade social, empresas doadoras, elite filantrópica e pessoas 

físicas (KANITZ; LORENZI, 1999). 

O segredo para a sobrevivência organizacional é a capacidade de adquirir e manter 

recursos. Para a organização sem fins lucrativos, as contribuições de caridade – em dinheiro 

e/ou por meio de recursos materiais – são fontes decisivas de receita, embora as contribuições 

não sejam o principal ou a maior fonte. Algumas organizações dependem de doações (caridade) 

como a principal fonte de recursos, usada para financiar sua operação, incluindo custos 

administrativos. Outras conseguem doações por meio de caridade para fins diversos, além de 

gerar receita por meio de taxa de serviços, contratos governamentais e/ou outras fontes 

financeiras (PFEFFER; SALANCIK, 1978; MOORE, 2000). 

Pesquisas sobre captação de recursos filantrópicos têm crescido nos Estados Unidos, 

especialmente a partir do ano de 1985, quando uma agenda de estudos foi proposta por Carbone 

(1986) como parte de um seminário envolvendo academias e profissionais do campo. Os três 

principais temas de pesquisa em arrecadação de fundos estabelecidos na agenda de Carbone 

(1986) incluem: ambiente filantrópico, especificamente a motivação do doador; trabalho – 

carreiras na área de fundraising; gestão da fundraising. Desde então, realizaram-se estudos de 

alta qualidade que começaram a fornecer pesquisas substantivas e objetivas muito necessárias 
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para um campo caracterizado pela aceitação casual de evidências anedóticas (LINDAHL; 

CONLEY, 2002). 

Grande parte das pesquisas nos Estados Unidos referente ao fundraising tem sido 

focada na motivação dos doadores, analisando o gerenciamento estratégico da captação de 

recursos. Observou-se que uma necessidade particular é para estudos organizacionais focados 

na maneira como os esforços de angariação de fundos são estruturados e gerenciados 

(CARBONE, 1986).  

Gerenciar uma organização sem fins lucrativos é mais difícil do que dirigir uma com 

fins lucrativos. Para muitas organizações sem fins lucrativos, o fundraising é um dos aspectos 

mais problemáticos da gestão. Isto deve-se, em parte, ao aumento da concorrência entre as 

organizações sem fins lucrativos, à falta de entusiasmo para a angariação de fundos entre os 

diretores executivos e os membros do conselho, e à luz que lança sobre a luta pela missão e a 

direção futura da organização que muitas vezes é exacerbada pelos vários grupos de partes 

interessadas. Também é difícil para gerentes sem fins lucrativos determinar a quantidade de 

recursos que devem ser alocados para atividades de angariação de fundos (PFEFFER; 

SALANCIK, 1974; DRUCKER, 1978; OSTER, 1995; THORNTON, 2006). 

A teoria institucional prediz que, quando há incerteza sobre os métodos para alcançar 

resultados ou quando os resultados são difíceis de medir, as organizações provavelmente se 

concentrarão em adotar um conjunto de crenças ou procedimentos institucionalizados para 

aumentar sua legitimidade, seus recursos e suas capacidades de sobrevivência. À medida que 

as organizações adotam processos institucionalizados, estes se tornam mais semelhantes. Essa 

propensão para que as organizações comecem a se assemelhar é rotulada como uma espécie de 

‘isomorfismo’, ou seja, um processo restritivo que obriga um determinado grupo da população 

a assemelhar-se a outros grupos sociais que enfrentam o mesmo conjunto de condições 

ambientais (HAWLEY, 1968; MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 1983; 

HERMAN; RENZ, 2008). 

Um mecanismo pelo qual os gerentes sem fins lucrativos podem procurar informar 

suas decisões de gerenciamento estratégico é por meio de uma rede social como uma associação 

comercial profissional. As associações comerciais geralmente fornecem informações de 

avaliação comparativa e de desempenho, bem como oportunidades de desenvolvimento 

profissional para melhorar e informar a gestão de angariação de fundos para organizações sem 

fins lucrativos. De acordo com a teoria institucional, a rede de contatos entre organizações ou 

seus agentes dentro de um campo conduz as organizações para o isomorfismo (MOCH; 
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SEASHORE, 1981; ZUCKER, 1987; GALASCKIEWICZ; WASSERMAN, 1989; 

MIZRUCHI, 1990; GALASCKIEWICZ; BURT, 1991). 

Em sua extensa revisão da literatura de eficácia organizacional sem fins lucrativos, 

Herman e Renz (2008) observaram que uma das principais teses que surgiram foi a utilidade e, 

muito provavelmente, a necessidade de diferenciar-se entre diferentes tipos de organizações 

sem fins lucrativos ao examinar aspectos relacionados à eficácia e à heterogeneidade entre as 

elas. Esse achado é consistente com a conclusão de Weber (1994) de que as melhores 

comparações são as feitas dentro do grupo que se concentram em organizações que são 

verdadeiramente semelhantes de maneiras importantes e com o conceito de ‘campo 

organizacional’, fundamental para a teoria institucional (SCOTT, 1987; SCOTT, 1996). Em 

todo o setor sem fins lucrativos, as organizações assemelham-se em termos de restrição de não-

distribuição, mas verificou-se que variam amplamente em termos de seus diferentes campos de 

atividades. Em um estudo de variações na eficiência de gastos gerais e fundraising, Hager, 

Pollack e Rooney (2001) descobriram que organizações em diferentes subsetores do setor sem 

fins lucrativos exibiram diferentes níveis de eficiência. Eles concluíram que comparações 

generalizadas não poderiam ser feitas em todo o setor sem fins lucrativos e que seria mais útil 

reduzir ainda mais tal setor para os subsetores de organizações que operam em indústrias 

similares. 

Organizações sem fins lucrativos de saúde compreendem um importante subsetor de 

organizações sem fins lucrativos e são um tema atraente para pesquisadores por vários motivos 

(GRAY; CLEMENTE, 2002). 

Os institutos de saúde sem fins lucrativos geralmente têm um impacto econômico 

significativo nas comunidades como um dos maiores empregadores. Dentro do setor sem fins 

lucrativos, as organizações ligadas à área da saúde geram quase 60% da receita total entre 

organizações de caridade, e essas organizações são um dos principais componentes de uma 

indústria que representa cerca de 1/7 da economia dos Estados Unidos (BLACKWOOD; 

WING; POLLACK, 2008; GRAY; CLEMENTE, 2002). 

As organizações sem fins lucrativos da área da saúde tornaram-se tema cada vez mais 

frequentemente discutido em publicações acadêmicas e comerciais no século XXI nos Estados 

Unidos. Alguns autores, inclusive, sugerem que as contribuições de caridade são cada vez mais 

importantes como meio de aumentar os recursos financeiros em um ambiente caracterizado por 

custos crescentes, redução de reembolsos e acesso limitado ao capital (EGGER, 2000; 

CLEVERLEY; CLEVERLEY, 2005; HALL, 2005; HADERLIN, 2006a; HADERLIN, 2006b; 

SWAYNE, DUNCAN; GINTER, 2006; MCGINLY, 2008). 
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Nesse sentido, o papel estratégico do fundraising tornou-se um tópico mais frequente 

entre gestores e conselhos de organizações da área da saúde, em que cada vez mais organizações 

da área da saúde estão incorporando estratégias e ações de fundraising em seu planejamento 

financeiro, bem como considerando as doações de caridade como uma ‘necessidade de ter’, e 

não um simplesmente ‘bom ter’ (HADERLIN, 2006a; HADERLIN, 2006b). 

 

 

3.3 Formas de fundraising 

 

 

O fundraising possui um conceito amplo e complexo, abrangendo diversas formas e 

modelos de abordagem para atingir seu meio e utilizando diversas ferramentas disponíveis ao 

marketing como forma de auxílio aos administradores. 

Antes do advento da Internet, como analisado por Allen et al. (1996), as formas de 

captação eram mais demoradas, dependendo de um número maior de voluntários, uma vez que 

eram feitas através de discursos, concertos e jantares beneficentes, cartas via correio e pedidos 

via ligação telefônica ou outros meios de comunicação disponíveis. 

Já com a globalização e a nova era do capitalismo, a Internet veio a tornar o dia a dia 

das pessoas mais dinâmico, bem como tornando suas relações interpessoais mais visíveis e suas 

existências como figuras públicas, parte da sociedade, mais importantes. 

Organizações filantrópicas, como é o caso de algumas do setor de saúde, despendiam 

uma enorme quantidade de tempo coletando dados de seus possíveis doadores, o que veio a ser 

facilitado com a criação de redes sociais, em que podem realizar solicitações de informações 

como nomes, endereços, números de telefone, endereços de e-mail e as relacionam com 

informações de gostos pessoais e participação em eventos para detalhar o que sabem sobre um 

cliente em potencial. Ocasionalmente, as organizações também coletam dados avançados, como 

interesses e preferências de comunicação. 

Além disso, pequenos grupos podem utilizar as mídias sociais como forma de 

propagação da sua causa, incentivando a participação de terceiros com apenas um clique. Um 

exemplo disso é o das campanhas de prevenção ao câncer de mama através do uso do twitter 

como forma de conscientização e arrecadação de fundos, expandindo seu alcance de forma 

exponencial com o ato solidário de terceiros de repassar a mensagem adiante. Dessa forma, 

produtos relacionados à campanha (de cor rosa nesses casos, desde meias a camisas) são 

vendidos, com o lucro convertido em exames gratuitos e cartilhas educativas, reduzindo assim 
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o número de mortes por uma das consideradas como a doença do século (THACKERAY et al, 

2013).  

Outro exemplo do uso desta mídia social foi o Twestival em 2009, que arrecadou valor 

próximo a RS 1 milhão à época em prol do fornecimento de água, bem como auxiliou na 

divulgação dos problemas sofridos por diversos países no globo (YIANNOPOULOS, 2009).  

Contudo, Castillo, Petrie e Wardell (2014) demonstram que as campanhas online não se 

resumem apenas a esta rede social, podendo ser aplicada em outras de forma singular ou, 

preferencialmente, concomitantemente com as demais existentes, aumentando seu nível de 

influência e visibilidade sem ter um custo maior, requerendo apenas maior capacidade de 

gerenciamento por parte do responsável. 

Parcerias com iniciativas privadas também são uma forma de arrecadação, em que uma 

parceria é formada entre uma entidade filantrópica e uma empresa, caso seja atingido 

determinado número de “visualizações; compartilhamentos; curtidas; “retweets”” e outras 

formas de contagens (BELL, 2015). 

Por fim, outro método eficaz é a parceria com influenciadores digitais, celebridades e/ou 

jogos digitais, em que seus fãs têm acesso a iniciativas até então desconhecidas por si. 

Sendo assim, ainda que os métodos tradicionais funcionem, as técnicas atuais 

demonstraram-se mais eficazes, devido a sua capacidade de atingir um público maior, com 

menos recursos e em tempo menor. 

 

 

3.4 Fontes de financiamento – motivação, causa e criatividade 

 

 

A principal forma de fundraising é a transferência de bens (móveis, imóveis, 

alimentos...) ou pecúnia sem encargos, o que incentivou a publicação de vários estudos, que 

destacaram as características únicas do comportamento dos doadores em um contexto público, 

seja o apoio a projetos de caridade ou trabalho voluntário (FREY; GÖTTE, 1999).  

A causa, como é possível imaginar, é o grande fator que faz surgir motivações nos 

doadores e essas, conforme Pereira (2001, p. 33) “podem ser sociais, culturais, educacionais, 

ecológicas, políticas, religiosas e, de maneira geral, visam ao benefício da sociedade como um 

todo ou de grupos específicos”. 

Usando o exemplo da Cruz Vermelha, Belleflamme, Lambert e Schwienbacher (2009) 

mostram que o apoio em um contexto público é negativamente afetado pela oferta de 
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recompensas materiais ou monetárias em troca de doações. Por outro lado, o reforço verbal, 

que é similar ao reconhecimento público, não diminui a motivação intrínseca, mas parece 

melhorá-la. A lógica em funcionamento aqui é semelhante à do comportamento pró-social.  

Na forma de financiamento coletivo online, o fundraising, as doações são feitas na 

esfera pública e o uso de avatares não garante o anonimato dos doadores. Como os autores 

apontam, as redes de compartilhamento de Internet são, ao mesmo tempo, comunidades 

hierarquizadas e interpessoais nas quais o efeito da reputação desempenha um papel 

fundamental (RAIHANI; SMITH, 2015). 

A dimensão social de qualquer comunidade virtual é parte do que motiva os membros 

a participar ativamente das trocas. No contexto de dar, então, podemos esperar encontrar um 

comportamento pró-social, que é impulsionado em grande parte pela motivação da imagem 

(HART; GREENFIELD; JOHNSTON, 2005).  

Assim, no comportamento pró-social, recompensas simbólicas ou reconhecimento 

público podem gerar níveis mais altos de doação, como demonstram Boeuf, Darveau e Legoux 

(2014), que observam que as recompensas materiais desempenham um papel importante na 

motivação dos crowdfunding3 em música, cinema e tecnologia.  

O crowdfunding ou financiamento coletivo é a obtenção de capital para iniciativas de 

interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas 

físicas interessadas na iniciativa. O termo é muitas vezes usado para descrever especificamente 

ações na Internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo cidadão, 

pequenos negócios e start-ups, campanhas políticas, iniciativas de software livre, filantropia e 

ajuda a regiões atingidas por desastres, entre outros. 

Embora os doadores nas indústrias culturais sejam motivados pela aquisição de bens 

tangíveis, como DVDs ou CDs de materiais exclusivos, os colaboradores de outras áreas têm 

motivações diversas do retorno material, e pode haver uma influência negativa ao se oferecerem 

“recompensas” deste estilo (BURTCH; CHAN, 2014). Sendo assim, cabe ao administrador de 

áreas como a da saúde, por exemplo, refletir acerca da real motivação da sua audiência, desde 

reconhecimento social em um ambiente virtual até demonstrações de resultado combinadas com 

o anonimato. Em suma, a lógica da doação pressupõe que as recompensas materiais transmitem 

a impressão de que o doador é motivado pelo valor material do produto, e não por um impulso 

pró-social.  

                                                 

3 O crowdfunding é um fenômeno virtual que tem o propósito de financiar de forma colaborativa projetos variados, 

podendo ser culturais, pessoais, sustentáveis ou a criação de um produto. Esses projetos podem ter uma variação 

enorme de meta de financiamento, tipo e grandeza (MOLLICK, 2013). 
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No plano das mídias sociais, o objetivo estratégico absoluto é o cumprimento de uma 

missão social -- a criação de valor público -- e sua motivação encontra-se no reconhecimento 

online e facilidade de acesso e visualização ao resultado de forma remota. Seja através de sites 

ou aplicativos de celular, os doadores buscam ver a função social sendo cumprida no instante 

em que clicam no botão de doar, o que faz com que os administradores se utilizem destas 

motivações e ferramentas disponíveis para tornarem mais criativos seus planos de ação (HONG; 

HU; BURTCH, 2015). 

 

 

3.5 Fundraising no mundo  

 

 

Neste capítulo, serão abordadas as características e os demais aspectos relacionados 

ao fundraising em algumas regiões do mundo onde este segmento tem sido bastante 

desenvolvido – Estados Unidos, países europeus e países asiáticos. 

 

3.5.1 Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos possuem o maior sistema de filantropia privada organizada no 

mundo. Em território americano, organizações não governamentais foram criadas – e 

financiadas por fontes privadas – para fornecer serviços que os países com maior compromisso 

do governo com a assistência social fornecem diretamente e financiam por meio da tributação. 

Se as organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos fossem uma única indústria, 

classificariam-se como a maior indústria do país, representando mais de 10% da força de 

trabalho e cerca de 5% do PIB – Produto Interno Bruto. A partir do ano 2000, mais de 1.100.000 

organizações foram reconhecidas pelo IRS – Internal Revenue Service4 como isentas de 

impostos. Milhões de organizações menores e de base responsáveis importantes trabalhos de 

caridade não estão registradas no governo americano e não têm status de imposto formal. Esses 

grupos incluem: organizações que estão apenas começando o seu trabalho no terceiro setor; 

organizações que usam pouca verba financeira; organizações que se reúnem por um propósito 

                                                 

4 As raízes do IRS voltam à Guerra Civil quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e o Congresso americano, 

no ano de 1862, criaram o cargo de comissário da Receita Interna e decretaram um imposto de renda para pagar as despesas de 

guerra. O imposto sobre o rendimento foi revogado 10 anos depois. O Congresso reviveu o imposto de renda em 1894, mas o 

Supremo Tribunal julgou inconstitucional no ano seguinte (IRS, 2017). 
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único, como por exemplo, realização de ações e protestos devido a causa sociais; dentre outras 

organizações diversas que não desejam ter uma relação estrutural com o governo estadual e/ou 

federal (KLEIN, 2017). 

O reconhecimento da importância do setor sem fins lucrativos para a economia da 

nação americana cresceu consideravelmente entre o final do século XX e, principalmente, a 

partir do início do século XXI, bem como cresceu também a quantidade de pesquisas sobre o 

gerenciamento estratégico de organizações sem fins lucrativos. O crescimento do setor sem fins 

lucrativos trouxe um maior interesse pelo público e pela mídia, participando de maneira mais 

ativa junto às organizações sem fins lucrativos. A necessidade de liderança competente e 

gerenciamento estratégico para organizações sem fins lucrativos tornou-se amplamente 

reconhecida (NUTT; BACKOFF, 1992; NUTT; BACKOFF, 1993; STONE; CRITTENDEN; 

1993; SALAMON, 1996; STONE; BIGELOW; CRITTENDEN; 1999; BRYSON, 2011). 

O segredo para a sobrevivência organizacional é a capacidade de adquirir e manter 

recursos. Para a organização sem fins lucrativos, as contribuições de caridade – em dinheiro 

e/ou por meio de recursos materiais – são fontes decisivas de receita, embora as contribuições 

não sejam o principal ou a maior fonte de receita. Algumas organizações dependem de doações 

(caridade) como a principal fonte de receita, usada para financiar sua operação, incluindo custos 

administrativos. Outros adquirem doações por meio de caridade para fins diversos, além de 

gerar receita por meio de taxa de serviços, contratos governamentais e/ou outras fontes 

financeiras (PFEFFER; SALANCIK, 1978; MOORE, 2000). 

