
 
 

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 

EM PROJETOS DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA: 

o caso da Associação Tabôa 

 

 

 

 

JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOBATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 

  



 
 

 

JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOBATO 

 

 

A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 

EM PROJETOS DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA: 

o caso da Associação Tabôa 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em Gestão 

para a Competitividade.  

 

Campo do Conhecimento: Sustentabilidade  

 

Orientador Prof. Dr. Fernando Burgos 

Pimentel dos Santos 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2021 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lobato, João Francisco de Oliveira. 

     A influência da pandemia da COVID-19 em projetos de filantropia comunitária : o 
caso da Associação Tabôa / João Francisco de Oliveira Lobato. - 2021. 

     117 f. 

  

     Orientador: Fernando Burgos Pimentel dos Santos. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Assistência social. 2. Responsabilidade social da empresa. 3. Comunidade - 
Desenvolvimento. 4. Capital social. 5. COVID-19 (Doença). I. Santos, Fernando 
Burgos Pimentel dos. II. Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 658.011.1 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 
 

JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA LOBATO 

 

A INFLUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 

EM PROJETOS DE FILANTROPIA COMUNITÁRIA: 

o caso da Associação Tabôa 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade.   

Linha de pesquisa: Sustentabilidade   

Orientador: Prof. Dr. Fernando Burgos Pimentel 

dos Santos 

Data da Aprovação  

____/____/_____  

Banca examinadora:  

 

______________________________________  

Prof. Dr. Fernando Burgos Pimentel dos Santos 

- Orientador (FGV-EAESP)  

 

______________________________________  

Dra. Lívia Menezes Pagotto (FGV-EAESP) 

 

______________________________________ 

Dr. Edgilson Tavares de Araújo (UFBA) 



 
 

CITAÇÕES 

 

[...] satisfação das necessidades humanas fundamentais, geração 
do crescimento do nível de autossuficiência e na construção de 
articulações orgânicas das pessoas com a natureza e tecnologia, 
dos processos globais com atividade local, do pessoal com o 
social, do planejamento com autonomia e da sociedade civil com 
o Estado (Manfred Max-Neef). 

 

A nova comunidade tem como finalidade a própria comunidade. 
Isto, porém, é a interação viva de homens íntegros e de boa 
têmpora na qual dar é tão abençoado como tomar, uma vez que 
ambos são um mesmo movimento. Que homens maduros, já 
possuídos por uma serena plenitude, sintam que não podem 
crescer e viver de outro modo, exceto entrando como membros 
em tal fluxo de doação e entrega criativa, que eles se reúnam, 
então, e se deixem cingir as mãos por um e mesmo laço, por 
causa da liberdade maior, eis o que é comunidade, eis o que 
desejamos (Martin Buber). 

 

[...] nossa civilização separa mais do que liga. Estamos em déficit 
de religação [...] A religação é um imperativo ético primordial que 
comanda os demais imperativos em relação ao outro, à 
comunidade, à sociedade, à humanidade [...] nosso mundo sofre 
de insuficiência de amor […] A incompreensão impera nas 
relações entre os seres humanos (Edgar Morin). 

 

(...) Assim como a beleza se resume à experiência artística, a 
comunidade em questão se apresenta e é consumida no “círculo 
aconchegante” da experiência. Sua “objetividade” é tecida com os 
transitórios fios dos juízos subjetivos, embora o fato de que eles 
sejam tecidos juntos empreste a esses juízos um toque de 
objetividade (Zygmunt Bauman). 

 

O desenvolvimento pode ser visto, argumenta-se aqui, como um 
processo de expansão das liberdades reais de que desfrutam as 
pessoas. Enfocar a liberdade humana contrasta com concepções 
mais estreitas do desenvolvimento, como as que o identificam 
com o crescimento do produto nacional bruto ou com o aumento 
da renda pessoal, ou com a industrialização, ou com o avanço 
tecnológico, ou com a modernização social... Ver o 
desenvolvimento em termos da expansão das liberdades 
substantivas dirige a atenção para os fins que tornam o 
desenvolvimento importante, antes que meramente para os 
meios, que, entre outras coisas, cumprem parte proeminente no 
processo (Amartya Sen). 
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RESUMO 

 

 

A filantropia comunitária compreende um esforço de investimento social voltado 

a impulsionar o desenvolvimento territorial e comunitário de forma sustentável a 

partir do envolvimento de diversos atores e lideranças locais, favorecendo o 

fortalecimento de capital social e confiança. A pandemia da COVID-19 

demonstrou a fragilidade do tecido institucional do país, como também, nessa 

situação, a prontidão, capilaridade e leveza para ação de organizações da 

sociedade civil. O presente trabalho tem como objetivo analisar, na conjuntura 

da pandemia a temática da filantropia comunitária, por meio de uma organização 

representativa do setor, a Associação Tabôa, localizada no Sul da Bahia, os 

efeitos dessa circunstância, o funcionamento da organização e lições 

aprendidas. Para tal, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de natureza 

exploratória descritiva e delineamento de estudo de caso simples, por meio de 

ampla análise documental e um conjunto de 25 entrevistas semiestruturadas 

com stakeholders da organização (colaboradores, comunidade, parceiros e 

investidores) e especialistas no tema. Como resultado, evidenciou-se a 

relevância e eficiência da organização na continuidade de suas atividades, em 

especial, para comunidade diante do fenômeno, assim como, os cuidados que 

precisam ser observados, doravante. 

 

 

Palavras-chave: Comunidade. Desenvolvimento. Filantropia. Filantropia 

comunitária. Capital social. Confiança. Pandemia. Covid-19. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Community philanthropy comprises a social investment effort aimed at boosting 

territorial and community development in a sustainable way based on the 

involvement of various actors and local leaders, favoring the strengthening of 

social capital and trust. The COVID-19 pandemic demonstrated the fragility of the 

country's institutional tissue, as well as, in this situation, the readiness, capillarity 

and lightness for action of civil society organizations. The present work aims to 

analyze, in the context of the pandemic the theme of community philanthropy, 

through an organization representative of the sector, the Tabôa Institute, located 

in southern Bahia, the effects of this circumstance, the functioning of the 

organization and lessons learned. For this, a qualitative research was carried out, 

of descriptive exploratory nature and a simple case study design. It was 

conducted through extensive documentary analysis and a set of 25 semi-

structured interviews with stakeholders of the organization (collaborators, 

community, partners and investors) and experts on the subject. As a result, the 

relevance and efficiency of the organization in the continuity of its activities was 

evidenced, especially for the community in the face of the phenomenon, as well 

as the care that needs to be observed, from now on. 

 

 

Keywords: Community. Development. Philanthropy. Community philanthropy. 

Social capital. Trust. Pandemic. Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A epidemia causada pela COVID-19 confinou milhões de pessoas em todo o 

mundo e expôs a vulnerabilidade das organizações, do sistema financeiro, dos 

sistemas de saúde, de nossas vidas e dos meios de subsistência (GABRIEL, 

2020; HOWARD-GRENVILLE, 2021). Constatou-se que, além do perigo para a 

saúde pública, a pandemia também teve consequências sociais e econômicas 

graves: empresas fecharam, trabalhadores perderam os seus empregos ou 

foram forçados a tirar férias coletivas (RASHI; SCHWARTZ, 2021). Foi possível 

perceber não só os efeitos que um vírus pode desencadear, mas também a 

fragilidade das relações precárias entre a atividade econômica, o planeta e nós 

mesmos (HOWARD-GRENVILLE, 2021). 

Embora diante dos graves impactos oriundos dessa crise sem precedente, em 

entrevista ao jornal El Pais, em 26 de junho de 2020, a Presidente dos Conselhos 

da Fundação Tide Setubal e do GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas), Maria Alice Setubal, afirmou estar impressionada com o montante 

de doações da sociedade civil para o combate à pandemia, que já passavam de 

6 bilhões de reais até aquele momento. No entanto, ao mesmo tempo que 

demonstrava alegria e entusiasmo com altruísmo de empresas e filantropos, 

externou preocupação e dúvida sobre como fundações e institutos empresariais 

se comportariam quando esse momento mais crítico passasse. 

Corroborando essa situação crítica e dramática, o recente relatório da OXFAM 

(ONG inglesa), “O Vírus da Fome: como o coronavírus está aumentando a fome 

em um mundo faminto”, demonstra que o flagelo da fome está sendo acirrado 

pela pandemia, e que deve, infelizmente, provocar uma cifra cruel e recorde de 

até 12.000 mortes por dia, informação baseada no Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) que estima que o número de pessoas em situação de fome 

ultrapassaram 270 milhões em 2020, um aumento de 82% em relação a 2019, 

devido à pandemia. Ou seja, a COVID também significa fome! Diante desse 

tenebroso quadro, a atuação em prol do Desenvolvimento Comunitário, por meio 

de instituições de Filantropia Comunitária, tanto financiando como operando 

programas de empoderamento, engajamento e desenvolvimento das 

https://fundacaotidesetubal.org.br/
https://brasil.elpais.com/autor/maria-alice-setubal/
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comunidades locais, assumem importância fundamental para amenizar essa 

situação de calamidade (OXFAM, 2020). 

É sobre esse recorte que se orienta esse Trabalho Aplicado. Qual seja, qual a 

importância desse segmento institucional no desenvolvimento local, esse que 

atua nos territórios de grande vulnerabilidade social, como a COVID alterou e 

ainda alterará o posicionamento dessas organizações, inclusive dos Fundos e 

Filantropos que proveem os recursos. Para essa análise, se toma como amostra 

a organização Tabôa, que atua no Sul da Bahia, no município Uruçuca, em seu 

distrito de Serra Grande. 

.  