Do final dos anos 1800 até 1920, os EUA entraram na era progressista. Esta foi uma 

época de crescente ativismo social e reforma política. Durante esse período, vimos políticas 

como leis sobre trabalho infantil, sufrágio para mulheres e proibição. Esta foi também uma 

década de prosperidade e sucesso para muitos no país e, com o aumento da riqueza, houve mais 

motivação para a promoção da ideia de dever com a sociedade, o que incentivou a doação a 

causas. 

E uma delas, muito importante na história das práticas de fundraising nos EUA, foi 

sobre a Young Men's Christian Association (YMCA). Embora a organização já existisse há 

anos, desde início dos anos 1900, viu-se a primeira campanha significativa de arrecadação de 

fundos dos EUA vinda das mentes de Charles Sumner Ward e Frank L. Pierce5, dois dos líderes 

mais proeminentes da YMCA. Eles desenvolveram um sistema de captação de recursos que 

                                                 

5 O primeiro exemplo de arrecadação profissional e moderna é frequentemente atribuído a dois homens, Charles 

Sumner Ward e Frank L. Pierce. Em 1905, Ward e Pierce tentaram levantar fundos para um edifício da YMCA 

em Washington, DC, nos Estados Unidos.  



36 

 

nunca havia sido visto antes: estabelecer um limite de tempo para a campanha de construção de 

um novo prédio em Washington, contratando um publicitário para supervisionar a campanha e 

buscar anúncios pagos de patrocinadores corporativos e celebridades. Seu esforço ficou 

conhecido como a "Escola YMCA" de captação de recursos. Isso levou a organização de uma 

franquia privada focada em capítulos locais para uma nação inteira e grandes doadores 

poderiam ficar para trás. 

Com a Segunda Guerra Mundial acontecendo do outro lado do oceano e o imenso 

medo de uma nova recessão, os americanos encarregaram-se de ajudar com o esforço. Pela 

primeira vez na história do país, as pessoas reuniram-se para captar recursos em escala global. 

Começaram a conservar recursos, enviar suprimentos para as tropas no exterior e desenvolver 

programas civis e de ajuda aos refugiados. Muitas vezes, a captação de recursos e o voluntariado 

assumiram a forma de um esforço colaborativo. Organizações de serviços como a YMCA, o 

Exército da Salvação e o Conselho Nacional do Bem-Estar Judaico uniram-se para criar a 

Organização de Serviços Unidos para a Defesa Nacional. A Cruz Vermelha Americana também 

lançou uma campanha sem paralelos em que conseguiu levantar milhões de dólares, recrutar 

mais de 100 mil enfermeiras e iniciar o primeiro programa de doação de sangue relacionado à 

guerra. 

O governo também se envolveu muito mais em programas de bem-estar social e 

cultural. Em 1969, criou a Lei de Reforma Tributária que dizia que toda instituição de caridade 

nos EUA que se encaixasse a certos requisitos seria uma “fundação privada”, significando que 

teria um fundo principal gerenciado por seus próprios administradores ou diretores. Quando as 

organizações descobriram que podiam legalmente ter status de organização de caridade e 

oferecer isenção de impostos a seus doadores, houve um aumento nos pedidos de doação e o 

desenvolvimento de um “setor sem fins lucrativos” oficial surgiu, com mais regras, 

regulamentos e políticas. 

Em 1976, o Congresso americano aprovou um projeto de lei, apoiado pela Coalizão 

de Caridades Preocupadas, que permitia que organizações sem fins lucrativos gastassem até US 

$ 1 milhão por ano em esforços de lobby. Isso lhes deu maior voz no governo. Em 1980, o setor 

sem fins lucrativos já era chamado de “terceiro setor” e estava influenciando o mundo dos 

negócios. 

Pesquisas sobre captação de recursos filantrópicos têm crescido nos Estados Unidos, 

especialmente a partir do ano de 1985, quando uma agenda de estudos foi proposta por Carbone 

(1986) como parte de um seminário envolvendo academias e profissionais do campo. Os três 

principais temas de pesquisa em arrecadação de fundos estabelecidos na agenda de Carbone 
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(1986) incluem: ambiente filantrópico, especificamente a motivação do doador; trabalho – 

carreiras na área de fundraising; gestão da fundraising. Desde então, realizaram-se estudos de 

alta qualidade que começaram a fornecer pesquisas substantivas e objetivas muito necessárias 

para um campo caracterizado pela aceitação casual de evidências anedóticas (LINDAHL; 

CONLEY, 2002). 

A partir do ano 2000, mais de 1.100 mil organizações foram reconhecidas pelo Internal 

Revenue Service (IRS)6 como isentas de impostos. Milhões de organizações menores e de base 

responsáveis por importantes trabalhos de caridade não estão registradas no governo americano 

e não têm status de imposto formal. Esses grupos incluem organizações que estão apenas 

começando o seu trabalho no terceiro setor; organizações que usam pouca verba financeira; 

organizações que se reúnem por um propósito único, como ações e protestos devido por causas 

sociais; dentre outras organizações diversas que não desejam ter uma relação estrutural com o 

governo estadual e/ou federal (KLEIN, 2017). 

Grande parte das pesquisas nos Estados Unidos referente ao fundraising tem sido 

focada na motivação dos doadores, analisando o gerenciamento estratégico da captação de 

recursos. Observou-se que uma necessidade particular é para estudos organizacionais focados 

na maneira como os esforços de angariação de fundos são estruturados e gerenciados 

(CARBONE, 1986). 

Gerenciar uma organização sem fins lucrativos é mais difícil do que dirigir uma 

organização com fins lucrativos. Para muitas organizações sem fins lucrativos, o fundraising é 

um dos aspectos mais problemáticos da gestão. Isto deve-se, em parte, ao aumento da 

concorrência entre as organizações sem fins lucrativos, à falta de entusiasmo para a angariação 

de fundos entre os diretores executivos e os membros do conselho, e a luz que lança sobre a 

luta pela missão e a direção futura da organização que muitas vezes é exacerbada pelos vários 

grupos de partes interessadas. Também é difícil para gerentes sem fins lucrativos determinar a 

quantidade de recursos que devem ser alocados para atividades de angariação de fundos 

(PFEFFER; SALANCIK, 1974; DRUCKER, 1978; OSTER, 1995; THORNTON, 2006). 

A teoria institucional prediz que quando há incerteza sobre os métodos para alcançar 

resultados ou quando os resultados são difíceis de medir, as organizações provavelmente se 

concentrarão em adotar um conjunto de crenças ou procedimentos institucionalizados para 

                                                 

6 As raízes do IRS voltam à Guerra Civil quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e o Congresso 

americano, no ano de 1862, criaram o cargo de comissário da Receita Interna e decretaram um imposto de renda 

para pagar as despesas de guerra. O imposto sobre o rendimento foi revogado dez anos depois. O Congresso 

reviveu o imposto de renda em 1894, mas o Supremo Tribunal julgou inconstitucional no ano seguinte (IRS, 2017). 
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aumentar sua legitimidade, recursos e capacidades de sobrevivência. À medida que as 

organizações adotam processos institucionalizados, eles se tornam mais semelhantes. Essa 

propensão para que as organizações começem a se assemelhar seja rotulada como uma espécie 

de ‘isomorfismo’, ou seja, um processo restritivo que obriga um determinado grupo da 

população a se assemelhar a outros grupos sociais que enfrentam o mesmo conjunto de 

condições ambientais (HAWLEY, 1968; MEYER; ROWAN, 1977; DIMAGGIO; POWELL, 

1983; HERMAN; RENZ, 2008). 

Um mecanismo por meio do qual os gerentes sem fins lucrativos podem procurar 

informar suas decisões de gerenciamento estratégico é por meio de uma rede social como uma 

associação comercial profissional. As associações comerciais geralmente fornecem 

informações de avaliação comparativa e de desempenho, bem como oportunidades de 

desenvolvimento profissional para melhorar e informar a gestão de angariação de fundos para 

organizações sem fins lucrativos. De acordo com a teoria institucional, a rede de contatos entre 

organizações ou seus agentes dentro de um campo conduz as organizações para o isomorfismo 

(MOCH; SEASHORE, 1981; GALASCKIEWICZ; WASSERMAN, 1989; MIZRUCHI, 1990; 

GALASCKIEWICZ; BURT, 1991). 

Em sua extensa revisão da literatura de eficácia organizacional sem fins lucrativos, 

Herman e Renz (2008) observaram que uma das principais teses que surgiram foi a utilidade e, 

muito provavelmente, a necessidade de se diferenciar entre diferentes tipos de organizações 

sem fins lucrativos ao examinar aspectos relacionados à eficácia e à heterogeneidade entre as 

organizações sem fins lucrativos. Esse achado é consistente com a conclusão de Weber (1994) 

de que as melhores comparações são comparações dentro do grupo que se concentram em 

organizações que são verdadeiramente semelhantes de maneiras importantes e com o conceito 

de ‘campo organizacional’, fundamental para a teoria institucional (SCOTT, 1987; SCOTT, 

1996). Em todo o setor sem fins lucrativos, as organizações se assemelham em termos de 

restrição de não-distribuição, mas verificaram-se que variam amplamente em termos de seus 

diferentes campos de atividades. Em um estudo de variações na eficiência de gastos gerais e 

fundraising, Hager, Pollack e Rooney (2001) descobriram que organizações em diferentes sub-

setores do setor sem fins lucrativos exibiram diferentes níveis de eficiência. Eles concluíram 

que comparações generalizadas não poderiam ser feitas em todo o setor sem fins lucrativos e 

que seria mais útil reduzir ainda mais o setor sem fins lucrativos para os subsetores de 

organizações que operam em indústrias similares. 
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Organizações sem fins lucrativos de saúde compreendem um importante subsetor de 

organizações sem fins lucrativos e são um tema atraente para pesquisadores por vários motivos 

(GRAY; CLEMENTE, 2002). 

Os institutos de saúde sem fins lucrativos geralmente têm um impacto econômico 

significativo nas comunidades como um dos maiores empregadores. Dentro do setor sem fins 

lucrativos, as organizações ligadas à área da saúde geram quase 60% da receita total entre 

organizações de caridade, e essas organizações são um dos principais componentes de uma 

indústria que representa cerca de 1/7 da economia dos Estados Unidos (BLACKWOOD; 

WING; POLLACK, 2008; GRAY; CLEMENTE, 2002). 

As organizações sem fins lucrativos da área da saúde tornaram-se tema cada vez mais 

freqüentemente discutido em publicações acadêmicas e comerciais no século XXI nos Estados 

Unidos. Alguns autores, inclusive, sugerem que as contribuições de caridade são cada vez mais 

importantes como meio de aumentar os recursos financeiros em um ambiente caracterizado por 

custos crescentes, redução de reembolsos e acesso limitado ao capital (EGGER, 2000; 

CLEVERLEY; CLEVERLEY, 2005; MCGINLY, 2008). 

Nesse sentido, o papel estratégico do fundraising tornou-se um tópico mais freqüente 

entre gestores e conselhos de organizações da área da saúde, onde cada vez mais organizações 

da área da saúde estão incorporando estratégias e ações de fundraising em seu planejamento 

financeiro, bem como considerando as doações de caridade como uma ‘necessidade de ter’, e 

não um simplesmente ‘bom ter’ (HADERLIN, 2006a; HADERLIN, 2006b). 

 

3.5.2 Ásia 

 

A captação de recursos na Ásia teve sua origem na conferência internacional sobre o 

apoio ao setor sem fins lucrativos, patrocinada pelo Consórcio de Filantropia da Ásia-Pacífico 

(1998). O tema da conferência foi as novas maneiras de obter mais financiamento para empresas 

do terceiro setor durante uma crise econômica que ocorria na época (SILD, 2009). 

Sciortino (2017) informa que na medida em que as indústrias se expandiram e as 

práticas de negócios se tornaram globalizadas, mais corporações multinacionais asiáticas 

entraram em contato com as comunidades onde operavam, em resposta ao clamor público por 

maior responsabilização social corporativa. Da mesma forma, empreendedores com mais 

recursos financeiros engajaram-se em doações de caridade como forma de retribuir à 

comunidade, chegando até mesmo a participar de iniciativas filantrópicas de risco. Os governos 

também desempenharam um papel crucial na oferta de apoio ao setor sem fins lucrativos, 
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provocando a participação de organizações do terceiro setor em diferentes níveis de atividade 

governamental, à medida que regimes autoritários entraram em colapso e surgiram Estados 

democráticos. Isso e o reconhecimento que os governos deram a essas entidades como parceiras 

no desenvolvimento, por sua vez, levaram a maior aceitação e apreciação pública do setor sem 

fins lucrativos como um todo. 

As populações desses países ainda não atingiram o pico. Nas áreas urbanas, os 

segmentos de renda média e alta estão se expandindo, enquanto a maior parte da população 

rural vive abaixo da linha de pobreza. A porcentagem da população nesse estado em cada país 

varia de 9% a 33% (dados do Grupo Banco Mundial). Essa disparidade tem um impacto na 

saúde, com a população rural mais pobre enfrentando infraestrutura subdesenvolvida e acesso 

inadequado a serviços e produtos de saúde, enquanto as áreas urbanas lutam com instalações 

que são sobrecarregadas pela crescente urbanização. Os programas e iniciativas sociais 

destinados a fortalecer os sistemas de saúde precisarão oferecer soluções inovadoras e 

sustentáveis em seu plano de ação, para conseguirem captar o maior número possível de 

doadores, preenchendo lacunas no acesso à atenção primária de qualidade, a testes básicos de 

diagnóstico e medicamentos essenciais em comunidades rurais. Os setores público e privado 

também possuem suas responsabilidades, devendo considerar como desenvolver novos 

modelos de atenção que apoiem e contribuam para as organizações do terceiro setor e o mercado 

da saúde como um todo (ROSSO, 1991). 

Sidel (2001) indica que nos países asiáticos a taxa de doações a organizações religiosas 

com projetos sociais é uniformemente alta. Isso sugere que, embora os países desse continente 

tenham tradições religiosas distintas, essas tradições são fortes mesmo entre as famílias de renda 

alta e média, o principal grupo de possíveis doadores. No entanto, o autor sugere que a religião 

pode não ter um efeito positivo às demais organizações do terceiro setor, pois em alguns casos, 

como na Índia, onde grande parte daqueles que contribuem em causas religiosas não contribuem 

em outras causas, torna-se necessário que as instituições com fins não religiosos, como algumas 

do âmbito da saúde e educação, criem projetos em conjunto para aumentar a captação de seus 

recursos. 

Além do fator religioso, Cagney e Ross (2013) ressaltam que o reconhecimento visível 

adaptado aos diferentes níveis de doação é altamente importante para os doadores asiáticos. 

Acima de tudo, porque o mercado de doadores individuais é atualmente limitado, fomentar a 

confiança e lealdade dos doadores para educá-los a tornarem-se apoiadores de longo prazo é 

muito mais importante do que lançar muitas campanhas de aquisição para buscar novos 

doadores. Foi identificado pelos autores que uma das razões pelas quais os asiáticos, em 
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especial os japoneses, não contribuíram foi a pouca informação disponível sobre como suas 

doações eram usadas. Isso implica que os projetos em andamento não estão dando o devido 

retorno aos contribuintes, demonstrando as lacunas existentes nas técnicas aplicadas. Portanto 

as organizações de saúde devem buscar formas mais modernas de fundraising, com meios mais 

eficazes de comunicação entre interessados, aumentando seus recursos sem necessariamente se 

aliar às causas religiosas (não que isso seja algo ruim). 

 

3.5.3 Europa 

  

Em toda a Europa, a prática de fundraising ainda é florescente. Ao mesmo tempo, os 

comportamentos em termos de doações individuais são extremamente díspares, dada a grande 

variedade de contextos históricos e culturais, fatores socioeconômicos, modelos de Estado e 

regras de tributação. Não há um perfil comum do filantropo ou doador europeu, nem existem 

modelos dominantes. 

Em termos de despesa total, a saúde e o bem-estar social são os temas prioritários para 

fundações na Europa (FOUNDATIONS IN THE EUROPEAN UNION, FACTS AND 

FIGURES, European Foundation Centre, 2008), sendo a França o país onde essa tendência é 

mais forte: “Filantropia aqui anda de mãos dadas com a solidariedade”: fundações francesas 

dedicam uma proporção significativa e crescente de suas despesas de bem-estar social (35%) e 

alocam 40% do seu orçamento para saúde (LES FONDS ET FONDATIONS EN FRANCE DE 

2001 À 2014, Observatoire de la Fondation de France, 2015). Observa-se ainda que indivíduos 

franceses dão 37% de suas doações a projetos sociais. 

As questões sociais são, também, prioridades para fundações na Alemanha -- 29% do 

seu orçamento (FOUNDATIONS IN THE EUROPEAN UNION, FACTS AND FIGURES, 

European Foundation Centre, 2008); Polônia, Itália e Bélgica disponibilizam 23% do gasto total 

destinado para a saúde (Les Fondations en Belgique, Réseau Belge de Fondations, November 

2014). 

Enquanto as fundações holandesas alocam uma grande proporção do seu orçamento 

para a seguridade social (31%), a principal característica dos Países Baixos é a predominância 

de ajuda internacional em relação a outras causas, respondendo por 45% de suas doações 

(FOUNDATIONS IN THE EUROPEAN UNION, FACTS AND FIGURES, European 

Foundation Centre, 2008).  

No Reino Unido, a “Wellcome Trust” gasta € 634 milhões em saúde e pesquisa 

biomédica, o que representa um quinto do total Expenditure109 fundação britânica. Quando os 
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ativos da fundação são altamente concentrados, despesas também são passíveis de serem 

concentradas. O exemplo do Reino Unido é claro: 20 fundações respondem por metade dos 

gastos totais, enquanto as atividades combinadas de 87% das fundações constituem um terço 

do volume de subsídios do setor (FOUNDATIONS IN THE EUROPEAN UNION, FACTS 

AND FIGURES, European Foundation Centre, 2008). 