1.1 Contexto e Justificativa 

A pandemia provocada pela COVID-19 se caracterizou como uma catástrofe 

global sem precedentes, nos últimos 100 anos, pois desde a gripe espanhola de 

1918 nada havia sido tão impactante. Esse desastre tem causado uma mudança 

radical no mundo e nas relações entre as pessoas, além de centenas de milhares 

de perdas de vidas. Até o início de julho de 2020, 600.000 pessoas faleceram, 

algo como 200 torres gêmeas ou três tsunamis de 2004 no Índico. As previsões 

conservadoras sugerem que esse número, no mínimo, triplique até o final do ano 

e as mais pessimistas que ultrapasse de 3 milhões, nas várias ondas antes de 

uma vacina eficaz e cobertura adequada. As perdas causadas pelo fenômeno 

medida na retração da economia, segundo projeções do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), se darão em todos os países do G20, que terão os seus 

produtos reduzidos, substancialmente, em relação à base média dos últimos 3 

anos, e essas perdas somente serão recuperadas, mas não eliminadas em 2021. 

Nos EUA, maior economia do planeta, se prevê um decréscimo de 5,95% em 

2020, e uma recuperação de 4,7% em 2021(FMI, 2020).  

No Brasil, não será diferente: a perda prevista é de 5,3% e a recuperação no ano 

vindouro de 2,9% (BCB, 2020), lembrando que esses impactos se darão de 

diferentes formas, em setores da economia, regiões do país e classes 

econômicas, penalizando, sobremodo, aqueles que já viviam uma situação mais 

desfavorável em momento anterior. Além dos trilhões de dólares perdidos pela 

redução das atividades produtivas, investimentos e empregos, e a decorrente 
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queda de consumo e renda, outro grande efeito desse evento dramático e crítico, 

previsto por personalidades do mundo da economia como Bill Gates em palestra 

em 2015, ou da academia como Yuval Harari (em seu livro 21 lições para o 

século XXI), se deu nos costumes e padrões tecnológicos, com a aceleração do 

uso de soluções digitais já existentes que possibilitam maior automação do 

trabalho e a sua execução remota, com impacto inicial na redução de postos de 

trabalho (GATES, 2015; HARARI, 2018). 

Como consequência quase que imediata desses fenômenos sociais e 

econômicos, adicionaram-se externalidades negativas dramáticas e cruéis, tanto 

pelo aumento da pobreza e miséria como pela piora na distribuição e 

recrudescimento da desigualdade, além de aspectos psicossociais, 

inquietantemente negativos como incremento da insegurança, medo e estresse. 

Destarte essa “tempestade perfeita”, emergem oportunidades importantes que 

poderiam se transformar em externalidades positivas, como o excesso de 

capital, represado pronto para ser investido na perspectiva de um novo normal, 

ou com o aparecimento, aprimoramento e teste de novas tecnologias, inclusive, 

sociais, incluindo algumas de grande repercussão na área de inclusão financeira, 

que usando o tempo ocioso de bilhões de pessoas incluídas digitalmente, elas 

podem aproveitar os vários avanços e elementos produzidos na indústria 4.0, 

numa nova síntese que resolva ou pelo menos amaine e mitigue essa situação 

caoticamente problemática. 

Para lidar com tantos efeitos produzidos, é imperativo que essa nova síntese 

emerja e organize a sociedade e o coletivo em outra lógica de governança: 

política, econômica, social e espacial, ressignificando a produção, a tecnologia, 

o trabalho, a distribuição e o bem-estar. Nesse sentido, o desenvolvimento 

comunitário e o seu braço privado, a Filantropia Comunitária, apresentam-se 

como alternativa importante.  

 

O Desenvolvimento Comunitário foi definido pela ONU como “um processo em 

que os membros da comunidade se reúnem para tomar ações coletivas e gerar 

soluções para problemas comuns” (ONU, 1956, p. 56). É um conceito amplo, 

aplicado às práticas de líderes cívicos, ativistas, cidadãos envolvidos e 

profissionais para melhorar vários aspectos das comunidades, tipicamente 
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visando construir comunidades locais mais fortes e resilientes (ONU, 1956), ou 

como sintetiza Matarrita-Cascante e Brennan, são todas as diferentes formas 

que visam a melhoria das condições de vida de uma comunidade por meio do 

atendimento das necessidades locais e dos desejos pela gestão e alocação de 

recursos, preferencialmente, com a participação da comunidade e por meio da 

inovação. (MATARRITA-CASCANTE; BRENNAN, 2012). No Brasil, esse tipo de 

programa já foi prioridade social de governo em momentos como a Comunidade 

Solidária (no governo FHC) e Brasil sem Miséria (no governo Dilma). O 

envolvimento e apoio às populações e comunidades, mormente as excluídas e 

vulneráveis, é fundamental para estruturação e empoderamento da sociedade 

civil. 

 

A Filantropia Comunitária é uma estratégia, cujo principal objetivo é o de valorizar 

o protagonismo das comunidades locais, por meio do reconhecimento de ativos 

locais físicos, sociais e relacionais existentes em processos coletivos e 

colaborativos para desenvolver de modo sustentável um território e seus 

habitantes. Essa forma se dá a partir de desejos, necessidades e 

potencialidades, em uma dinâmica horizontal e vertical, de preferência de “baixo 

para cima”, inovando e produzindo soluções próprias e criativas na direção de 

um bem comum, e vem crescendo no cenário internacional como estratégia de 

investimento social. Como define Jenny Hodgson: “é uma forma de transferir 

poder para mais perto da base, para que as populações e atores locais tenham 

maior controle de seu próprio destino” (HODGSON, 2019, p. 8). 