Técnicas de fundraising usadas por instituições de caridade podem aumentar ou 

diminuir a confiança do público. Os perigos destas práticas questionáveis e excessivamente 

agressivas são muito reais. Em particular, no Reino Unido, o "caso Olive Cooke" em 2015 

desencadeou um exame de alto nível de práticas duvidosas bastante generalizadas. O caso, em 

apartada síntese, trata da abordagem excessiva das organizações (milhares de cartas por ano) 

sem fins lucrativos ao enviarem diversos requerimentos de doações, o que gerou uma onda de 

investigações neste setor, que havia criado uma rede de informações de seus contribuintes, 

dividindo os recursos entre si e ocasionando casos como o de Cooke. Em 2016, o terceiro setor 

recebeu mais de 60 mil reclamações acerca das técnicas utilizadas (MACQUILLIN; 

SARGEANT, 2018). Esses abusos foram os responsáveis pela criação do Código de Práticas 

de Captação de Fundos do Reino Unido, que impôs normas de conduta às técnicas utilizadas, 

abordando desde os meios tradicionais, que ainda são utilizadas no país, até os meios atuais 

com o uso de mídias sociais, fiscalizando e limitando-os, tendo inclusive criado um registro em 

que os doadores exprimem seu interesse em receber pedidos pelos meios disponíveis de causas 

além daqueles de que eles já participam. 

Ficou claro que o número grande e crescente de pedidos de angariação de fundos era, 

em si, motivo de preocupação pública; e havia um desagrado significativo dos métodos que 

algumas instituições de caridade estavam usando para angariar fundos, em especial na área da 

saúde, devido aos impactos ocasionados neste setor pelas crises capitalistas vividas 

(APPLEBY, 2008). O envolvimento do paciente e do público tornou-se parte integrante da 

saúde, tendo ênfase em incluir e capacitar indivíduos e comunidades na formação de serviços 

de saúde e assistência social já que, no Reino Unido, o governo se empenha em empoderar os 

indivíduos e as comunidades para desempenhar um papel mais importante na configuração dos 

serviços de saúde e assistência social. 

Portanto, os administradores de políticas de saúde precisam estar cientes e 

compreender o crescente impacto econômico do financiamento coletivo e outras técnicas 

inovadoras de captação de recursos relacionadas à saúde. Os países provavelmente continuarão 

adotando as formas tradicionais relacionadas à saúde concomitantemente com as modernas, 

pois isto expande a participação no mercado de saúde, melhora o acesso individual aos projetos 
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de financiamento, atraindo contribuições para questões de saúde negligenciadas, e incentiva a 

responsabilidade e o engajamento da comunidade. Os administradores em nível mundial estão 

trabalhando para delinear sistemas regulatórios que integrem o fundraising aos seus mercados 

financeiros existentes (CAGNEY; ROSS, 2013). 

No entanto, os formuladores de políticas enfrentam riscos de mercado que podem 

afetar o setor da saúde, como definição ineficiente de prioridades, aumento do risco financeiro, 

políticas regulatórias inconsistentes, preocupações com direitos de propriedade intelectual e 

fraudes. A autorregulação dentro da comunidade pode servir para complementar a política 

formal. 

 

3.5.4 Brasil 

 

Toledo (2007) destaca questões importantes a respeito d mercado econômico 

brasileiro, onde o autor afirma que o Brasil tem sofrido diversas transformações provenientes 

da estabilização da economia nacional. Após a adoção do Plano Real, em 1994, o Brasil obteve 

condições de gerar um cenário econômico favorável à competitividade das instituições 

bancárias no país, propiciando maior crédito à população. Com o fortalecimento do mercado 

bancário, incluindo à adoção de práticas de gestão de internacionais, o mercado financeiro 

procurou fortificar sua administração de riscos, investindo em inovação tecnológica e na 

capacitação de pessoal. 

Para Riscarolli (2007) a atribuição da Captação de Recursos dentro do contexto dos 

processos do Desenvolvimento é um conjunto de atividades específicas. Tais processos do 

desenvolvimento consideram-se a elaboração de programas, a comunicação e solicitação dos 

mesmos. As funções consideradas na atualidade dentro das instituições americanas e 

denominadas como Advancement, provavelmente serão incorporadas em uma evolução das 

funções do Desenvolvimento no Brasil. 

A atribuição da captação de recursos dentro do contexto dos processos do 

desenvolvimento é um conjunto de atividades específicas. Tais processos de desenvolvimento 

consideram a elaboração de programas, a comunicação da solicitação das doações. As funções 

consideradas na atualidade dentro das instituições americanas e denominadas como 

advancement provavelmente serão incorporadas em uma evolução das funções do 

desenvolvimento no Brasil. 

Apesar de o fundraising no Brasil estar em um processo inicial, pode se dizer que a 

sociedade está se mobilizando para realizar a atividade de forma profissionalizada. Existem 
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muitas pessoas e empresas interessadas em colaborar e investir seus esforços para ações sociais, 

mas não conseguem atingir seus objetivos porque há um problema de falta de credibilidade nas 

instituições beneficiadas (TARGINO, 2010). 

As fontes de recursos no Brasil também se originam no governo municipal, governo 

estadual, governo federal, fundações e institutos privados (nacionais e/ou internacionais), 

empresas privadas, estatais, bancos e agências de financiamento. Tanto a organização quanto a 

estruturação das atividades de captação compreendem um grande grupo de elementos que 

devem ser considerados na administração dos projetos de captação de recursos. Tais elementos 

envolvem as técnicas de captação, as considerações sobre a captação junto a fundações e 

empresas, a inteligência sobre o perfil e volume de doadores específicos, o conhecimento e a 

projeção da pirâmide de captação, o tipo e a forma das campanhas, o desenho dos programas 

de captação e seu ciclo de vida (RISCAROLLI, 2007). 

Tisel (2011) destaca que a legislação brasileira, em alguns casos, oferece incentivos 

fiscais para aqueles que realizarem doações, como é o caso de pessoas físicas que contribuem 

para fundos (dos três níveis do governo) direcionados aos direitos da criança e adolescente e 

projetos de cunho cultural. As pessoas jurídicas devem seguir os termos do Regulamento do 

Imposto de Renda e Decreto nº 3.000/1999 (art. 365), para verificarem se há seu enquadramento 

nas opções ali dispostas. Caso isso ocorra, poderão optar por diversas formas de doações 

dedutíveis, que seguem pressupostos semelhantes aos das pessoas físicas. Além disso, as PJ 

podem aproveitar-se da Lei nº 8.313/91 para apoiarem a cultura e terem uma redução tributária 

devido à dedução efetuada. 

Em relação às pessoas físicas que optam pela declaração do imposto de renda 

completa, podem aproveitar os incentivos fiscais para doação apenas nos seguintes casos: 

doações aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (federais, estaduais e municipais); 

destinadas a projetos culturais e artísticos; doações destinadas à atividade audiovisual. As 

organizações privadas, por sua vez, somente quando tributadas pelo regime de lucro real, 

dispõem de uma quantidade maior de incentivos à doação. Segundo o autor, os benefícios 

podem ser utilizados pelas organizações privadas por meio de doações: 

• para entidades civis, sem fins lucrativos, de Utilidade Pública Federal e qualificadas 

como OSCIPs; 

• para instituições de ensino e pesquisa; 

• destinadas a projetos culturais e artísticos; 
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• para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (federal, estaduais e 

municipais); 

• destinadas à atividade audiovisual. 

A destinação da verba assimilada deve estar explicitada pelos órgãos de captação, para 

que não ponham em dúvida suas funções e seus objetivos sociais, que devem estar de acordo 

com as necessidades do seu setor no território previsto no projeto, bem como devem os 

administradores demonstrar a todo instante os resultados desempenhados, ocasionando em um 

aumento de credibilidade destas práticas de fundraising e de arrecadações. A organização deve 

conquistar o direito de solicitar recurso pela relevância do destino que dará a ele (ERBANO, 

2003). 

Pela legislação brasileira, as organizações sem fins lucrativos podem ser constituídas 

sob uma das seguintes formas: fundações públicas e privadas; associações ou sociedades civis; 

cooperativas ou cooperativas sociais. As qualificações são obtidas em função dos títulos e das 

certificações que estas organizações podem requerer em determinados órgãos do poder público, 

desde que observados os requisitos legais (MCKINSEY; ASHOKA, 2001). 

Há três funções tradicionais dos títulos e certificados para o terceiro setor: comprovar 

sua condição de entidade reconhecida pelo poder público como útil à coletividade; obter 

vantagens de natureza fiscal; participar de fóruns ou conselhos de órgãos públicos (MARTINS, 

2002). Assim, a certificação significa o reconhecimento do poder público da benemerência da 

entidade que a possui, concedendo-lhe a certeza do gozo das imunidades tributárias do artigo 

150 – Inciso VI, alínea c – e artigo 195 – § 7° –, em especial das contribuições previdenciárias, 

além de se reconhecer como membro ativo do sistema de seguridade social (BRASIL, 1988). 

Há três funções tradicionais dos títulos e certificados para o terceiro setor: comprovar 

sua condição de entidade reconhecida pelo poder público como útil à coletividade; obter 

vantagens de natureza fiscal; participar de fóruns ou conselhos de órgãos públicos (MARTINS, 

2001).Assim, a certificação significa o reconhecimento do poder público da benemerência da 

entidade que a possui, concedendo-lhe a certeza do gozo das imunidades tributárias do artigo 

150 – Inciso VI, alínea c – e artigo 195 – § 7° –, em especial das contribuições previdenciárias, 

além de se reconhecer como participante ativo do sistema de seguridade social (BRASIL, 

1988). 

O título de Utilidade Pública foi criado por meio da Lei nº 91 (BRASIL, 1935). Trata-

se de um reconhecimento público de sociedades civis, sociedades e fundações constituídas no 

país, cuja finalidade única é de servir desinteressadamente à coletividade. A concessão deste 

título é estritamente honorífica e nenhum favor do estado decorre dele, exceto a garantia de uso 
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exclusivo, pela instituição, de emblemas, flâmulas, bandeiras ou distintivos próprios 

devidamente registrados no Ministério da Justiça (MJ) e da menção do título concedido. Todas 

as entidades portadoras do título devem, obrigatoriamente, apresentar anualmente a relação 

circunstanciada dos serviços que houver prestado à coletividade sob pena de cassação, caso não 

seja apresentada por três anos consecutivos. Este título pode ser concedido pelas três esferas de 

poder: federal, estadual, municipal ou distrito federal, mas para a obtenção do título de utilidade 

pública federal, é necessário que também haja outro título, seja da instância municipal ou do 

distrito federal, seja estadual. 

No Quadro 2, é possível verificar uma lista com as principais questões legais 

relacionadas ao fundraising e o terceiro setor no Brasil. 

 

Quadro 2 -  Lista com as principais questões legais relacionadas ao fundraising e o terceiro 

setor no Brasil 
 

Legislação Descrição 

Decreto nº 2.173 

(BRASIL, 1997) 
Aprova o Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social. 

Decreto nº 2.536 

(BRASIL, 1998) 

Dispõe sobre a concessão do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a que se 

refere o inciso IV do art. 18 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras 

providência. 

Decreto nº 3.502 

(BRASIL, 2000) 

Dispõe sobre a reorganização da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX e 

dá outras providências. 

Decreto nº 7.675 

(BRASIL, 2012) 

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 

das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Decreto nº 50.517 

(BRASIL, 1961) 

Regulamenta a Lei nº 91, de 28 de agôsto de 1935, que dispõe sôbre a declaração de 

utilidade pública. 

Decreto nº 60.931 

(BRASIL, 1967) 

Modifica o Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961, que regulamentou a Lei nº 91, 

de 28 de agôsto de 1935. 

Decreto nº 99.241 

(BRASIL, 1990) 
Institui a Comissão de Financiamentos Externos – COFIEX, e dá outras providências. 

Decreto-Lei nº 41 

(BRASIL, 1966) 
Dispõe sôbre a dissolução de sociedades civis de fins assistenciais. 

Decreto-Lei nº 4.657 

(BRASIL, 1942) 
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 

Lei nº 91 (BRASIL, 

1935) 
Determina regras pelas quaes são as sociedades declaradas de utilidade publica. 

Lei nº 4.320 

(BRASIL, 1964) 

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 

Lei nº 5.172 

(BRASIL, 1966) 

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 

tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 

continua  
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Quadro 2 -  Lista com as principais questões legais relacionadas ao fundraising e o terceiro setor 

no Brasil (conclusão) 

 

Legislação Descrição 

Lei nº 5.869 

(BRASIL, 1973) 

Institui o Código de Processo Civil. Capítulo X – Da Organização e da Fiscalização 

das Fundações. 

Lei nº 6.015 

(BRASIL, 1973) 

Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. Título III – Do Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas. 

Lei nº 6.639 

(BRASIL, 1979) 

Introduz alteração na Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, que "determina regras pelas 

quais são as sociedades declaradas de utilidade pública." 

Lei nº 7.347 

(BRASIL, 1985) 

Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. 

Lei nº 8.742 

(BRASIL, 1993) 
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. 

Lei nº 9.429 

(BRASIL, 1996) 

Dispõe sobre prorrogação de prazo para renovação de Certificado de Entidades de Fins 

Filantrópicos e de recadastramento junto ao Conselho Nacional de Assistência Social 

- CNAS e anulação de atos emanados do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

contra instituições que gozavam de isenção da contribuição social, pela não 

apresentação do pedido de renovação do certificado em tempo hábil. 

Lei nº 9.532 

(BRASIL, 1997) 
Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 

Lei nº 9.604 

(BRASIL, 1998) 

Dispõe sobre a prestação de contas de aplicação de recursos a que se refere a Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências. 

Lei nº 9.608 

(BRASIL, 1998) 
Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 

Lei nº 10.406 

(BRASIL, 2002) 
Institui o Código Civil. Título II – Das Pessoas Jurídicas. 

Lei Complementar nº 

101 (BRASIL, 2000) 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 

1.602 (BRASIL, 

1997) 

Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 

1.648-6 (BRASIL, 

1998) 

Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do 

Programa Nacional de Publicização, a extinção do Laboratório Nacional de Luz 

Sincrotron e da Fundação Roquette Pinto e a absorção de suas atividades por 

organizações sociais e dá outras providências. 

Resolução nº 43 

(BRASIL, 2001) 

Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de 

autorização, e dá outras providências. 

Fonte base na Constituição Federal (BRASIL, 1988), entre outros meios legais. 

 

O terceiro setor no Brasil tem um papel desafiador, pois ele difere-se dos demais 

setores que contemplam as organizações privadas e públicas. O terceiro setor age como se fosse 

um intermediador entre os outros setores, ou seja, ele possui características dos dois, mas tem 

um objetivo diferenciado, voltado para a assistência social, buscando equilíbrio dos indivíduos 
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na sociedade. Comumente observam-se em reportagens e noticiários, pessoas que se mobilizam 

em busca de proporcionar uma melhor condição para o próximo, por meio de donativos, porém 

para o autor, o terceiro setor vai, além disso, ele tem um papel de transformar o pensamento da 

sociedade, buscando a eliminação do individualismo, integrando a sociedade civil atraindo 

recursos para que todos os cidadãos possam trabalhar ativamente perante a sociedade. Ser 

terceiro setor é apoiar no combate à discrepância que existe no Brasil com relação aos recursos 

disponíveis versus necessidades básicas de muitos cidadãos, ou seja, trabalhar como um agente 

transformador (CAMARGO, 2001). 

Organizações e associações filantrópicas têm o mesmo status legal, ambas estão 

agrupadas no Código Civil como organizações sem fins lucrativos ou associações, constituídas 

por meio de registro no Gabinete de Registro de Empresas. Seu reconhecimento legal como 

organizações de interesse público depende dos mesmos mecanismos a serem aplicados no caso 

de qualquer outro tipo de associação ou fundação. No entanto, as organizações filantrópicas 

têm mais facilidade na qualificação de certos benefícios que as associações, pois têm um caráter 

público mais claro e frequentemente pronunciado de benefício coletivo. Além disso, a 

Constituição Federal estabelece que organizações relacionadas à educação podem receber apoio 

governamental se forem classificadas como "escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, definidas em lei" (artigo 213), assim como organizações que prestam assistência 

social (artigo 195). 

É muito comum vermos notícias em meios de comunicação em que se busca aflorar o 

sentimento de compaixão e fraternidade entre todos os brasileiros, para que possam aumentar 

a qualidade de vida da sociedade como um todo, expurgando o individualismo e suas injustiças, 

seja através de doações ou de serviços voluntários de conscientização. Para Camargo et al. 

(2001) este setor tem a nobre função de moldar a sociedade para algo melhor, unindo os 

indivíduos em prol de uma sociedade mais digna, estimulando a doação como um ato de mudar 

a realidade dos que se encontram à margem. Não apenas isso; tem o dever de conciliar as 

políticas existentes com as suas causas, buscando alianças e não conflitos. 

Albuquerque (2006) reforça o que referimos anteriormente, que estas organizações 

ganharam notoriedade apenas no fim do século XX, sendo uma nova tendência, pois as 

organizações do terceiro setor não encontravam condições de se manterem com os baixos 

recursos, dependendo das poucas doações que recebiam e do dinheiro de seus fundadores, não 

havendo outra opção senão aplicar os meios até então inovadores em nosso país para 

arrecadarem recursos. O autor ainda cita que as ações da Igreja Católica serviram por muitos 

anos como grandes – e praticamente únicas – formas de caridade e solidariedade social existente 
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em nossas terras, com a criação de hospitais, escolas e outras instituições com fins sociais 

nobres, que serviram como exemplo para a expansão do terceiro setor. 

No Brasil, o fundraising é visto como uma tendência. A partir da década de 1990, 

muitas organizações mantinham suas fontes de renda com o apoio dos voluntários, dos próprios 

fundadores e ficavam totalmente dependentes desses recursos para manter a organização. Com 

o passar dos anos a viabilidade das organizações do terceiro setor foi aumentando e muitas 

organizações foram obrigadas a limitar suas atividades por falta de recursos seja ele financeiro, 

humano ou de infraestrutura. Com esse cenário adverso, a captação de recursos passa a ser vista 

como uma necessidade. O autor destaca que a captação de recurso pode ser chamada de 

‘mobilização de recursos’, pois na organização o trabalho com os recursos não se resume em 

buscar novos contatos e parcerias, mas também de aperfeiçoar os recursos já conquistados 

(ALBUQUERQUE, 2006). 