 

Segundo Graciela Hopstein, coordenadora executiva da Rede de Filantropia 

para a Justiça Social, enfatizando o modelo colaborativo, esse trabalho deve ser 

feito com as comunidades, não para as comunidades, e a ideia é que o 

financiador possa alavancar processos locais respeitando as suas dinâmicas 

próprias, em um processo de coprodução e de co-investimento, assim como de 

pensar de outra forma essas relações (HOPSTEIN; AMARAL, 2019).  

No Brasil, a Filantropia Comunitária tem sido de grande importância às 

organizações e movimentos comunitários na pandemia, iniciativas lideradas pelo 

GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas), ABCR (Associação 
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Brasileira de Captadores de Recursos), IDIS (Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social) e Rede de Filantropia para a Justiça 

Social, entre outras instituições, promoveram e proveram um intenso fluxo de 

informações, engajamento e recursos fundamentais no período. Esse tipo de 

ação é fundamental, podendo ser verificado pela pesquisa “Impacto do 

Coronavírus no Terceiro Setor”, realizada nas regiões metropolitanas do Rio de 

Janeiro e de São Paulo, com a participação de 800 ONGs, no mês de abril de 

2020, com mais de 200 dirigentes das entidades, que revelou dados 

surpreendentes: 67% sofreram com a queda na arrecadação de suas receitas, 

acima de 50% no período pós pandemia e 83% admitiram risco de poderem 

fechar  ou terem de repensar suas atividades caso a pandemia persista, como 

atesta Alan Maia, responsável pela pesquisa da Agência do Bem: 

Esse estudo aponta um risco real e afligente. Mais uma vez, são 
estas redes de solidariedade que estão fazendo a diferença lá 
na ponta diminuindo o sofrimento da população durante a 
pandemia, saciando a fome de milhões de pessoas. Muitas 
medidas estão sendo estudadas para socorrer empresas e 
profissionais autônomos, todas muito justas e necessárias. A 
contradição é que tais benefícios não incluem as ONGs que, 
além desse papel vital, empregam cerca de 3 milhões de 
pessoas no país. Isso precisa ser visto. (MAIA, 2020, online) 

 

Especialistas de várias organizações apontam riscos para a continuidade de 

atendimento social, após o período inicial bem-sucedido. Como observa e 

analisa Paula Fabiani (2020), diretora-presidente do IDIS: “O governo demorou 

muito para agir. Estaríamos em um cenário muito pior sem o Terceiro Setor”. Na 

mesma direção, o diretor-executivo da ABCR, João Paulo Vergueiro, comenta: 

A pandemia é uma tragédia em grande escala. As pessoas 
entenderam a importância da Sociedade Civil em um momento 
de crise desta magnitude.  

E complementa, Gustavo Bernardino (2020), gerente de programas do GIFE: 

Como o setor vai reagir ao que a pandemia vem impondo? Nós 
não temos uma cultura da doação, mas a pandemia abriu a porta 
para isso. A cultura de doação vai se incutindo na população. 

https://www.idis.org.br/
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O trabalho ora proposto intenta analisar a influência da pandemia da COVID-19 

na atuação de uma organização que trabalha a filantropia comunitária junto a 

uma pequena comunidade litorânea no sul da Bahia – a Associação Tabôa. 

 

1.2 O Trabalho Aplicado 

Decorrente desses elementos até aqui apresentados, a questão de pesquisa 

proposta para esse trabalho é a seguinte: De que forma a pandemia da COVID-

19 influencia os projetos em uma organização que trabalha o desenvolvimento 

comunitário por meio da Filantropia Comunitária? 

E as contribuições esperadas com a investigação decorrente dessa questão são: 

a ampliação do campo empírico e teórico sobre o desenvolvimento comunitário 

e a filantropia comunitária e em sequência o entendimento de como a COVID-

19 alterou os projetos de uma organização social, como a Tabôa, que atua como 

operadora e fomentadora na promoção do Desenvolvimento Comunitário por 

meio da Filantropia Comunitária e os potenciais impactos dessas mudanças. 

A metodologia utilizada nesse Trabalho Aplicado (TA) foi um estudo qualitativo 

e descritivo que utilizou como técnica principal de pesquisa o estudo de caso que 

será desenvolvida na seção 3. O processo de análise se deu de modo indutivo 

nos limites de uma dissertação, conforme Guia do Trabalho Aplicado, da linha 

de Mestrado Profissional em Gestão para a Competitividade (MPGC) da 

Fundação Getulio Vargas. 

A organização desse trabalho se deu do seguinte modo: uma primeira seção 

introdutória e, na sequência, 6 seções de desenvolvimento, quais sejam: 

referencial teórico, metodologia, o estudo de caso, as entrevistas, a análise do 

caso e as conclusões sobre ele. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A abordagem da pesquisa proposta nesse TA é centrada do ponto de vista da 

revisão de literatura em três pilares, quais sejam: o Desenvolvimento 

Comunitário, a Filantropia Comunitária, Capital Social e Confiança, e o contexto 

da pandemia da COVID-19, influenciando esses temas.  

 

2.1 Desenvolvimento Comunitário 

Para iniciar a discussão de desenvolvimento comunitário, analisaremos os dois 

elementos de sua constituição. Primeiramente, o desenvolvimento com várias 

perspectivas e concepções, para ficar em apenas três, na condição restrita do 

planeta em Meadows (1972), em seu livro Limites do Crescimento, na 

perspectiva liberal de Sen, (2000), em seu Desenvolvimento como Liberdade, e 

Sachs (2008), numa visão de desenvolvimento pelo viés sustentável. 

Completando a formação desse binômio, da mesma forma, para ficar em duas 

das inúmeras e multifacetadas definições de comunidade, temos em Castells: 

[…] as pessoas resistem ao processo de individualização e 
atomização, tendendo a agrupasse em organizações comunitárias, 
que, ao longo do tempo, geram um sentimento de pertença e, em 
última análise, em muitos casos, uma identidade cultural comunal. 
Apresento a hipótese de que para que isso aconteça, faz-se necessário 
um processo de mobilização social, as pessoas precisam participar de 
movimentos urbanos (não exatamente revolucionários), pelos quais 
são revelados e defendidos interesses em comum, e a vida é, de algum 
modo compartilhada, e um novo significado pode ser produzido 
(CASTELLS, 2001, p. 79). 

 

Já para Bauman, comunidade é um lugar aconchegante, que produz uma 

sensação boa, e lá do lado de fora existe o perigo, pois que o significado desse 

termo alude a tudo aquilo que sentimos falta e de que precisamos para viver 

seguros e confiantes. Outro aspecto que o autor ressalta é que vivemos, 

permanentemente, num dilema entre segurança e liberdade. Pois que a 

promoção da segurança requer o sacrifício da liberdade, e essa só pode ser 

ampliada à custa da segurança. E conclui: segurança sem liberdade equivale à 

escravidão, e a liberdade sem segurança equivale a estar perdido e abandonado 

(BAUMAN, 2003). 
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Como podemos perceber, Desenvolvimento Comunitário é uma definição 

complexa que combina esses dois termos estruturantes na leitura das ciências 

sociais, e, segundo Bhattacharyya (2004), tem como propósito a busca da 

solidariedade e da autonomia, aderindo aos princípios de esforços próprios, 

das necessidades sentidas e da participação. A erosão de propósitos tem 

avançado historicamente, mais fortemente com a ascensão do capitalismo 

industrial, do estado-nação e do positivismo, e que o território ou local como 

representação da comunidade pode estar se tornando conceitualmente 

inadequado, pois ele exige tanto uma coordenação próxima como essa macro. 

(BHATTACHARYYA, 2004) 

E de forma semelhante, Matarrita e Brennan (2011), no artigo Conceituando o 

Desenvolvimento Comunitário no Século XXI, propõem uma tipologia do termo 

com maior ou menor participação da população local e residente, nesse 

modelo proposto, consideram-se três formas de Desenvolvimento 

Comunitário: o Forçado ou Imposto, normalmente promovido por governos e 

empresas que oferecem recursos necessários não existentes no processo, 

com objetivos estruturantes e não envolvem a comunidade na discussão; o 

Dirigido, levado ao cabo por ONGs e governos, tende a ter maior interação 

que o tipo anterior, mas não promove efetivamente a comunidade e a 

aprendizagem; e o Autônomo ou de Reforço Próprio, com o protagonismo e 

envolvimento dos residentes, com caráter intenso associativo e interativo, e 

alto fator de aprendizagem e impacto (MATARRITA; BRENNAN, 2011)   

Outra abordagem conceitual importante do Desenvolvimento Comunitário, e 

similar à de Matarrita-Brennan, tinha sido feita anteriormente por Summers 

(1986) em seu texto Desenvolvimento da Comunidade Rural, quando esse autor 

discute o desenvolvimento da comunidade rural nos Estados Unidos, 

diferenciando o desenvolvimento “na” comunidade com o desenvolvimento “da” 

comunidade, e, dessa forma, reescreve três estratégias básicas de 

desenvolvimento comunitário rural: intervenção autoritária ou imposta, 

intervenção centrada no cliente e reforma radical. Nesse sentido, ele identifica 

que políticas de intervenção do governo americano criaram interdependências e 

conexões elaboradas e complexas entre os vários níveis de governos, o setor 

privado e as comunidades, e que o desenvolvimento da comunidade no campo 
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requer uma sociologia rural que mapeie essas relações e forneça explicações, e 

que construa alternativas para essas mudem para melhor (SUMMERS, 1986). 