Para a saúde no Brasil, as dificuldades foram muitas, pois, como vimos nos capítulos 

anteriores, o SUS encontra cada vez mais limitações para seu financiamento, sofrendo com as 

medidas controversas tomadas pelo governo, que vão desde a possibilidade de renúncia fiscal 

até o caso da Emenda Constitucional 95. 

Além disso, o Brasil não pode deixar a discussão parar com o financiamento do sistema 

público de saúde, que deve ser contextualizado com base em diretrizes econômicas e políticas, 

resultando no fortalecimento ou enfraquecimento do sistema de saúde. 

Independentemente das disposições legais, a distinção entre organizações filantrópicas 

e outras associações é baseada em valores como altruísmo, boa vontade e serviço à comunidade 

que a primeira invoca. Esses valores diferenciam as organizações filantrópicas das ideias 

políticas que frequentemente denotam "associações" e as aproximam da Igreja e dos grupos 

religiosos. Dentro deste universo, encontram-se as inúmeras iniciativas e instituições de 

caridade que estão espalhadas por todo o tecido social, sem grande visibilidade, atendendo às 

necessidades imediatas dos setores mais pobres e marginalizados da população. 

Os administradores de organizações da saúde devem engajar-se na aplicação de planos 

de ação modernizados, assim como em outros países, utilizando as formas disponíveis de 

fundraising para buscar instigar a autorreflexão e demonstrar como qualquer participação é 

bem-vinda. Cabe a esses administradores dividir visões, objetivos e valores com os das 

entidades, enfatizando os benefícios mútuos (e sociais) e o uso das tecnologias atuais para 

melhor manejarem informações e expectativas dos possíveis doadores. Ao se utilizar dos meios 

de comunicação atuais, seja via redes sociais, e-mail ou aparelhos celulares, as entidades terão 
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uma redução em seu orçamento e possibilitarão a propagação da sua causa, iniciando assim 

uma relação mais honesta, duradoura e aberta com todos os interessados. 
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4 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

 

Como a captação de fundos (fundraising) pode contribuir para o enfrentamento da 

restrição orçamentária do Instituto do Câncer de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (ICESP)? 
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5 OBJETIVOS 

 

 

5.1 Objetivo geral 

 

 

Identificar meios para aprimorar as práticas de captação de recursos em um hospital 

oncológico do Estado de São Paulo. 

 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Estudar as formas captação de recursos de Organizações Filantrópicas selecionados, 

com destaque para o modelo de sucesso, o Hospital de Amor (Hospital de Câncer 

de Barretos), 

2. Analisar a situação orçamentaria do ICESP no último quadriênio, 

3. Analisar a prática de captação de recursos do ICESP,  

4. Elaborar proposta para aprimorar a captação de recursos do ICESP. 
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6 METODOLOGIA 

 

 

Este é um estudo de um Hospital Público Oncológico do Estado de São Paulo que 

vinvencia uma restrição orçamentária concomitante a um aumento da produção e busca 

encontrar formas alternativas de captação de recursos. Para recolher subsidios necessários para 

a elaboração de um plano com esse objetivo, foram pesquisadas estratégias e formas de 

captação de recursos realizadas por organizações com larga experiencia na área de fundraising, 

visando encontrar medidas aplicáveis à realidade do Hospital estudado. Foi feita uma pesquisa 

mais detalhada no Hospital de Câncer de Barretos haja vista os resultados expressivos obtidos 

por esta intituição.  

Procedeu-se ao levantamento bibliográfico na Biblioteca Karl A. Boedecker da FGV 

que reune as bases de dados do Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online – MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), EBSCO (Business Source Premier), 

e Google Acadêmico, além da biblioteca virtual Biblioteca Científica Eletrônica Online 

(Scientific Electronic Library Online - SciELO). 

Os descritores de assunto utilizados para a busca de artigos foram: fundraising, Saúde, 

Sistema Único de Saúde, Captação de Fundos, Captação de Recursos, Doações, Filantropia, 

Organizações não governamentais, Organizações sem fins lucrativos, Ética, Compliance, 

Legislação.  

Optou-se por selecionar artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais a 

partir de 1995 para os descritores relacionados diretamente ao fundraising, com vistas a 

identificar os principais conceitos. Para os demais descritores, optou-se por pesquisar artigos a 

partir de 2005. Foi também identicada a legislação sobre o assunto, inclusive nos sites do 

Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde.  

Para identificar organizações com experiencia na captação de fundos, foram 

consultados inicialmente os sites: filantropia.org e o filantropia.ong. Foram então selecionadas 

entidades do terceiro setor: GRAACC, AACD e o Hospital de Câncer de Barretos (Hospital de 

Amor) buscando conhecer as práticas de fundraising adotadas e demonstrações contábeis.  

Foram realizadas entrevistas com os agentes responsáveis pelos departamentos de 

captação de recursos no GRAAC e Hospital de Amor e com o Diretor financeiro do ICESP, 

utilizando-se um roteiro semiestruturado.  
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A elaboração do roteiro da entrevista objetivou identificar os conhecimentos, as 

experiências e as opiniões dos entrevistados sobre o assunto, com as seguintes perguntas:  

1) Identificação da Organização. 

2) Setor da organização. 

3) Perfil do Entrevistado: nome, cargo, formação acadêmica, atributos para ocupar o 

cargo. 

4) Descrição da Organização: histórico, governança, organograma e composição do 

orçamento.  

5) Descrição das fontes de recursos. 

6) Como a Organização compreende fundraising? 

7) Descrição das estratégias e ações adotadas para obtenção e manutenção de 

captações de recursos. 

8) Quem planeja as estratégias e como elas são desenvolvidas pela organização? 

9) Quais as estratégias que já foram adotadas? 

10) Quais os planos de ação para desenvolver ou melhorar a captação de fundos na 

Organização? 

11) Como as relações institucionais, com os recursos da instituição, atores internos e 

atores externos (opinião pública, Secretaria de Saúde Estadual e Ministério da 

Saúde)? 

12) Como a Organização avalia outras instituições que praticam a captação de fundos 

para incrementar o orçamento? 

As entrevistas foram realizadas sempre pelo autor do presente trabalho aplicado e 

tiveram duração aproximada de 180min, tendo sido feita a solicitação prévia por e-mail, no qual 

também se justificava o motivo do contato. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 

A prática de captação de fundos por entidades públicas ou filantrópicas, como forma 

de sustentabilidade econômica é uma estratégia bem desenvolvida e práticada em muitos países 

desenvolvidos, principalmente nos EUA. No Brasil, no entanto, a maior experiência em 

fundraising concentra-se em Organizações do Terceiro Setor. Autores como Goldschmidt 

(2007a; b); Alcântara e Alvarez (2005); Santos (2005) e Figueiredo (2005) que escrevem sobre 

esse tema, têm suas preocupações centradas nas organizações do terceiro setor como um todo 

e não direcionada as organizações de saúde. A captação de recursos como atividade praticada 

por OSS ainda é um assunto incipiente e restrito a alguns poucos serviços. 

A captação de recursos está relacionado a complementação orçamentária e pode ser 

entendida como o princípio organizador da sociedade civil baseada em donativos. No entanto, 

é uma prática habitual em hospitais filantrópicos -- organizações sem fins lucrativos, que obtém 

sua substistências desta prática. No Brasil, temos alguns exemplos de boa prática de fundraising 

e que apresentam elevado grau de maturidade no processo e bons indicadores de sucesso na 

atividade de captação como: Hospital de Câncer de Barretos – Hospital de Amor; Grupo de 

Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer (GRAACC); Associação de Assistência à 

Criança Deficiente (AACD); Hospital Pequeno Príncipe; Hospital Peter Pan; Complexo 

Hospitalar Irmã Dulce; Fundação Dorina Nowill; entre outros. 

O tema captação de recursos, no Brasil, para Organizações do Terceiro Setor  e 

principalmente os relacionados a área da saúde, não tem sido enxergado como importante 

campo de pesquisa e estudo, portanto, existe pouca literatura cientifica e dados estatísticos a 

cerca deste tipo de investimento. 

A deficiëncia econômica dos hospitais públicos não provém, provavelmente, de um 

advento isolado. Estas instituições, apesar de, serem mantidas pelo Estado, se apresentam 

ineficientes, na maioria das vezes porque são vítimas das incompetências de gestão do sistema 

público e este  é  o principal motivo que leva aos hospitais a sofrerem severas restrições em sua 

capacidade e na qualidade de oferta de serviços de saúde. 

Baseando-se nos pontos discutidos, este trabalho tem a finalidade de avaliar e propor 

ao ICESP uma forma de incrementar seu orçamento, neste caso utilizando-se da captação de 

fundos e a experiência de algumas entidades brasileiras filantrópicas que realizam o fundraising 

e obtém sucesso com a prática.  
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7.1 Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) 

 

 

A AACD é uma entidade que foi fundada pelo médico ortopedista Renato da Costa 

Bomfim, em 1950, de cárater beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos ou econômicos e 

que teve inspiração na evolução da tecnologia dos grandes centros de reabilitação no exterior e 

criou uma estrutura semelhante no Brasil. Hoje está entre os melhores hospitais da área de 

ortopedia e é um dos complexos hospitalares mais conceituados por profissionais médicos. 

A AACD tem como propósito “trabalhar em frentes necessárias para que as pessoas 

com deficiências possam atingir seu máximo potencial, evoluindo além de suas limitações e 

contribuindo para uma sociedade que acolhe melhor a diversidade.”7 

Os atendimentos e procedimentos realizados pela AACD para pacientes portadores de 

deficiências ortopédicas são definidos a partir do diagnóstico e necessidades para o tratamento 

de cada uma delas, entretanto, nem todos fazem parte do rol financiado pelo SUS.  

O não pagamento ou o subfinanciamentos de alguns procedimentos que se fazem 

necessários para o tratamento dos pacientes portadores de deficiências físicas, não eximem que 

a AACD os realize.  

O atendimento da AACD inclui atendimento médico, fisioterápico, terapaias de 

reabilitação, confecção de aparelhos, órteses e próteses ortopédicas e assossórios ortopédicos 

para pacientes portadores de deficiências permanentes ou não. A entidade ainda é um centro de 

referência na América Latina no campo de ortopedia e reabilitação física. 

A estrutura da instituição é composta por uma estrutura ampla para poder dar suporte 

as necessidades de seus usuários e comunidade: hospital, diversos centros de reabailitação, 

oficina ortopédica, escola e lar; além de estar presente em diversos pontos no Brasil. 

 

 

 

 

Os números da instituição são bem expressivos e dimensionam o trabalho 

desenvolvido a cada ano, apresentamos neste trabalho ano de 2016, para buscar compreender 

as atividades desenvolvidas pela instituição para manter seu orçamento. 

                                                 

7 https://aacd.org.br/conheca-aacd/; acesso em 12 de agosto de 2018 

https://aacd.org.br/conheca-aacd/
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Tabela 1 -  Atendimentos e procedimentos realizados pela AACD - 2016 

 

Fonte: Balanço Social AACD 2017 (http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf) 

 

 

Com cerca de 94% de atendimento aos usuários do SUS tem como principais fontes 

de recursos para a manutenção e desenvolvimento de suas atividades: a prestação de serviços 

de saúde ambulatorial e hospitalar, doações, campanhas, contribuições de associados e de 

mantenedores, venda de próteses e aparelhos ortopédicos, AACD marcas, empresas parceiras, 

telemarketing, campanhas, produtos financeiros, fundo pró-infância, projetos incentivados, 

projeto corrente do bem, prestação de serviços, bazar, eventos, arrecadação através do Teleton, 

doações esporádicas, entre outros serviços, produtos próprios para obtenção de receitas para a 

AACD, marketing social (empresa que vincula a sua marca a causa da instituição), espaço e 

produto social – empresas que sedem no seu ponto de venda para que seus consumidores façam 

doações em caixas coletoras de donativos ou venda dos produtos AACD e eventos sociais como 

corridas e caminhadas, jantares de gala, festival de música. 

Assim, como em outras organizações filantrópicas, a AACD tem como sua principal 

fonte de recursos, o lucro que obtem da venda de produtos e serviços e associando ao valor que 

é proveniente de captação de recursos e equivale a aproximadamente 21% da receita, guarantem 

autonomia a instituição (Tabela 2). 

 

 

ITEM QUANTIDADE 

Consultas médicas 900.000 

Unidades de Atendimento 12 

Atendimentos   956.372 

Voluntários 1.705 

Cirurgias 6.094 

Produtos da oficina ortopédica (próteses, órteses e acessórios ortopédicos) 56.725 

Casos novos 14.200 

Médicos especializados 1.428 

http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf
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Tabela 2 -  Resumo financeiro da AACD - 2016 

Fontes: Balanço Social AACD 2017 (http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf) e 

Jornal Valor Econômico - (https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-

05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf) 

 

A AACD utiliza-se de incentivos fiscais provenientes de fundos de municipais e verbas 

provenientes de programas específicos para a saúde e que impulsionam as doações, como:  

1. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência (FUMCAD) e 

FUNCRIANÇA; respectivamente de São Paulo e Porto Alegre. A pessoa jurídica 

pode destinar 1% baseado no lucro real e a pessoa física até 6% do Imposto de 

Renda, 

2. Projeto “Suporte intra-hospitalar, multiprofissional complementar para 

atendimento a crianças com deficiência física” (projeto para promover cuidados 

aos pacientes pós-alta hospitalar), 

Procedimentos realizados R$ (em milhares) 

Mantenedores 11.972.181 

AACD Marcas 94.955 

Empresas Parceiras 1.523.413 

Bazar  3.613.433 

Hipercard 3.500.000 

Teleton 27.129.041 

Outros 3.500.000 

FUNCRIANÇA 739.864 

FUNCAD 2.055.145 

Projeto “Suporte intra-hospitalar, multiprofissional complementar 

para atendimento a crianças com deficiência física” 

2.078.245 

PRONAS-PCD 2.676.917 

Projeto “Reabilitação multidisciplinar integrada à deficiência física” 2.339.168 

Lei Roaunet 1.075.431 

Emendas parlamentares 2.339.168 

Superávit (exercício 2015) 28.252.000 

Receitas 381.310.000 

Despesas 354.717.000 

Superávit (exercício 2016) 26.593.000 

http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf
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3. Projeto “Reabilitação multidisciplinar integrada à deficiência física” -- tem como 

finalidade a reabilitação de pacientes com deficiência física pelo período de dois 

anos, 

4. Lei Rouanet (Lei n.º 8.3133/1991) – Projeto “Tenda Circo Teleton” em que 

pessoas jurídicas podem doar até 4% com base no lucro real e pessoas físicas até 

6% do Imposto de Renda devido8 e 

5. PRONAS/PCD -- recebe verbas do “Programa da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 

12.715/2012)”, do “Projeto de Ambiência” e “Projeto de Ampliação do 

atendimento e qualificação da ambiência do Centro de Reabilitação Dr Renato da 

Costa Bomfim – AACD Ibirapuera”. 

As estratégias utilizadas pela AACD relacionadas a prática de fundraising visam 

garantir sustentabilidade financeira da entidade. A atividade de arrecação de donativos existe 

na instituição desde 1957 e que ocorria sob a forma de distribuição de panfletos e num desfile 

onde voluntários pediam doações pelas ruas de São Paulo. A crescente necessidade de 

incrementação orçamentária levou a um aprimoramento da captação de recursos pela 

organização, que hoje conta com um departamento de marketing engajado na busca de doações 

e tem a finalidade de melhorar a comunicação com o público externo e interno. 

Ressalta-se que a com a existência de diversos meios de captação de recursos, a AACD 

conta com um departamento de contabilidade que atua de forma importante como meio de 

controle e divulgação dos recursos recebidos; para garantir uma maior e para que não existam 

dúvidas quanto a destinação e utilização das doações. 

 

 

7.2 Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer (GRAACC) 

 

 

O GRAACC - Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer é uma 

Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP), cuja visão é “ser reconhecido como 

centro de referência sustentável de ensino, pesquisa, diagnóstico e tratamento infanto-juvenil.”9 

– desde 1991 atua no diagnóstico, tratamento, desenvolvimento de ensino e pesquisa do câncer 

infantil.  

                                                 

8 Ibid 

9 https://graacc.org.br/quemsomos/; acesso em 13 de agosto de 2018 

https://graacc.org.br/quemsomos/
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Com a missão de “garantir a crianças e adolescentes com câncer, dentro do mais 

avançado padrão científico, o direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de 

vida.” 10, alcançando índice médio acima de 70% de sucesso.  

E segundo o Ministério da Saúde é a entidade que mais atende e trata crianças e 

adolescentes portadores de câncer que depende do SUS no Brasil. O grupo presta mais de 3.700 

atendimentos a pacientes de 0 a 18 anos por ano; e cerca 95% deste número, são usuários do 

SUS.  

Para isso conta com a colaboração de diversos institutos, fundações, associações, 

empresas e pessoas. Sua gestão dá-se a partir da parceria das áres publica (Universidade Federal 

de São Paulo - UNIFESP – conhecimento técnico e atendimento médico), terceiro setor 

(representado pelos vonluntários, fundações e instituições nacionais ou internacionais) e 

privada (modelo de gestão empresarial que compõe a diretoria e conselho fiscal). Esta parceria 

que garante suporte técnicocientífico, a sustentabilidade e gestão ética e eficiente dos recursos. 

A estrutura do GRAACC abriga uma estrutura que é composta por hospital, hospital-

dia, internações, laboratórios, centro de diagnóstico por imagem e suporte ao paciente e familiar 

(casa de apoio Ronald McDonalds) e setor de captação e telemarketing. 

A entidade conta, ainda, com uma atuação forte e volumosa de voluntários que têm 

uma função primordial na humanização do atendimento hospitalar, dar visibilidade a ONG e 

auxilia na promoção de campanhas para captação de fundos. 

A Tabela 3 mostra os números do GRAACC em 2016, evidenciando a expressividade 

da organização em assitencia e tratamentos adequados e com qualidade em oncologia para 

crianças e adolescentes garantindo os direitos ao atendimento integral à saúde. 