Num artigo que intitulado Desenvolvimento Comunitário como palavra-chave, 

Sihlongonyane (2009) examina a evolução semântica do termo 

“desenvolvimento comunitário” na segunda metade do século XX. E, ao analisá-

lo, infere que o termo adquiriu diferentes significados, baseado tanto na teoria 

como nas aplicações práticas, das sociedades tradicionais na década de 1960, 

passando pelos movimentos sociais e de direitos civis até a década de 1980, 

além da classe média moderna a partir da década de 1990. Essa trajetória 

conceitual não é coesa, muito menos unificada, que reflete práticas políticas e 

sociais específicas nos contextos em que ocorrem, como ao final do texto ele se 

refere que a comunidade é o que você faz para ser na intersecção entre 

política, propósito e o futuro. 

 

2.2 Filantropia Comunitária 

2.2.1 Conceito 

Desde os tempos ancestrais, a ajuda mútua, o trabalho coletivo e algum tipo de 

solidariedade fazem parte da sociedade; o desenvolvimento comunitário e a 

filantropia comunitária têm origem nessas em práticas. Segundo Kilmurray (2015), 

a população local se ajudando e compartilhando recursos para o bem-comum é 

uma prática inclusiva e solidária encontrada na maioria (senão em todas) das 

culturas e comunidades. 

Segundo Pond e Hodgson (2018), a filantropia comunitária é uma forma e uma 

força para o desenvolvimento local e fortalece a comunidade, explorando e 

construindo recursos 

[...] A filantropia comunitária é baseada na premissa de que todas as 
comunidades têm seus próprios recursos e talentos (dinheiro, 
habilidades, conhecimento, redes etc.). Colocados juntos, esses 
elementos lhes dão poder e voz. Ao contribuir oferecendo seus 
próprios recursos, as pessoas começam a se sentir como 
coinvestidores, com uma participação em seu próprio 
desenvolvimento. Quando as pessoas sentem que têm algo em jogo, 
elas se importam mais com os resultados, e as evidências mostram 
que elas se tornam mais interessadas em agir de maneira a promover 
e proteger seus interesses coletivos.  
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Quando contribuições locais são colocadas na mesa, uma dinâmica de 
poder diferente é criada, mais horizontal, na relação com doadores 
externos, o que desafia a dinâmica tradicional do ‘doador-beneficiário’. 
E ainda as Organizações de Filantropia Comunitária identificam três 
pilares fundamentais em seu trabalho, quais sejam: fomentar recursos 
e talentos locais; fortalecer as capacidades e o poder de agência das 
comunidades; e construir confiança. Formando redes complexas e 
não-lineares de feedback (POND; HODGSON, 2018). 

 

Para Peter e Jennifer Buffett (2019), a forma mais profunda de fomentar 

mudanças reais, é garantir poderes econômico, social e cultural para os que não 

o têm.  

Os principais e mais recentes acordos internacionais como a Declaração de Paris 

(2005), a Agenda de Accra (2008) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU (2015), reforçam o entendimento sobre os benefícios da liderança 

comunitária no processo de desenvolvimento. No entanto, segundo Hodgson e 

Knight (2016), menos de 2% dos recursos de ajuda humanitária tem sido destinada 

a organizações locais sem fins lucrativos. Essa desconexão gerada por programas 

de desenvolvimento projetados para – e não por – comunidades locais, tem 

resultado programas ineficazes ou insustentáveis. E concluem, a filantropia 

comunitária, tem sido considerada o “primo pobre” na filantropia amplo senso, no 

entanto, esse entendimento necessita modificar. No relatório Mais do que o Primo 

Pobre? A emergência de fundações comunitárias como um novo paradigma de 

desenvolvimento, argumenta-se que a filantropia comunitária e as fundações 

comunitárias, longe de estarem à margem, estão agora surgindo como 

componentes fundamentais no campo do desenvolvimento internacional.  

Segundo Pond e Hodgson (2018), a filantropia comunitária é um processo e não 

um tipo de organização. E explicam, os exemplos de filantropia comunitária podem 

ser apresentados em diversos tipos de organização, como fundos de doação com 

foco em identidade, círculos de doadores, fundações comunitárias, instituições 

religiosas, youth banks (grupos de jovens que mobilizam recursos e fazem doação 

para diversas causas), grupos de voluntários e cooperativas. 

Embora as fundações comunitárias sejam consideradas marcos iniciais da 

filantropia comunitária, algumas dessas instituições acabaram cedendo aos 

interesses dos patrocinadores e doadores em detrimento de sua missão, e outras 
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já dirigem o seu olhar primeiro à própria sobrevivência em detrimento das 

necessidades da comunidade. (KILMURRAY, 2015) 

O que torna uma organização adequada a adotar a filantropia comunitária é um 

compromisso com normas compartilhadas e o foco tanto nos meios como nos 

fins declarados pela abordagem. Essas normas fundamentais incluem: 

reciprocidade, solidariedade, transparência, responsabilidade e confiança. 

(PHILLIPS, 2018) 

Para Doan (2019), essas normas e práticas são as seguintes: socialmente 

radicadas, priorizam os relacionamentos, coproduzem, focam nas causas mais 

profundas, são articuladores e facilitadores neutros, honestos e com intenção clara, 

reúnem recursos e oferecem uma liderança esclarecida. Doan avança no conceito 

de filantropia comunitária de Pond e Hodgson (2018), afirmando que se trata de 

uma forma e potencialidade para o desenvolvimento orientado localmente que 

fortalece as capacidades da comunidade; algo que confere, explora e constrói 

recursos locais, mobilizados para sustentar uma comunidade fortalecida e 

desenvolvida.   

Há outro debate conceitual sobre se a ‘comunidade’ a que se refere o termo 

‘filantropia comunitária’ se relaciona somente a um local geográfico. Atualmente, o 

entendimento geral permite uma ampla interpretação do termo comunidade, 

sugerindo que possa se referir ao território, identidade, valor, interesse, cultura, fé 

ou outra característica ou experiência. (DOAN, 2019) 

 

2.2.2 Filantropia Comunitária no Mundo 

A história da filantropia comunitária está diretamente ligada ao aparecimento das 

fundações comunitárias, cuja primeira – Cleveland Foundation – surgiu em 1914, 

em Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. As fundações comunitárias, nos 

moldes de Cleveland, foram sendo fundadas em todo os Estados Unidos. Mais 

tarde, esse modelo se espalhou para o Canadá (1921) e atravessou o Atlântico 

para a Inglaterra (1975) e depois para a Alemanha (1996). Após a queda do Muro 

de Berlim, na década de 1990, foram criadas fundações comunitárias em países 

do Leste Europeu, região de influência da ex-URSS. Esse modelo-conceito só 

foi introduzido na África e na América Latina entre os anos de 1990 e início dos 
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anos 2000, ganhando escala e contornos de acordo com as realidades locais. 

(HOPSTEIN; AMARAL, 2019) 

De forma geral, as fundações comunitárias assumir três funções principais: a) o 

aperfeiçoamento estratégico de grantmaking (suporte para ações ou iniciativas 

com foco comunitário);  b) tornar-se um meio entre a filantropia de indivíduos e 

organizações com foco no desenvolvimento regional; e  c) posicionar-se como 

uma liderança da comunidade e pôr em práticas ações de advocacy (que 

simboliza a defesa de direitos)  (KNIGHT, 2012). 

Um marco importante no contexto histórico da filantropia comunitária foi o 

movimento #ShiftThePower (transferir o poder), que foi “o grito de guerra” do 

evento Global Summit on Community Philanthropy, realizado nos dias 1 e 2 de 

dezembro de 2016, em Joanesburgo, África do Sul, reunindo cerca de 400 pessoas 

de mais de 60 países. Para muitos/as dos/das presentes, a energia e a emoção na 

cúpula confirmaram que a filantropia comunitária era, de fato, um campo — ou 

mesmo um movimento — que vai para além de fazer parte de uma rede cada 

vez mais enérgica, sofisticada e ampla de atores que procuram abordar questões 

de poder e inovar o sistema de filantropia. (HOPSTEIN; AMARAL, 2019) 

Em linhas gerais, o movimento #ShiftThePower aborda e entende o surgimento da 

filantropia comunitária como uma nova maneira de ver o desenvolvimento 

socialmente justo e sustentável. A essência da filantropia comunitária é que o 

desenvolvimento deve ser de responsabilidade da população local, em vez de 

imposto de fora, e esse poder deve — e pode — ficar mais perto da base para dar 

às pessoas maior controle sobre o seu próprio destino. A filantropia comunitária 

também enfatiza os recursos locais e a responsabilidade local, o que pode ser 

menos evidente em abordagens de desenvolvimento mais convencionais (de cima 

para baixo), porque desempenham um importante papel na promoção de um senso 

de responsabilidade e de adesão da comunidade. Esse movimento implicou não 

apenas uma nova forma de ver e entender a filantropia comunitária, partindo do 

reconhecimento da existência de diferentes formas de organização comunitária 

para a mobilização de recursos, mas também na articulação de atores para a busca 

de soluções a problemas locais. (HOPSTEIN; AMARAL, 2019) 
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Mesmo diante de recente expansão em contexto internacional, com novos 

debates, contemplando criatividade e conectividade entre os atores, ainda é 

possível pensar a área como recente, que necessita mais debates para deixar de 

ser algo à margem na área da filantropia social, um “primo pobre” (HODGSON; 

KNIGHT, 2010) 

O fortalecer os aspectos relacionados à do campo da filantropia comunitária 

requer conexão, suporte e apoio, principalmente dos atores que estão em contato 

com as entidades de nível regional e internacional, pois são os que eles têm com 

maior capilaridade e recursos às organizações de base comunitária a possíveis 

financiadores e agências de fomento/desenvolvimento. Ressalta-se que essa 

colaboração/articulação é fundamental não apenas para mostrar a relevância da 

filantropia comunitária no campo do desenvolvimento da comunidade, como 

também, contribuindo ao dar visibilidade às experiências existentes, deslocando-

as “da periferia para o centro”.  