 

 

 

 

 

  

                                                 

10 https://graacc.org.br/quemsomos/; acesso em 13 de agosto de 2018 

https://graacc.org.br/quemsomos/
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Tabela 3 -  Atendimentos e procedimentos realizados pelo GRAACC – 2017 
 

Fonte: Relatório de Prestação de Contas 2017 do GRAACC; https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/05/GRAACC-

Relatorio-Atividades-2017-Digital.pdf. e https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Oficial-assinado-223520-

DF_graacc_PIRP.pdf_IMPRESSAO-1.pdf. 

 

 

Os recursos são obtidos por meio de receitas decorrentes de atendimento médico SUS, 

convênio médico e particular e da captação de subvenções provenientes do primeiro setor 

(governamental), de doações provenientes do segundo setor (empresarial defins econômicos), 

do terceiro setor (organizações não governamentais) e de pessoas físicas.  

Com um orçamento um orçamento de aproximadamente R$ 30 milhões e um gasto 

mensal de R$ 2,5milhões, dois terços de sua receita é proveniente do SUS, Secretária de Saúde 

do Estado de São Paulo e Municipio. E as práticas de captação de recursos respondem por 23% 

da receita hospitalar e 64% da não hospitalar. O telemarketing é ativo, organizado, bem treinado 

e responde por 30% do valor captado mensalmente.  

As formas de captação de recursos praticadas pelo GRAACC são os mantenedores, o 

marketing social – campanhas associadas ao câncer infantil (destinação de parte da renda a 

causa), bazares, espaço e produto social (empresas que cedem no seu ponto de venda área para 

que seus consumidores façam doações em caixas coletoras de donativos ou venda dos produtos 

GRAACC), McDia Feliz, doadores de produtos e serviços, empresas investidoras, adote um 

paciente e eventos sociais como corridas e caminhadas, jantares de gala, festival de música. 

Procedimentos realizados Quantidade 

Pacientes 3.724 

Consultas médicas 35.962 

Casos novos 406 

Sessões de quimioterapia 80.555 

Procedimentos 2.181 

Neurocirurgias 164 

Exames de imagem 29.093 

Transplantes de medula óssea 70 

Taxa de ocupação 85% 

Atendimento SUS (95%) 206.906 

Atendimento de convênios e particulares 12.493 

Internações SUS (83%) 11.493 

Internações de convênios e particulares 2.313 

https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/05/GRAACC-Relatorio-Atividades-2017-Digital.pdf
https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/05/GRAACC-Relatorio-Atividades-2017-Digital.pdf
https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Oficial-assinado-223520-DF_graacc_PIRP.pdf_IMPRESSAO-1.pdf
https://graacc.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Oficial-assinado-223520-DF_graacc_PIRP.pdf_IMPRESSAO-1.pdf
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E assim como a AACD, o grupo também se beneficia de empresas que destinam uma 

porcentagem do Imposto de Renda para seus projetos, embasado pelas leis de incentivo fiscal:  

1. FUMCAD,  

2. Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON),  

3. Lei do esporte,  

4. Lei Roaunet, 

5. Programa de Ação Cultural (ProAC),  

6. Fundo do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONDECA) – Lei Estadual n.º 8074/199211 -, formado por recursos especiais 

para a infância. O fundo é fundamental para a viabilização do Instituto da Criança 

e do Adolescente. É permitida deducação de IR -- 6% para pessoas físicas e 1% 

para pessoas jurídicas. 

A Tabela 4 apresenta uma síntese dos valores arrecadados com as práticas de 

fundraising. 

 

Tabela 4 - Resumo captações de recursos do GRAACC - 2016 

Fontes: Balanço Social AACD 2017 (http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf) e 

Jornal Valor Econômico(https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-

05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf) 

 

O GRAACC é uma instituição bem avaliada e com boa reputação no mercado, conta 

com um departamento organizado, focado e bem-sucedido para captações de recursos. E no ano 

                                                 

11 Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA) – www.condeca.sp.gov.br/quem-

somos/ - acesso em 13 de agosto de 2018 

Procedimentos Realizados R$ (em milhares) 

PRONON 21.428. 

McDia Feliz 5.767 

FUMCAD 1.315 

Corrida e caminhada 487 

Ensino e Pesquisa 797 

Doações 70.811 

http://homologacao.aacd.org.br/documentos/BalancoSocialAACD_2017-2018.pdf
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf
https://www.valor.com.br/sites/default/files/upload_element/14-05_aacd_balanco_troca_3x26_c.pdf
http://www.condeca.sp.gov.br/quem-somos/
http://www.condeca.sp.gov.br/quem-somos/
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de 2017 ganhou 02 prêmios - a melhor organização não governamental (ONG) para se doar na 

área da saúde além de entrar para o ranking das 100 melhores ONGs do Brasil. 

 

 

7.3 Hospital de Amor, O Hospital de Câncer de Barretos 

 

 

Na década de 60, os Dr Paulo Prata e Scylla Duarte Prata percebendo a carência do 

interior de São Paulo para realização do tratamento de doenças oncológicas, fundam em 27 de 

novembro de 1967 a Fundação Pio XII. Na época, o único serviço especializado no tratamento 

do câncer localizava-se na cidade de São Paulo.  

Serviço de saúde de pequeno porte contava com o trabalho de 90 funcionários e apenas 

quadro dedicados médicos que trabalhavam em tempo integral e com dedicação exclusiva: os 

dr. Paulo Prata, dra. Scylla Duarte Prata, dr. Miguel Gonçalves e dr. Domingos Boldrini que 

foram a semente da filosofia de trabalho que permanece até os dias atuais.  

Os pacientes que procuravam o hospital de Barretos portadores de câncer eram, em 

sua grande maioria, previdenciários de baixa renda, com falta de recursos, com alto índice de 

analfabetismo e com receio das grandes cidades; por este motivo procuravam ajuda local. 

A estrutura inicial não comportava a demanda crescente de pacientes, e a instituição 

recebeu sua primeira importante doação: uma área na periferia da cidade que permitiu a 

construção de um novo hospital no qual pudesse acolher às crescentes necessidades. 

Numa época, em que a inflação do país era de 20%, 30% ao mês e o Dr Paulo Prata 

recuperava-se de um infarto, afastando-se da administração da Fundação. Neste período o 

hospital vivia um período difícil e foi cogitado o encerramento das atividades.  

Em 1989 assume o hospital, o senhor Henrique Prata, filho do casal de médicos 

fundadores do hospital e que nada entendia de hospitais ou de medicina. E em um curto espaço 

de tempo o fazendeiro abraça a causa do pai.  

E com os donativos provenientes da comunidade, artistas, fazendeiros, grandes 

empresários, pequenos colaboradores e outros, nestes 50 anos, o hospital hoje ocupa uma área 

de 120m² e realizando mais de 6mil atendimentos por dia, possibilitando que pacientes 

oncológicos que tenham acesso do tratamento a reabilitação. 

A captação de doações possibilitou ao hospital, mudar o caminho que vinha 

percorrendo de maus resultados. Possibilitou que ele pagasse suas dívidas, honrasse seus 
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compromissos, caminhasse rumo ao crescimento e principalmente proporcionou aos usuários 

atendimento diferenciado e de qualidade.  

Resumo da trajetória da instituição até o momento, extraído do Relatório de Prestação 

de Contas 2016, que nos permite acompanhar o sucesso do Hospital de Câncer de Barretos: 

• 1962 – Inauguração do Hospital São Judas,  

• 1967 – Instituída a Fundação Pio XII, 

• 1989 – Henrique Prata, filho do fundador, assume a gestão do hospital e dá 

sequência ao projeto, 

• 1991 – Inauguração do 1° Pavilhão do Hospital “Antenor Duarte Villela”, 

• 1993 – Início das atividades do Departamento de Captação de Recursos com 

campanhas, leilões e outras atividades beneficentes, 

• 1994 – Departamento de Prevenção inicia trabalho de busca ativa para a prevenção 

de câncer de colo de útero na periferia da cidade – a ferramenta para o exame foi 

uma bicicleta equipada com uma mesa ginecológica, 

• 1997 – Fundação da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC), 

• 1998 - Realização do Show “Amigos” durante a festa de Peão de Barretos – 

arrecadação de US$ 1milhão, 

• 2000 – O Ministério da Saúde reconhece o Hospital de Câncer de Barretos como 

o primeiro do país em qualidade hospitalar entre 6.530 hospitais públicos e 

particulares avaliados,  

• 2001 – Inaugurada a primeira Unidade Móvel de Prevenção de Câncer da América 

Latina: um ônibus adaptado para realizar exames por todo o país, 

• 2004 – Inaugurada a terceira Unidade Móvel - uma carreta destinada a realizar 

exames de próstata, pele e colo uterino na população de São Paulo, Rondônia, 

Tocantins, Goiás. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, 

• 2006 – O hospital coloca em atividade o terceiro Banco de Tumores do Brasil, 

• 2007 – A organização Nacional de Saúde (ONA) credita ao hospital o Nível 1 de 

Qualidade em Saúde, 

• 2010 – Início das obras do Hospital de Câncer Infanto-juvenil, 

• O SUS elege o Hospital de Câncer de Barretos como um dos três melhores de São 

Paulo, 

• Inaugurada a unidade de Hospital de Câncer de Jales, 

• Inaugurado o Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, 
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• 2011 – MD Anderson, maior centro de oncologia do mundo, escolhe o Hospital 

do Câncer de Barretos como “Hospital Irmão”, 

• Inauguração do Instituto de Treinamento em Técnicas Minimamente Invasivas e 

Cirurgia Robótica (IRCAD), 

• Parceria com o governo de Rondônia para a construção de um pavilhão anexo ao 

Hospital de Base especializado no tratamento de câncer, 

• Em pesquisa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, o Hospital de Câncer 

de Barretos ficou em 1º lugar entre os “serviços que realizam procedimentos 

médicos” e em 3º lugar na categoria “Melhor Hospital do Estado de São Paulo”,  

• 2012 – Inauguração do Hospital Infanto-juvenil, 

• Ampliação da Unidade de Jales – internação, Centro cirúrgico e UTI,  

• Inaugurada filial do Hospital de Câncer – Unidade de Porto Velho, no Estado de 

Rondônia – anexo do Hospital de Base, 

• 2013 – Campo Grande recebe unidade fixa e carreta de prevenção ao câncer de 

mama, colo de útero, pele e próstata, 

• Programa Nacional de Apoio à atenção Oncológica (PRONON) anuncia apoio, 

• 2014 – O hospital recebe a doação do robô da Vinci, a mais moderna tecnologia 

para cirurgias minimamente invasivas e de precisão, 

• - Parceria internacional com o Departamento de Radioterapia do Hospital da 

UCLA (Universidade da Califórnia), 

• 2015 – O Ministério Público do Trabalho faz doação ao hospital.  

 

O Hospital de Câncer de Barretos é considerado centro de referência nacional no 

tratamento do câncer e realizando atendimento 100%12,13 dos pacientes da rede pública de 

saúde- SUS, tem na missão da instituição: “Promover Saúde através de Atendimento Médico 

Hospitalar qualificado em Oncologia, de forma Humanizada, em Âmbito Nacional, para 

                                                 

12 http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2013/10/ministerio-da-saude-amplia-atendimento-do-hospital-de-

cancer-em-barretos; acesso em 14/08/2018 

13 ATENDIMENTOS AO SUS – PORTARIA n.º 834 – Ministério da Saúde (Em atendimento a legislação vigente 

Lei n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10 revogado pelo decreto nº 8.242/14 a Entidade apurou percentual de 

atendimento SUS de 100%, incluindo Fundação Pio XII e Gestão SUS. Em atendimento a legislação vigente Lei 

n.º 12.101/09 e decreto n.º 7.237/10 revogado pelo decreto nº 8.242/14 e Portaria n.º 834 - Ministério da Saúde a 

Entidade apurou percentual de atendimento SUS de 100% de Internações Hospitalares, medidas por pacientes dia, 

e 100% de pacientes SUS no total de Atendimentos Ambulatoriais realizados pelo Hospital. O Hospital apurou 

percentual de atendimento SUS de 100% de Internações Hospitalares, medidas por pacientes dia, e 100% de 

pacientes SUS no total de Atendimentos Ambulatoriais 

http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2013/10/ministerio-da-saude-amplia-atendimento-do-hospital-de-cancer-em-barretos
http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2013/10/ministerio-da-saude-amplia-atendimento-do-hospital-de-cancer-em-barretos
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pacientes do Sistema Único de Saúde, apoiado em Programas de Prevenção, Ensino e 

Pesquisa.”14 E centra seus valores em amor, humanização, humildade, trabalho em equipe e 

responsabilidade social.  

A Tabela 5 mostra o volume de atendimentos, procedimentos e um pouco do perfil da 

entidade no ano de 2016, e que evidencia a expressividade do Hospital de Amor nos cuidados 

do paciente com câncer. 

 

Tabela 5 -  Número de atendimentos e procedimentos realizados pelo Hospital de Amor - 2016 

Fonte: Relatório de Prestação de Contas 2017 do Hospital de Câncer de Barretos 

 

Quatro anos após Henrique Prata assumir a diretoria executiva e financeira do hospital, 

criou-se o departamento de captação de recursos e desenvolvimento, com a finalidade de 

organizar shows, eventos, leilões, jantares, caminhadas, novos projetos, conquistar novos 

parceiros e o principal: a manutenção daqueles que já praticavam doações regulares ou 

eventuais. A entidade realiza uma vez ao ano o evento para prestação de contas dos valores 

recebidos aos doadores. O departamento de captação de fundos ainda conta com mais de 300 

representantes para cuidarem de interesses do hospital e estes estão espalhados por todo o 

Brasil.15 

Em setembro de 2017 o conhecido e renomado Hospital de Câncer de Barretos muda 

sua marca para Hospital de Amor (“porque vencer o câncer é mais fácil quando estamos 

cercados de amor”) 16 e o nome não poderia ser mais adequado para uma instituição que faz 

                                                 

14 https://www.hcancerbarretos.com.br/politica-institucional; acesso em 14/08/2018 

15 https://www.hcancerbarretos.com.br/institucional/departamentos-de-apoio/captacao-de-recursos, acesso em 15 

de agosto de 2018. 

16  Desenhado pela WmcCann, https://youtu.be/a7iHIgR9GEM , acesso em 15 de agosto de 2018. 

 Quantidade 

Consultas médicas 829.081 

Sessões de quimioterapia 80.555 

Procedimentos   2.285.361 

Mamografias 130.087 

Internações 21.480 

Pacientes 151.883 

Casos novos 14.200 

Colaboradores 3.500 

Médicos (com dedicação exclusiva) 380 

https://www.hcancerbarretos.com.br/politica-institucional
https://www.hcancerbarretos.com.br/institucional/departamentos-de-apoio/captacao-de-recursos
https://youtu.be/a7iHIgR9GEM
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mais de 880 mil atendimentos de forma gratuita, com tecnologia de ponta e o principal: com 

humanização e amor. Hoje é o maior e mais avançado hospital oncológico do Brasil com 

atendimento 100% através do SUS e que é mantido com doações de colaboradores, 

prioritariamente.  

A campanha17 da mudança da marca objetivava retirar o peso da palavra câncer, 

homenagear os doadores da instituição e remeter ao nome como é conhecido entre pacientes, 

familiares e médicos. Esta ação representava a 15ª. campanha de fundraising da instituição e 

tinha a finalidade também de captar R$ 5 milhões em recursos para auxiliar principalmente a 

unidade infantil. 

O Hospital de Amor busca suas captações de forma bem diversificada e as práticas de 

fundraising são exercidas para sustentabilidade financeira da instituição e sobre os pilares: 

“honestidade, comprometimento, transparência, ética, Compliance, gratidão, respeito pelo 

doador, comprometimento e prestação de contas dos valores recebidos através da Revista HCB 

de publicação bimestral. E para ajudar na redução do déficit do Hospital de Câncer de Barretos 

há utilização das seguintes possibilidades18: 

• Clube “Bom Samaritano” que consta de mais de 200 mil pessoas cadastradas que 

recebem a cada dois meses o exemplar da revista HCB, 

• Cofrinhos – “Aceitamos amor em qualquer moeda”, 

• Doações em espécie – por conta bancária, diretamente na instituição, desconto 

programando no cartão de crédito / boleto / pay pal, desconto em folha de 

pagamento (empresas da região de Barretos e Tocantins), 

• Doações de veículo, 

• Doação por testamento, 

• Doações e campanhas diversas: itens de consumo para o bazar de captação de 

recursos, para crianças e adolescentes e para a associação voluntária de combate 

ao câncer, 

• Emendas parlamentares: os parlamentares possuem uma verba anual para ser 

inserida no orçamento e 50% deve ser direcionada para a área da saúde, 

• Incentivos fiscais:  

                                                 

17  Ibid 

18 https://www.hcancerbarretos.com.br/politica-institucional; acesso em 14/08/2018. 

https://www.hcancerbarretos.com.br/politica-institucional
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1. Pessoa Física: dedução de até 6% do Imposto de Renda devido, desde que a 

declaração seja feita até 31/12 do ano de referência e todas as doações feitas 

através de boletos bancários, que estão nos sites dos respectivos conselhos: 

i) Lei do Idoso, 

ii) Lei da Criança e do Adolescente (FUMCAD). 

2. Pessoa Jurídica: a dedução pode chegar a um valor máximo de 8% do Imposto 

de Renda a pagar em projetos (apuração baseada no lucro real) por entidade 

doadora, para as seguintes leis: 

i) Lei do Idoso – 1%, 

ii) Lei da Criança e do Adolescente (FUMCAD)– 1%, 

iii) Lei do PRONON – 1%, 

iv) Lei do PRONAS – 1%, 

v) Lei Rouanet – 4% para cultura e até 3% para audiovisual. 

• McDia Feliz, 

• Produtos outubro rosa – a empresa pode desenvolver um produto personalizado e 

reverter a renda parcial ou integralmente para o hospital,  

•  Caminhada que salva realizada no dia “Nacional de combate ao Câncer Infantil”, 

23 de novembro,  

•  Patrocínio de campanhas, eventos, produtos ou espaços físicos, 

•  Projeto ou ação de parceria que envolva o hospital, 

•  Sua nota fiscal fale uma vida (para São Paulo e Rondônia); os créditos do ICMS 

(sem identificação) podem ser doados e estes valores são direcionados para o 

Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular, 

•  Subvenção municipal -- como o hospital recebe diariamente pacientes 

provenientes do Brasil todo, as prefeituras em parceria com o Poder Legislativo 

de cada cidade podem direcionar uma verba para o hospital,  

• Shows e eventos no rodeio de Barretos, 

•  Leilões de gado, festas, quermesses e shows – realizados nos Estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná 

e Tocantins. 

A tabela 6 apresenta o demonstrativo financeiro do Hosptial de Câncer de Barretos 

exercícios 2016 – 2017, onde podemos observar a importância da representatividade das 

Doações e Subvenções para a entidade, e quando comparado ao valor da receita SUS frente ao 



69 

 

volume de atendimentos e procedimentos realizados, observados na Tabela 5, podemos concluir 

que as atividades do Hospital de Amor hoje ocorrem devido ao forte trabalho de fundraising. 

 

Tabela 6 -  Fundação Pio XII - Demonstração do Resultado Consolidado para os exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 (em milhares de Reais) 

 

Fonte: www.odiarioonline.com.br, Barretos, domingo, 29 de abril de 2018; páginas 10 a 12 

  

RECEITAS 2017 2016 

Receita de convênio – SUS 190.142 178.876 

Receita outros convênios 2.646 1.930 

Receita de particulares 657 684 

Receita de pesquisa clínica 6.337 4.407 

Receita de treinamentos 6.398 7.298 

Doações e subvenções 327.006 287.254 

Receita de Gestão AME 19.349 18.247 

Receita de gestão pública - Rondônia 23.550 18.150 

Outras receitas 7.829 4.968 

Total das receitas 583.914 521.814 

Receita operacional líquida 2017 2016 

Depreciações assistenciais -15.797 -12.997 

Custos dos serviços assistenciais prestados -293.702 -273.511 

Superávit Bruto 274.415 235.306 

DESPESAS 2017 2016 

Salários e encargos -128.969 -118.799 

Administrativas e gerais -86.588 -87.526 

Depreciação e amortização -23.088 -19.133 

Tributárias -1.486 -757 

Total das despesas -240.131 -226.215 

Superávit (déficit) operacional 34.284 9.091 

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 

OPERACIONAIS 
2017 2016 

Outras despesas -3.336 -5.681 

Resultado alienação imobilizado 481 1.366 

Receita Títulos de Capitalização 22.495 10.833 

Total de outras receitas (despesas) operacionais 19.640 6.518 

RESULTADO FINANCEIRO 2017 2016 

Receita financeira 2.441 1.937 

Despesa financeira -6.338 -4.679 

Total de outras receitas (despesas) operacionais -3.897 -2.742 

Superávit/(déficit) do exercício 50.027    12.867 
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Na entrevista com o diretor jurídico e do departamento de captações foi possível 

identificar que o hospital respeita todos os passos de uma prátifca de fundraising de sucesso, e 

como descreve a literatura (SOARES, 2011):  

• “definição exata da verba necessária para realizar a ação, 

• pesquisa dos potenciais doadores, 

• levantamento dos contatos no entorno da entidade, 

• confecção de uma lista ou banco de dados, 

• elaboração de uma proposta bem estruturada, com orçamento, 

• montagem de uma apresentação sobre a proposta, 

• abordagem clara e objetiva., 

• realização de contato de retorno, 

• encaminhamento de agradecimento, e 

• prestação de contas” (o mais importante). 

Fica claro que é essencial para boas práticas de captação de fundos, que exista na 

instituição um departamento de marketing com boa habilidade para exercer uma comunicação 

eficaz nas campanhas, estabeleça vínculos de relacionamento interna e externamente, divulgue 

os resultados e a idoneidade da instituição. 

 

 

7.4 Instituto do Câncer de São Paulo Octavio Frias de Oliveira (ICESP) 

 

 

Inaugurado em maio de 2008, na cidade de São Paulo, o Instituto do Câncer de São 

Paulo Octavio Frias De Oliveira (ICESP) funciona em um prédio com 112 m de altura, numa 

área de 84 mil m² no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e é hoje autarquia do governo do Estado de São 

Paulo, atuando em parceria com a Fundação Faculdade de Medicina (FFM). Em seus 29 andares 

distribuem-se: 

• 499 leitos, dos quais 85 de UTI,  

• 18 salas cirúrgicas,  

• 103 consultórios médicos,  

• 107 poltronas de quimioterapias,  

• 7 tomógrafos, sendo um especifico para simulação de procedimentos,  
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• 4 ressonâncias magnéticas, sendo uma 3 tesla, 

• 15 equipamentos para radiografias,  

• 1 mamógrafo,  

• 2 PET-CTs,  

• 10 aceleradores lineares,  

• 1 SPECT-CT, 

• 6 máquinas aceleradores lineares para radioterapia, 

• 1 máquina de braquiterapia,  

• Metade de um andar só para pesquisa, 

• Farmácia ambulatorial, e  

• Unidade em Osasco. 

Idealizado como hospital de ensino e centro de desenvolvimento de pesquisas, é 

especializado no atendimento de alta complexidade e equipado para fornecer atenção integral 

ao paciente oncológico da rede pública de saúde, desde o centro de atendimento as 

intercorrências oncológicas, ambulatório, hospital-dia, quimioterapia, radioterapia, unidades de 

internação, terapia intensiva, centro cirúrgico e centro de reabilitação. É reconhecido 

internacionalmente por suas práticas de alta qualidade e segurança.  

Desde a fundação, o ICESP tem como premissa ser referência no SUS, ofertando 

atendimento integral na área do câncer, do tratamento à reabilitação. Foi planejado para ser o 

maior centro voltado à oncologia e o segundo maior do continente americano (KOYAMA, 

2011). Assumiu uma posição de protagonismo e vanguarda desde sua inauguração e a partir de 

2011 recebeu diversas certificações e premiações:  

• Acreditação Organização Nacional de Acreditação (ONA) níveis I e II,  

• Acreditação e reacreditação Joint Commission International (JCI),  

• Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF),  

• Selo de Hospital Amigo do Idoso,  

• Premiação Melhores Hospitais do Estado de SP, em 2010 (1º do ranking na 

Capital e 2º no Estadual), em 2011 e 2014 (1º lugar no ranking Estadual), 

• Avaliação da plataforma Kekanto -- considerado em 2016 o melhor hospital do 

Brasil, estando à frente de hospitais como Albert Einstein, Sírio Libanês e 

Oswaldo Cruz,  

• Referência da Saúde - em 2017 pelo estudo da PWC relacionado ao grau de 

maturidade da gestão de prestadores de Saúde, e 
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• Excelência de Saúde (Fórum Healthcare Business) -- em 2017 foi contemplado 

com o prêmio de melhor na categoria de Engenharia Clínica.19 

Os números refletem uma produção assistencial representativa, na qual milhares de 

pacientes do SUS passam pelo instituto todos os anos, como pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7  - Número de atendimentos e procedimentos realizados pelo ICESP - 2017 

 

Procedimentos realizados Quantidade 

Consultas médicas 360.000 

Sessões de quimioterapia 48.558 

Sessões de radioterapia 54.994 

Exames de imagem 250.000 

Cirurgias 8.336 

Consultas multiprofissionais 130.664 

Pacientes ativos 42.372 

Pacientes atendidos na farmácia ambulatorial 132.400 

Pacientes novos por ano 1.000 

Médicos 525 

Colaboradores  4.786 

Colaboradores CLT  3.786 

Internações 20.000 

Atendimentos de urgência 28.622 

Fonte: Relatório Anual da FFM 2017 e Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2014 a 2017) 10 anos. 

 

Logo após a inauguração, houve uma grande dúvida: se a instituição seria uma 

Organização Social de Saúde (OSS) ou não. Outra possibilidade seria instituir um modelo de 

administração direta com recurso transferido para o HC-FMUSP, que faria o repasse para o 

ICESP.  

O hospital, desde 2008, contou em seus processos de operação e gestão com a parceria 

da FFM; e, a partir de janeiro de 2009, a proposta de modelo de OSS com contrato de gestão 

concretizou-se. Foi um grande desafio para a entidade, porque era o primeiro hospital 

superespecializado e de nível terciário/quaternário a apresentar-se nesta forma de 

administração. 

                                                 

19 http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao, Relatório de Sustentabilidade do ICESP GRI (2014 – 2017), acesso 

em 21 de agosto de 2018. 

http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao
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A FFM foi qualificada como OSS, atendendo a todas as exigências legislativas vigentes 

pertinentes às organizações sociais, com a finalidade de regulamentar o desenvolvimento das 

ações e dos serviços de saúde do ICESP. Celebrou-se então o contrato de gestão entre o governo 

do Estado de São Paulo, representado pele Secretaria de Saúde do Estado, e a FFM. 

Com a Lei complementar nº 1.160/2011, o HC-FMUSP foi transformado em um modelo 

de autarquia de regime especial, e a partir de então o ICESP passou a integrar as unidades 

hospitalares do Complexo HC, mudando, assim, o regime administrativo e deixando de ser 

subordinado diretamente à SES-SP. Nesta nova conformação jurídica, a relação entre a FFM e 

o instituto passa a ser de interveniente. O convênio foi prorrogado até 2015.  

A partir do artigo 6º da Lei Complementar nº 846/98, a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), no ano de 2016, avaliou se haveria a possibilidade jurídica de o HC-FMUSP contratar 

uma OSS para administrar o ICESP. Com base no artigo 1º da referida lei complementar, a 

procuradoria considerou o processo lícito. 

A FFM foi a OSS selecionada, após processo de contratação que envolveu a abertura de 

um edital no qual continha todas as especificações e diretrizes necessárias para gestão do ICESP 

e, assim, um novo contrato foi celebrado. 

Os modelos de contrato de gestão do ICESP que foram anteriormente descritos, estão 

resumidos no Quadro 3 para melhor compreensão e análise das propostas. 

 

Quadro 3 -  Descrição dos modelos de contrato por período de gestão - ICESP 

 

 2009 a 2013 2014 a 2016 2017 a 2021 

MODELO DE 

GESTÃO 

Contrato de  

Gestão 

Convênio de  

Gestão 

Contrato de  

Gestão 

CONTRATANTE 

Secretaria do 

Estado de Saúde de 

São Paulo 

Secretaria do Estado 

de Saúde de São 

Paulo 

HC-FMUSP 

(autarquia 

estadual) 

CONTRATADO 

Fundação 

Faculdade de 

Medicina (FFM) 

HC-FMUSP  

(com interveniência 

financeira da FFM) 

Fundação 

Faculdade de 

Medicina (FFM) 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2014 a 2017) – 10 anos 
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O planejamento financeiro segue diretrizes estabelecidas pelo governo do Estado de São 

Paulo, SES-SP, Conselho Diretor do ICESP e FFM com a finalidade de priorizar e otimizar os 

recursos para garantir a qualidade, eficácia e eficiência na prestação de serviços. A gestão 

financeira do instituto está ainda alicerçada em três pilares: assistência, ensino e pesquisa. Cada 

um deles com metas muito bem estabelecidas e relacionadas à finalidade de prestação de 

serviços em oncologia aos usuários do SUS. 

Com o contrato de 2014 a 2017, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo liberou 

para o ICESP o valor anual de R$ 444 milhões para o custeio do instituto; o novo contrato de 

gestão assinado em janeiro/2017 e com vigência de cinco anos liberou o valor de R$ 502 

milhões.  

 

Gráfico 1 -  Custeio total do ICESP x faturamento SUS de 2009 a 2017 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2014 a 2017) – 10anos 

A origem das receitas operacionais do ICESP tem como base o valor orçamentário 

previsto na revisão anual do contrato de gestão e não o faturamento específico dos 

serviços prestados. A informação do faturamento hospitalar é utilizada por diferentes 

setores do Ministério da Saúde, por ser este um mecanismo que traduz a produção de 

atividades assistenciais realizadas na unidade de saúde, conforme os parâmetros da 

tabela padronizada do SUS. Assim, faz parte da gestão financeira das unidades do seu 

custeio que é advinda do faturamento SUS”. No ICESP, desde o início de suas 

operações, o faturamento SUS representa um valor em média de 25% do custeio do 
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Instituto, sendo que, nos dois últimos anos, esta parcela sofreu uma queda, atingindo 

23%, o menor valor desde 201020 

A composição de contas do faturamento do SUS é composta por três formas de 

elaboração e no ICESP, devido à especificidade da assistência à oncologia e à alta 

complexidade dos procedimentos, assume um dado perfil com as características:  

• Autorização de Internação Hospitalar (AIH) – 35%, 

• Boletim de Procedimento Ambulatorial (BPA) – 21%, e  

• Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade – 44%. 

Desde 2009 até 2017, o valor de investimentos em equipamentos, obras e móveis foi 

de R$ 170 milhões; 79% deste valor foi utilizado no período de 2009 a 2011. De 2014 a 2017, 

o investimento atingiu R$ 22 milhões. Recursos para investimentos são pontuais e são obtidos 

por aditivos ao contrato ou fontes extraorçamentárias. O orçamento total contemplado destina-

se às atividades de assistência, ensino e pesquisa. 

As tabelas de 08 a 11 apresentam os demonstrativos financeiros do ICESP no período 

de 2013 a 2017, para descrever o comportamento operacional e analisar a prática atual da 

captação de doações. 

 

 

  

                                                 

20 http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao, Relatório de Sustentabilidade do ICESP GRI (2014 – 2017), acesso 

em 21 de agosto de 2018. 

http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao


76 

 

Tabela 8 -  Demonstrativo financeiro 2013 - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

“Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) 

 
 2013 

Receitas operacionais  

Contrato de gestão nº 01/2017 440.000.000 

Realização de subvenções para investimentos 16.160.464 

Repasse de medicamentos - Portaria SAS/MS 15.377.570 

DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 6.980.697 

Estudos clínicos 3.813.867 

Subvenções de projetos 707.733 

Outras receitas 876.108 

Total das receitas operacionais 487.919.439 

Despesas operacionais  

Pessoal -202.373.844 

Materiais para consumo -137.080.389 

Serviços profissionais -52.813.156 

Depreciações e amortizações -19.947.642 

Aluguéis de equipamentos e imóveis 7.314.480 

Utilidades e serviços -7.025.459 

Repasses ao HCFMUSP -11.834.765 

Reembolso de custos de administração - FFM -3.544.451 

Provisões para riscos trabalhistas -11.635 

Outras despesas -7.854.398 

Total das despesas operacionais 449.810.219 

Superávit operacional antes das receitas e despesas 

financeiras 
38.106.220 

Receitas (despesas) financeiras  

Receitas financeiras 7.809.118 

Despesas financeiras -4.758 

Resultado financeiro líquido 7.804.360 

Superávit do exercício 45.910.580 

Fonte: Relatório de sustentabilidade ICESP GRI (2009 a 2013),, acesso em 21 de agosto de 2018. 
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Tabela 9 -  Demonstrativo financeiro - 2015 e 2014 - Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) - Fundação Faculdade de Medicina 

(FFM) Contrato de Gestão nº 01/2017 

 
 2015 2014 

Fluxo de caixa das atividades operacionais   

Déficit do exercício -5.066.340 -18.481.251 

Ajustes para conciliar o déficit do exercício com o     

caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   

Depreciações e amortizações 13.967.403 16.573.445 

Subvenções para investimentos apropriadas como receitas -55.393.193 -18.383.582 

Valor residual de baixa de imobilizado e intangível 53.580.379 4.746.759 

Doações de bens permanentes -590.246 43.113 

Provisões (reversões) para riscos trabalhistas líquida 464.940 472.733 

Déficit ajustado 6.962.943 -15.028.783 

Variações dos ativos   

Contas a receber -40.049.799 -276.067 

Outros créditos -18.747 -9.331 

Estoques 6.545 -10.551 

Despesas antecipadas -10.572 -38.306 

Depósitos recursais trabalhistas -50.274 -118.293 

Variações dos passivos     

Fornecedores -842.789 12.082.647 

Serviços de terceiros -48.837 3.742.369 

Obrigações sociais e trabalhistas 2.073.030 5.303.486 

Obrigações fiscais 367.187 2.778.356 

Contas a pagar - FFM 26.778.531 129.950 

Outras obrigações -102.724 614.265 

 28.224.398 24.651.073 

Caixa líquido consumido (gerado) pelas atividades operacionais -4.935.506 9.169.742 

Fluxo de caixa das atividades de investimento   

Aquisições de bens do imobilizado e intangível -3.859.953 -8.554.294 

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento -3.859.953 -8.554.294 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento   

Recebimentos de subvenções para investimentos 2.400.000 11.867.200 

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 2.400.000 11.867.200 

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa -6.395.459 12.482.648 

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 12.482.648 - 

Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 6.087.189 12.482.648 

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa -6.395.459 12.482.648 

Fonte: http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2015.pdf, acesso em 21 de agosto de 2018. 

 

  

http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2015.pdf


78 

 

Tabela 10 -  Demonstrativo financeiro - 2016 e 2015 - Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo “Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) - Fundação Faculdade de Medicina 

(FFM) Contrato de Gestão nº 01/2017 
 

 2016 2015 

Fluxo de caixa das atividades operacionais   

Déficit do exercício -7.774.345 -5.066.340 

Ajustes para conciliar o déficit do exercício com o 
    

caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

Depreciações e amortizações 1.502.918 13.967.403 

Subvenções para investimentos apropriadas como receitas -1.560.089 -55.393.193 

Valor residual de baixa de imobilizado e intangível 2.326.215 53.580.379 

Doações de bens permanentes -147.431 -590.246 

Provisões (reversões) para riscos trabalhistas líquidas -142.727 464.940 

Resultado ajustado -5.795.459 6.962.943 

Variações dos ativos   

Contas a receber -597.051 -40.049.799 

Outros créditos 8.619 -18.747 

Estoques -8.488 6.545 

Despesas antecipadas -2.749 -10.572 

Depósitos recursais trabalhistas -173.488 -50.274 

Variações dos passivos   

Fornecedores 527.773 -842.789 

Serviços de terceiros -135.864 -48.837 

Obrigações sociais e trabalhistas 2.765.815 2.073.030 

Obrigações fiscais 500.149 367.187 

Receitas diferidas 2.680.660 - 

Contas a pagar - FFM 5.185.854 26.778.531 

Outras obrigações 105.147 -102.724 

 

11.629.534 28.224.398 

Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais 5.060.918 -4.935.506 

Fluxo de caixa das atividades de investimento   

Aquisições de bens do imobilizado e intangível -1.908.521 -3.859.953 

Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento -1.908.521 -3.859.953 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
 

 

Recebimentos de subvenções para investimentos - 2.400.000 

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento - 2.400.000 

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa 3.152.397 -6.395.459 

Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa 6.087.189 12.482.648 

Saldo final do caixa e equivalentes de caixa 9.239.586 6.087.189 

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa 3.152.397 -6.395.459 

Fonte: http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2016.pdf, acesso em 21 de agosto de 2018. 

 

  

http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2016.pdf
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Tabela 11 -  Demonstrativo financeiro - 2017 - Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

“Octávio Frias de Oliveira” (ICESP) - Fundação Faculdade de Medicina (FFM) 

Contrato de Gestão nº 01/2017 
 

 2017 

Receitas operacionais  

Contrato de gestão nº 01/2017 440.590.144 

Repasse suplementar da Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo 
1.381.677 

Realização de subvenções para investimentos 1.196.326 

Repasse de medicamentos - Portaria SAS/MS 14.347.706 

DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 5.682.008 

Outras receitas 9.894.516 

Total das receitas operacionais 473.092.377 

Despesas operacionais  

Pessoal -269.916.694 

Materiais para consumo -134.950.164 

Serviços profissionais -50.310.284 

Depreciações e amortizações -2.213.055 

Aluguéis de equipamentos e imóveis -8.840.416 

Utilidades e serviços -1.152.938 

Repasses ao HCFMUSP -7.886.388 

Reembolso de custos de administração - FFM -628.017 

Provisões para riscos trabalhistas -940.024 

Resultado na baixa de imobilizado -2.162.676 

Outras despesas -10.352.429 

Total das despesas operacionais -489.353.085 

Déficit operacional antes das receitas e despesas financeiras  

 -16.260.708 

Receitas (despesas) financeiras  

Receitas financeiras 6.497.087 

Despesas financeiras -2.377 

Resultado financeiro líquido 6.494.710 

Déficit do exercício -9.765.998 

Fonte: http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2017.pdf, acesso em 21 de agosto de 2018 

.  

http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2017.pdf
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O ICESP propõe em sua missão “Ser um centro de excelência, promovendo o ensino, 

a pesquisa e a assistência médico-hospitalar na área do câncer, de acordo com os princípios 

definidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando contribuir com a saúde e a qualidade de 

vida da sociedade.”21. O compromisso com a missão da entidade não pode e não deve ser 

limitado por qualquer imposição ou restrição do governo, e, apesar do orçamento pactuado, a 

gestão do ICESP entende que toda e qualquer oportunidade de financiamento por parceiros que 

se identificam com o tema câncer e com a seriedade e ética da instituição devem ser 

incentivados. 

 

Gráfico 2 -  Distribuição de outras receitas – ICESP 2017 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2014 a 2017). 

 

Desde o início de suas atividades, o ICESP estabeleceu diversas parcerias nos campos 

acadêmico, de pesquisa, assistência e gestão com a finalidade de captar novos recursos e 

oportunidades para diminuir o impacto da limitação de recursos públicos. Entretanto, mesmo 

com os esforços, o percentual que se refere a outras receitas é pouco expressivo frente ao 

orçamento total do ICESP. A necessidade de diversificação de fontes de recursos passa a ser 

um tema importante para a entidade, vindo a fazer parte da pauta do planejamento estratégico 

realizado no início de 2016. Observa-se, portanto, que a gestão entende a importância de 

caminhar para práticas de captação de recursos com a finalidade de incrementação 

orçamentária.  

                                                 

21 http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao, Relatório de Sustentabilidade do ICESP GRI (2014 – 2017), acesso 

em 21 de agosto de 2018. 
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Um montante de quase R$ 6,5 milhões é proveniente de recursos extraorçamentários 

(diversificação de parcerias) como PRONON, emendas parlamentares, Tribunal da Justiça do 

Estado de São Paulo e Ministério Público do Trabalho desde 2014. Tais recursos são revertidos 

para atividades de ensino, pesquisa e assistência, atualização e reestruturação do instituto. 

 

Tabela 12 -  Recursos extraorçamentários do ICESP de 2014 a 2017 

Fonte: Relatório de sustentabilidade ICESP 10 anos (2014 a 2017). 

 

Analisando os demonstrativos financeiros do instituto observa-se, no primeiro 

quadriênio, um superávit de R$ 45.910.580,00; e no segundo período um déficit operacional do 

exercício de R$ 9.765.998,00. O contrato de custeio com a FFM -- Contrato de Gestão nº 

01/201722 -- tem um valor de um pouco mais de R$ 500 milhões por ano e este orçamento 

contempla todos os custos das atividades e dos serviços prestados no prédio da Avenida Dr. 

Arnaldo de Carvalho e da unidade de Osasco. 

Frente à crise econômica que atingiu o Brasil, a partir de 2008, foi inevitável que não 

houvesse contenção dos gastos públicos e em geral estes cortes ocorrem nas áreas da seguridade 

social, sendo a saúde drasticamente afetada com a alegação de que não havia recursos. E o 

ICESP como entidade governamental não deixou de ter seu custeio comprometido.  

  

                                                 

22 : http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2015.pdf, acesso em 22 de agosto de 2018. 

ORIGEM R$ 

PRONON 21.400.000 

    ▪ Pesquisa 13.050.000 

    ▪ Capacitação   8.350.000,00 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 500.000 

Ministério Público do Trabalho 804.000 

Emendas parlamentares 8.700.000 

http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2015.pdf
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Temos vivido nos últimos tempos uma das maiores crises financeiras do país, e, para 

sobreviver na crise, precisamos de transparência e responsabilidade compartilhada. É 

preciso ver a crise como uma oportunidade de mudar atitudes, evitar desperdícios, 

rever processos. O ICESP é um dos institutos mais bem estruturados do HC” 

(Professora Doutora Eloisa Bonfá)23  

 

Os gestores do instituto já estão acostumados a realizar otimização de recursos, focada 

no combate de desperdícios, e no último triênio chegaram a ter uma economia de quase R$ 35 

milhões. O ICESP ainda tem contrato com o Sistema de Saúde Suplementar (dupla porta), mas 

suas receitas não se têm mostrado suficientemente volumosas para melhorar seu orçamento.  

Para o enfrentamento da restrição orçamentária do hospital, e a fim de garantir a 

sustentabilidade financeira e dos serviços prestados à população usuária do SUS, tem-se a 

necessidade de estruturação de novos modelos de negócios e uma boa possibilidade é aprimorar 

a captação de fundos (fundraising). No planejamento estratégico de 2014, a governança do 

ICESP colocou como um de seus objetivos a estimulação de parcerias assistencial, de gestão, 

de pesquisa e financeira.  

É um dos institutos mais bem estruturados do complexo HC-FMUSP e marcado por 

uma gestão muito bem feita. Os administradores buscam realizar e demonstrar de forma clara, 

transparente e integral as metas quantitativas e qualitativas referentes à assistência, pesquisa, 

ao ensino e aos dados financeiros.  

Nos seus dez anos de atuação, o ICESP cumpriu todos os indicadores relacionados às 

metas contratuais, mantendo-se isento de qualquer penalidade, o que acarretaria redução das 

verbas pactuadas para o orçamento.  “A alinhada gestão financeira da instituição, também foi 

capaz de gerar uma importante economia com a política de combate aos desperdícios.”24 

Entretanto, mesmo que a gestão do instituto esteja realizando um trabalho focado na 

manutenção do padrão de qualidade e da eficiência, do cumprimento adequado das metas 

contratuais, da busca por resultados financeiros positivos e do alinhamento estratégico, o ICESP 

passou a vivenciar um grande desafio que é manter sua sustentabilidade financeira para poder 

garantir aos usuários do SUS o padrão de excelência no atendimento e tratamento oncológico.  

                                                 

23 http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao, Relatório de Sustentabilidade do ICESP GRI (2014 – 2017), acesso 

em 21 de agosto de 2018. Professora Drª Eloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, possui graduação em Medicina 

pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (1981), Residência em Clínica 

Médica na mesma faculdade (1982), Fellowship em Reumatologia no Hospital for Special Surgery, 

Universidade de Cornell (1983-1986), Junior Faculty na Universidade de Cornell (1987), doutorado em 

Medicina pela Universidade de São Paulo (1991), livre-docência pela Universidade de São Paulo (1994), titular 

pela Universidade de São Paulo (1998) e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq (nível 1A).  

24 Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2014 – 2017) 10 anos. 

http://www.icesp.org.br/o-instituto/missao
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No demonstrativo financeiro de 2013, que representa também o fechamento do 

quadriênio do primeiro contrato de gestão, observa-se que o ICESP encerrou as atividades 

daquele período apresentando superávit operacional. No entanto, nos demonstrativos 

subsequentes os resultados passaram a ser menos favoráveis, chegando ao ano de 2017 com 

déficit no exercício superior a R$ 9 milhões. 

A causa da negativação é multifatorial. A demanda por serviços de saúde é crescente; 

casos de câncer seguem aumentando em função do envelhecimento e do aumento populacional; 

a crise econômica mundial que, desde 2008 também acomete o Brasil, causa um importante 

aumento das despesas hospitalares, além de ser justificativa para o governo impor aos serviços 

públicos de saúde medidas de corte e restrição orçamentária. 

 

Gráfico 3 - Doações e patrocínios (R$) - ICESP DE 2014 A 2017 

 

 

Fonte: Relatório de Sustentabilidade ICESP GRI (2009 a 2013) e   

http://extranet.ffm.br/Transparencia/arquivos/Balanco_ICESP_2015.pdf; acesso em 21 de agosto de 2018. 

 

Como pôde ser observado no gráfico 3 e nos demonstrativos financeiros, as doações 

para o ICESP nunca representaram um montante expressivo e capaz de incrementar de forma 

significativa o orçamento no período analisado ou antes dele.  

Ocorre que o aporte dos recursos destinados à saúde não acompanha a elevação de 

custos e demanda, causando desequilíbrio. O financiamento é muito aquém do que se faz 

necessário, com racionamento progressivo, repasse da gestão de entidades públicas para 

serviços privados e queda da oferta por serviços. 

Para o enfrentamento da restrição orçamentária do hospital, e a fim de garantir a 

sustentabilidade financeira e a continuidade dos serviços prestados à população usuária do SUS, 

2014 2015 2016 2017
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tem-se a necessidade de estruturação de novos modelos de negócios e uma boa possibilidade é 

aprimorar a captação de fundos (fundraising), pouco utilizada pelo ICESP.  

Nos dias atuais, o ICESP conta com um volume pouco expressivo de doações. O 

montante chega a aproximadamente 1,5% por ano da receita total, ou ainda, menos que 5% das 

receitas extraorçamentárias. Este valor em sua grande maioria vem de doações de pacientes ou 

familiares que foram atendidos na instituição e veem na doação, ou em patrocínios de eventos 

relacionados com o câncer, uma forma de agradecer 

As doações que ocorreram, em sua grande maioria, foram provenientes de patrocínios 

para eventos científicos ligados à oncologia, doações por isenção fiscal de pessoa jurídica ou 

pessoa física. A tabela abaixo exemplifica o volume de doações do último quadriênio recebido 

pela instituição. 
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Tabela 13 - Doações - ICESP - 2014 a 2017 

Fonte: Balanço ICESP 2014, 2014, 2016 e 2017 

 

 

 DOAÇÕES - ICESP 2014 2015 2016 2017 

DOADORES VALORES (R$) VALORES (R$) VALORES (R$) VALORES (R$) 

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A 843.205 644.732   
Glaxo Smithkline do Brasil S/A 661.291 536.941 431.891  
Echapora Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.  533.425   
Bayer S/A 305.693 468.250 419.866 402.944 

Intuitive Surgical Inc.   1.410.265  
AstraZeneca do Brasil Ltda. 368.828 448.274 1.392.658  
Janssen Cilag Farmacêutica Ltda. 376.319 261.800  121.056 

Eli Lilly do Brasil Ltda.   
 2.315.339 

Laboratórios Pfizer Ltda.   
 1.456.756 

Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.   
 317.782 

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Ltda.   
 120.000 

Tc Técnica Cirúrgica Ltda.   
 112.580 

Cbs Médico Científica S/A   
 100.204 

Laura Cristina Sichero Vettorazzo 31.499 160.790   
Bryan Eric Strauss 34.799 130.213   
Maria Aparecida Nagai  105.126   
Arp Med Serviços e Com.de Prods. Médicos Ltda.  86.856   
Maria Aparecida Azevedo Koike Folgueira   100.684  
Outras 2.783.320 767.237 272.918 735.347 

TOTAL 5.404.954 4.143.644 4.028.282 5.682.008 



86 

 

O ICESP já conta com gestores engajados e comprometidos, mas precisa, no entanto, 

aprimorar e profissionalizar o fundraising. O primeiro passo já foi dado: a direção e a 

governança do hospital acreditam no processo e o tema já consta como ponto de seu 

planejamento estratégico. A proposta para que haja diversificação das receitas e o 

aprimoramento da captação de fundos é:  

I. Benchmarking com instituições que desempenham a prática de captação de 

recursos com sucesso, 

II. Alinhamento e engajamento dos colaboradores da instituição com as ideias e a 

prática de captação de recursos, 

III. Criação do departamento de captação de fundos, cujo foco será: 

a. Planejamento estruturado dos projetos,  

b. Justificativa do projeto, 

c. Definição da verba necessária, 

d. Criação de edital, 

e. Montagem das apresentações,  

f. Busca ativa de doadores 

i. Individuais  

ii. Apoio de fundações e empresas. 

g. Constituição de banco de dados,  

h. Abordagem clara e objetiva, 

i. Realização de eventos,  

j. Captação de recursos online, 

k. Estímulo para doação das notas fiscais, uma vez que isto depende do 

interesse do consumidor, 

l. Campanhas de captação de recursos, 

m. Facilitação do processo de doação 

n. Manutenção e melhora dos parceiros,  

o. Agradecimentos/gratidão, 

p. Prestação de contas; transparência e ética. 

IV. Alinhamento do departamento de marketing para realização de comunicação 

integrada eficaz na sensibilização da captação de recursos para seus projetos, 

V. Marketing social – campanhas associadas ao câncer, 

VI. Coletores – empresas que cedem no seu ponto de venda área para colocação de 

caixas para captar donativos, 
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VII. Desenvolvimento de cursos e treinamentos para médicos e profissionais da saúde, 

VIII. Locação de espaço físico. 

 

O fato de o ICESP ser gerenciado pela FFM, uma entidade civil, pessoa jurídica de 

direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e sem fins lucrativos reconhecida por seu 

caráter filantrópico e de Utilidade Pública Federal legitima o processo de captação de doações. 

A análise das informações da pesquisa sobre o ICESP mostra que a captação de 

recursos é ainda um campo pouco explorado pela instituição e percebe-se haver poucas 

atividades desenvolvidas. Por outro lado, os 03 hospitais filantrópicos avaliados neste trabalho 

possuem uma estrutura que orienta a forma e os procedimentos para as práticas de captação de 

doação, assim como uma base de dados de seus doadores correntes e dos prospectivos. 

Percebeu-se que as estratégias para execução da captação de fundos são planejadas e 

executadas de forma intuitiva, sob muitos aspectos. Desta forma, propõe-se aqui um pequeno 

roteiro para auxiliar à formulação de estratégias do fundraising, consideradas relevantes o 

ICESP que deseja transformar a captação num item de incremento do seu orçamento. 

Uma estratégia de captação de recursos vencedora, conceitualmente, deve ter como 

primeiro passo a descrição de diretrizes e políticas organizacionais bem definidas para a 

execução do fundraising; o primeiro com a finalidade de definir o papel e as finalidades que as 

doações terão na instituição e, consequentemente, deve legitimar e formalizar suas funções na 

organização e o segundo ponto refere-se política centralizada para garantir maior relevância 

dentro da instituição. 

Este passo marcará a definição de posicionamento da organização, o compromisso da 

alta administração do ICESP frente as práticas de captação de fundos, garantindo a relevância 

e finalidade para a instituição. 

Sugere-se que a prática de captação de recurso seja incluída a uma área de 

planejamento e desenvolvimento organizacional e que tenha um Conselho de Práticas de 

Captação de Recursos composto pela coordenação da instituição e pela comunidade externa e 

com a função de orientar os esforços e evolução da instituição. 

Após a definidas das diretrizes e das políticas e dos mecanismos na estruturais da 

organização que apoiará a captação, recomenda-se que a estratégia desenhada pela instituição 

percorra seis fases (todas elas distintas, porém extremamente relacionadas):  

1. Posicionamento da organização - primeira preocupação que se deve ter e é a questão 

central, depende da percepção da alta administração sobre os objetivos que se 

pretende alcançar, de seu ambiente de operação e de seu público. A percepção da 
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alta administração do instituto deverá se expressar nas diretrizes e políticas para as 

práticas de captação. Esta posição assumida pela ICESP deverá combinar 03 fatores:  

a) necessidades organizacionais → objetivos,  

b) competências organizacionais → estrutura e infraestrutura da instituição, 

recursos humanos e materiais, e  

c) características dos doadores → histórico das doações praticadas por empresas, 

fundações e indivíduos. 

A decisão sobre o posicionamento final da instituição estará baseada nas 

informações dos fatores disponibilizados pela esperteza de captação e todas as 

atividades de esforço para captação de fundos passará a confluir para os objetivos 

institucionais provenientes da posição pleiteada alta administração. 

Estratégia de captação para alcançar indivíduos deve ter foco nas necessidades de 

informações sobre o número de doadores, os requisitos e a visibilidade da 

organização para estabelecer um elo com os indivíduos e deverá acontecer se a 

organização tiver um bom número de dados de pacientes, ex-pacientes e familiares 

e com as informações levantadas pela esperteza de captação como: situação 

financeira, hábito e volume de doação. Estes dados poderão indicar a viabilidade e 

o perfil de projetos voltados a doadores individuais. 

Assim, sugere-se que o ICESP em seus primeiros anos de desenvolvimento de 

prática de captação deverá direcionar o seu foco para a captação de recursos em 

empresas e fundações; e neste caso, além das características que devem estar 

presentes num doador individual, as entidades necessitam ter empatia pela missão 

da organização captadora; 

2. Esperteza para Captação - sistema constituído por dados que alimentarão o Conselho 

de Captação com informações relevantes para a construção e desenho da estratégia 

do fundraising para a construção do perfil dos doadores. Este sistema é composto 

por uma rede de informantes, uma base de dados (software que armazenará e 

disponibilizará todo e qualquer tipo de informações - origem interna e externa à 

organização, acerca dos doadores pessoa física ou jurídica) e bases cognitivas tão 

completas quanto possível e que devem ser rastreadas nas origens e que legalidade 

seja inquestionável.  

A base de dados deverá conter as seguintes informações:  
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a) Indivíduos doadores: nomes, dados de identificação, número de pacientes, ex-

pacientes e familiares, capacidade e limitação financeira dos indivíduos, 

experiências com doação 

b) Empresas doadoras: nomes, cargos e perfil dos dirigentes, experiências com 

doação corporativa, áreas de interesse, formas e experiências da corporação, 

situação e capacidade financeira de empresas, experiências com doação, perfil 

das escolhas para doações; as limitações e a visibilidade do doador em seu setor 

e/ou comunidade.  

c) Fundações doadoras: nomes; cargos e perfil dos dirigentes; amplitude da 

fundação - internacional ou nacional, projetos de interesse da fundação; entre 

outras que são semelhantes as informações empresariais. 

Informações internas também devem ser disponibilizadas, atuais e constituídas tais 

como nomes de pessoas de importância na instituição em âmbito nacional e 

internacional, funções, estruturas, núcleos de competência, pesquisas e áreas de 

aplicabilidade das pesquisas realizadas e seus resultados, pesquisas em andamento, 

entre outros.  

As informações externas dos doadores deverão orientar o posicionamento 

organizacional pretendido, assim como, dar fundamentos para o foco do 

planejamento das práticas de captação de recursos. 

O funcionamento e a organização da rede de informações são fundamentais para a 

apreensão de informações que construirão a base de dados e perfil dos doadores, 

além de ser essencial para cultivo dos doadores (que se inicia com o profundo 

conhecimento do perfil e interesse dos doadores), assim como, para planejamentos 

e estratégias dos projetos de captação (necessidades internas da organização 

combinados com os interesses dos doadores); 

3. Preparo Organizacional – está estruturado em 03 pontos:  

a) Infraestrutura do fundraising refere-se sistematização da área de captação de 

fundos: contratação de um profissional competente em captação amparado por 

grupo de auxiliares, equipe de captação e voluntários. Salienta-se que a 

organização das práticas de captação deve ir além da estruturação de equipe de 

funcionários com vínculos a organização. O fundraising passa a ser um dos 

objetivos da instituição, tendo sua estruturação pensada de maneira mais ampla, 

com ligação estreita ao planejamento estratégico da instituição; pensada em 

nível de desenvolvimento organizacional. Deve-se ainda, valorizar a buscar de 
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muitos voluntários para envolvimento nas muitas tarefas da captação (busca, 

formação e fornecimento de informações para constituição de banco de dados, 

contato com doadores e outras atividades;  

b) Competências organizacionais referem-se ao desenvolvimento da empatia da 

organização perante aos seus doadores e potenciais doadores e frente a 

comunidade (apresentar pelo qual motivo a instituição tem o mérito da doação 

pretendida – qual, como é e sob quais formas o ICESP dá retorno à 

comunidade/sociedade). O posicionamento organizacional é determinado pelas 

competências e uma das formas de demonstrá-las são os programas e 

desenvolvimentos de pesquisa, pela excelência assistencial e acadêmica, 

ressaltando que todos precisam apresentar resultados com implicações 

socioeconômicas para comunidade. Para merecer a confiança e a aposta dos 

doadores, a organização deve mostrar o que fez e o que está fazendo para a 

sociedade;  

c) Visibilidade Institucional refere-se a fase de preparo organizacional, é um 

importante constituinte da imagem da organização e da valorização da marca, 

ambos dão a sustentação e o crédito ao posicionamento pretendido frente ao 

doador (público-alvo). Tem na comunicação um importante componente para 

valorizar as capacidade e competências institucionais tornar melhor e mais clara 

a percepção do público-alvo, em relação à instituição (não haverá doações, se 

não há conhecimento efetivo do que a organização fez e faz). 

A comunicação organizacional integra o plano de marketing da instituição – mostra 

para a sociedade suas competências e principalmente o que pretende vir a fazer com 

os recursos a serem captados; 

4. Cultivo de doadores - envolve os seguintes elementos: formulação estruturada da 

rede e do banco de dados de doadores, a comunicação com os doadores e o 

engajamento dos doadores. 

Resulta de uma minuciosa análise da base de dados da Esperteza para Captação, 

para elencar os doadores diferentes seguimentos de acordo com seu perfil e 

capacidade de doação. Depois que você agrupa os doadores em perfis semelhantes, 

na sequência é importante delegar o cultivo dos doadores a pessoas apropriadas e 

que tenham vínculo com o projeto de captação – os grandes doadores e doadores 

eventuais devem estar sob responsabilidade do cultivo, diretamente ligado a alta 

administração da organização e serem realizados com o envolvimento presente e 
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direto do maior representante da instituição e com suporte de uma das lideranças do 

Conselho de Práticas de Captação de Recursos; os doadores medianos atribuísse o 

cultivo normalmente ao trabalho conjunto da equipe de captação vinculada e aos 

voluntários. Os doadores pequenos e que são representativos em número serão 

cultivados pelos esforços constantes de envolvimento em trabalhos voluntários com 

a organização e comunicações permanentes para qualquer tipo de doador. 

Importante salientar que a partir de instituída o fundraising, o cultivo dos doadores 

deve prosseguir com total lisura e intensa comunicação das captações, com 

apresentação dos resultados do que e quanto se arrecadou e/ou está sendo arrecado, 

do resultado de investimentos nos projetos e por fim, a divulgação dos benefícios 

resultantes para a comunidade e para a instituição dos projetos implementados.  

O engajamento dos doadores, é o ponto de extrema importância no cultivo de 

doadores, pois implica em integrá-los as rotinas, aos projetos, ao direcionamento da 

organização e imputar a eles compromissos. O envolvimento do doador com a 

instituição demanda uma atenção mais personalizada ao doador, e deve ser feita por 

responsáveis em diversos níveis institucional. A proposta de engajamento dos 

doadores pode evoluir para um envolvimento emocional gradativo com a 

organização, apresentando como efeito o aumento progressivo das doações. É 

fundamental que o tipo de comunicação se apresente na forma de agradecimento e 

convite para maior participação e envolvimento com o hospital. Independentemente, 

da predisposição para doação dos indivíduos ou corporações o processo de captação 

deve julgar o volume, mas manter a mesma atenção ao longo do tempo. É necessário 

salientar que um componente de extrema importância para o cultivo é a ação de 

agradecer (a apresentação dos resultados é ato de respeito e de agradecimento aos 

doadores);  

5. Dossiê dos programas de captação de recursos – relaciona-se a estruturação de um 

portfólio dos projetos e suas formas de captação de fundos com a finalidade de tornar 

a requisição de donativos uma ação de êxito. Os programas podem ser apresentados 

nas formas de campanhas e estas podem ser: 

As campanhas de caráter permanente - ao longo do ano inteiro e com a finalidade 

de captação de recursos, geral, para as despesas operacionais. 

As campanhas de capital são eventuais e, com tempo de realização limitado a meses 

ou anos e buscam recursos para projetos ou causas específicas. 
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O planejamento dos programas de captação de fundos inicia-se sempre com a 

identificação de necessidades organizacionais (requerem atenção imediata e que 

precisam de recursos para sua solução), podendo ser, por exemplo: necessidade de 

expansão, equipamentos obsoletos, entre outros. A organização deve fazer um 

levantamento prévio de suas deficiências, a fim de tornar a captação mais flexível. 

A partir, das carências da instituição apresentar projetos bem elaborados 

identificando as dificuldades de recursos, sem limitar as formas de doação;  

6. Fundraising - a prática de captação de recursos tem um objetivo única: tornar a ação 

do pedido de doações uma atividade de sucesso; apresentando dois aspectos 

importantes da estratégia:  

formulação estruturada da rede e do banco de dados de doadores – tem a finalidade 

de identificação de quem e quantos são os doadores, principalmente os grandes 

doadores. Panas (2005) e Edles (2006) descrevem a doação não é um processo 

simétrico e sabe-se que 90% das doações provêm dos 10% dos constituintes do 

banco de dados (grandes doadores) e somente 10% das doações provém dos 

pequenos e médios doadores. Por isso, um grande esforço de cultivo e de solicitação 

da doação deve ser voltado para estes 10% que integram as doações de grande porte. 

as campanhas devem mostrar viabilidade de execução (atingir as metas propostas e 

os resultados esperados) doadores buscam campanhas e projetos vencedores, e não 

o contrário e  

7. Avaliação de desempenho – o processo de fundraising deve ser avaliado, 

monitorizado e acompanhado de forma sistemática ao longo de todo o seu 

desenvolvimento. 

A execução de captação de fundos deve ser monitorizada e avaliada por uma 

estrutura de avaliação de desempenho, cujos resultados fomentam todas as fases do 

processo da elaboração das diretrizes e políticas, ao preparo e posicionamento 

organizacional, até a prática da estratégia como um todo, corrigindo e prevenindo 

erros, distorções ou deficiências para a execução. 

Esta sistematização que visa para prevenir erros, ineficiências e distorções em tempo 

e deve ser considerado a presença de indicadores durante a execução do processo. 

O alcance ou não das metas planejadas deve ser analisado cuidadosamente para 

identificar as causas e fatores dificultadores; e é a avaliação de todo esse processo 

que irá prover orientações para projetos futuros.  
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Em síntese, fez-se aqui algumas sugestões para o desenvolvimento das estratégias de 

práticas de fundraising no ICESP, estas contribuições pontuam aspectos da estratégia de 

captação fundos, que pode vir, possivelmente auxiliar a gestão da instituição a otimizar e 

orientar o processo. Destaca-se alguns pontos de relevada importância e ao qual a organização 

deva dar atenção como: a descrição e a definição pela instituição das diretrizes e políticas da 

organização para a prática de captação de fundos, formalizar o fundraising dentro da instituição 

como estratégia de desenvolvimento da instituição e não somente como possibilidade de uma 

fonte de recursos extra orçamentária alternativa com a finalidade de manter a sustentabilidade 

econômica organizacional. Outro ponto de estratégia é o engajamento de voluntários – na 

composição das equipes para captação, assim como na liderança dos projetos de captação. O 

posicionamento organizacional em relação ao seu público-alvo ressalta o aspecto que a 

instituição pode ter seu foco voltado para as fundações e empresas, entretanto, nunca pode 

deixar de lado os doadores individuais. E por fim, ressalta-se o preparo da organização: o mérito 

para a captação e o aspecto mais importante de todo o processo que se relaciona ao cultivo dos 

doadores.  

Doadores devem ser identificados, engajados na instituição e precisam criar 

compromissos com a organização para que se tornem reais doadores. 

A prática de captação de fundos por organizações públicas em saúde é uma atividade 

pouco comum e que vem ganhando lentamente adeptos com a finalidade de complementar os 

orçamentos deficitários dos hospitais. Algumas destas vêm investindo em estruturas para 

aprimorar e profissionalizar a busca por doações.  

O fundraising é uma prática comum para a sobrevivência das organizações 

filantrópicas. E certas entidades evoluíram muito nesta atividade, com resultados muito 

positivos. Este trabalho propôs-se a fazer um breve estudo sobre a captação de recursos por 

hospitais filantrópicos e como a expertise destes podem auxiliar o ICESP. 

As instituições filantrópicas apresentadas no trabalho -- AACD, GRAACC e Hospital 

de Câncer de Barretos – atendem quase que totalmente os usuários da rede pública de saúde. 

Entretanto, o repasse feito pelo SUS é insuficiente para mantê-las atuantes. E se estas 

organizações não fossem em busca de receitas extras para complementar o orçamento, muito 

provavelmente não prestariam os atendimentos e serviços de qualidade que hoje oferecem à 

população ou já teriam finalizado suas atividades. 

O GRAAC, por exemplo, realiza 94% de seus atendimentos ao SUS, no entanto 64% 

de seu orçamento provém de captações de doações. O Hospital de Amor, que realiza quase 
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100% de atendimento para a rede pública de saúde, tem 2/3 de suas receitas proveniente da 

captação de fundos.  

É certo que não são todas as organizações filantrópicas que apresentam bons resultados 

com o fundraising, e o índice de sucesso pode estar ligado à história da instituição, ao grau de 

maturidade e ao engajamento do gestor. Este é, aliás, um ponto que precisa ser avaliado e 

estudado. Entretanto, este estudo trouxe algumas das entidades que apresentam grande grau de 

sucesso nas práticas de captação de fundos.  

A proposta para o ICESP garantir a sustentabilidade financeira e auxiliá-lo a 

incrementar seu orçamento é que se aprimore e profissionalize a captação de recursos na 

instituição. O primeiro passo já foi dado quando o tema entrou em pauta no planejamento 

estratégico de 2016 com o reconhecimento da necessidade de diversificar as fontes de receitas. 

O passo seguinte é a adoção, com os gestores dos hospitais que têm experiência e 

sucesso com o fundraising, de um modelo de benchmarking que envolve várias fases que 

integram passos específicos que estruturam o processo, tornando-o uma ferramenta poderosa 

na análise comparativa, de melhoria contínua do ICESP, e poderá ser potencializador de 

melhoria de performance, criação e reforço de laços. 

O fundraising precisa vir a fazer parte da cultura organizacional do ICESP e quando 

isso acontecer cada colaborador passa a ser um representante para captação de recursos, 

estimulando entidades jurídicas e pessoas físicas para doarem, além de dar legitimidade à 

prática, pois os colaboradores conhecem e entendem as necessidades do hospital.  

Aumentar o aporte de doações no ICESP pode vir a ajudá-lo a diminuir a severa 

restrição orçamentária e permitir que o hospital mantenha o padrão de qualidade na assistência, 

pesquisa e no ensino. No entanto, é importante reconhecer que a atividade pode ou não vir a 

aumentar substancialmente a receita do hospital, mas vale ressaltar que o retorno virá a médio 

e longo prazos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como tema central apresentar e analisar como a captação de 

fundos (fundraising) poderia contribuir para o enfrentamento da restrição orçamentária do 

ICESP. Com isso, considera-se que este objetivo tenha sido atingido, pois foram analisados 

todos os aspectos referentes ao histórico da instituição -- estrutura administrativa, evolução do 

orçamento no último quadriênio e principalmente como está ocorrendo a captação do recursos 

atualmente --, com a finalidade de nortear uma proposta para aprimorar as práticas de captação 

da entidade e garantir a sustentabilidade financeira.  

Um objetivo secundário deste texto foi estudar as formas de captação de recursos em 

hospitais filantrópicos, com aprofundamento em um modelo de sucesso. Descreveram-se as 

atuações de três entidades, sendo elas: AACD, GRAACC e Hospital de Amor, este último sendo 

analisado com mais detalhes.  

Para melhor entendimento da importância da captação de recursos para uma instituição 

que pertence ao governo, buscou-se descrever o SUS e seu financiamento. E ainda, para melhor 

entendimento da proposta, foi abordado o fundraising em sua definição, seus aspectos 

históricos e como ocorre em algumas partes do mundo.  

Após introdução do tema, avaliaram-se os hospitais filantrópicos e suas práticas de 

fundraising e o mesmo foi realizado com o ICESP, com a finalidade de elaborar uma proposta 

para aprimorar a captação de recursos pela instituição. 

Conclui-se que nestes dez anos de atuação da entidade, os recursos orçamentários a 

ela direcionados pelos contratos de gestão vinham sendo suficientes, mantendo as atividades de 

assistência, pesquisa e ensino sem comprometimento da qualidade.  

Os demonstrativos financeiros mais recentes, entretanto, chamam a atenção para o 

registro de déficits orçamentários que o instituto vem apresentando e que num futuro muito 

breve podem vir a comprometer seu crescimento e o investimento em pesquisas, tecnologias, 

assistência e ensino. 

A expertise que os hospitais filantrópicos, analisados no texto, têm podem auxiliar 

muito o ICESP a evoluir nas práticas de captação de recursos. Propõe-se a realização de um 

benchmarking com o de fundraising.  

É importante estar consciente de que a atividade de fundraising – captar recursos 

financeiros para uma organização – envolve construção de relacionamento de confiança com o 

mercado e, principalmente, com a sociedade, e isso demanda tempo e persistência. 
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Os doadores individuais e institucionais são frequentemente solicitados e não podem 

responder a todos os pedidos. Em outras palavras, a rejeição inicial não deve acabar com 

esforços de fundraising. Pelo contrário, devem servir de motivação e apoio para persistir e 

seguir adiante.  

Assim como os doadores podem sentir-se mais motivados para continuar a doar 

quando estão conscientes do impacto da importância da ação social, os membros da organização 

também estarão mais dispostos a participarem, direta ou indiretamente. 

Este estudo permite entender que a captação de recursos pode sim auxiliar o ICESP a 

enfrentar a severa restrição orçamentária que o vem acometendo e deixa como proposta para 

seguimento de novos estudos o benchmarking do ICESP com organizações filantrópicas da área 

da saúde. 

Independente do segmento que um indivíduo e/ou uma organização sem fins lucrativos 

decida realizar para auxiliar a sociedade, é importante estar consciente de que a atividade de 

fundraising – captar recursos financeiros para uma organização sem fins lucrativos – envolve 

construção de relacionamento de confiança com o mercado e, principalmente, com a sociedade, 

e isso demanda tempo e persistência. Os doadores individuais e institucionais são 

frequentemente solicitados e não podem responder a todos os pedidos. Em outras palavras, a 

rejeição inicial não deve acabar com esforços de fundraising. Pelo contrário, devem servir de 

motivação e apoio para persistir, e seguir adiante. Assim como os doadores podem se sentir 

mais motivados para continuar a doar quando estão conscientes do impacto desta ação social 

importante, os membros de sua organização também estarão mais dispostos a participarem, 

direta ou indiretamente, deste ato, por meio da conscientização social sobre os benefícios que 

a sua empresa está realizando para a organização sem fins lucrativos beneficiada com as 

doações. 
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