Outro aspecto que influenciou a prática da Filantropia Comunitária, em nível 

nacional, são as ações de Economia Solidária. Para Paul Singer, trata-se de um 

modo de produção que propõe a propriedade coletiva ou associada do capital 

sem prejuízo à liberdade dos indivíduos. Nas palavras do economista: 

A aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe 
de trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada cooperativa 
ou sociedade econômica. O resultado natural é a solidariedade e a igualdade, 
cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de redistribuição 
solidária da renda (SINGER, 2002, p. 10). 

 

Os aspectos da filantropia comunitária e seus desdobramentos no país serão 

aprofundadas no próximo tópico. 

 

 

2.2.2.1 Elementos do Sistema de Filantropia Comunitária no Mundo 

 

a) Ecossistema Global 

De acordo com Worldwide Initiative for Grantmaking Support (WINGS), o conceito 

de ecossistema filantrópico é relevante para entender o campo e poder 
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desenvolvê-lo. No Quadro 1, apresentam-se algumas organizações estratégicas 

do campo da filantropia comunitária que integram os ecossistemas global e local 

e que oferecem suporte para o desenvolvimento de organizações, iniciativas e 

projetos no campo.  

 

Quadro 1 – Organizações do Ecossistema Filantrópico Global 

Organização Atividades 

Global Alliance 
for Community 
Philanthropy 
(GACP) 

formada pela união de diferentes doadores e demais partes interessadas em 
ações comuns com intuito de promover a prática da filantropia comunitária, além 
de influenciar os atores internacionais de desenvolvimento para apoiar e 
promover o papel da filantropia comunitária na obtenção de resultados mais 
duradouros. Hoje, a organização tem seis financiadores: a Fundação Aga Khan, a 
Fundação Charles Stewart Mott, a Fundação Ford, a Fundação Interamericana, o 
Fundo Rockefeller Brothers e a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID). 

Candid (ex-
Foundation 
Center) 

Foi criado em 1956 para analisar o trabalho filantrópico das fundações norte-
americanas por meio de dados, análises e treinamentos. Para promover maior 
visibilidade do campo no nível global, a antiga Foundation Center, e atual 
Candid, construiu um dos bancos de dados mais abrangentes do mundo, 
disponibilizando conhecimento robusto e acessível para o setor.  

WINGS 
(Worldwide 
Initiatives for 
Grantmaker 
Support) 

Rede global de associações de doadores que tem como objetivo a cultura 
de doação em todo o mundo, tanto no apoio à filantropia e como ao 
investimento social. Em um vigoroso programa de pesquisa, disponibiliza 
mapeamento dos financiadores, estudos de caso de organizações de apoio 
e um Relatório Semestral Global sobre Fundações Comunitárias e com 
programas de capacitação fornecidos contribui para a proliferação e 
crescente eficácia das organizações de apoio às fundações comunitárias 
em todo o mundo. 

Philanthropy for 
Social Justice and 
Peace (PSJP) 

Rede de organizações filantrópicas dirigida à mudança social e ao desenvolvi-
mento e a adoção de novas ideias para esse campo. Sua atuação vem 
promovendo a reformulação do que é a mudança social – trabalhando de baixo 
para cima; a filantropia enquanto círculo de aprendizagem – e na criação de 
infraestruturas locais; e a conexão e o fortalecimento de instituições, grupos e 
indivíduos que estão desenvolvendo trabalhos ao nível comunitário e para 
doadores. 

Rede Ibero-
americana de 
Fundações 
Comunitárias 

Atua no desenvolvimento das comunidades ibero-americanas por meio do 
fortalecimento das fundações Cívicas ou Comunitárias que atuam na Península 
Ibérica, países da América Latina e do Caribe. É um espaço de diálogo e de 
intercâmbio de conhecimentos e experiências com o propósito de fortalecer esse 
tipo de organização na região ibero-americana. Os membros são fundações 
comunitárias, há 24 organizações das quais 15 latino-americanas. 

Community 
Foundation Atlas  

Mapa online que contêm: identidades individuais, locais, ativos, funções e 
realizações de organizações filantrópicas locais e outras comunidades em 
todo o mundo.  

Fonte: Coligido de GIFE / Rede de Filantropia / IDIS (2020). 

 



 

28 
 

b) Financiadores que apoiam o campo da filantropia comunitária  

No Quadro 2, estão listadas as principais organizações financiadoras desse campo. 

Essas instituições provem grande parte dos recursos financeiros e técnicos para o setor. 

 

Quadro 2 – Organizações Financiadoras da Filantropia Comunitária 

Organização Atividades 

Global Fund for 
Community 
Foundations 
(GFCF) 

Fundo doador voltado para movimentos de base de promoção e apoio a 
instituições de filantropia comunitária em todo o mundo, que trabalha com 
fundações comunitárias, indivíduos e outros doadores locais e suas redes ao nível 
internacional, com foco particular no sul global e nas economias emergentes da 
Europa Central e Oriental. Funciona com pequenas doações, e por meio de apoio 
técnico e trabalho em rede, ajuda as instituições a se fortalecerem localmente e a 
crescerem. 

Charles Stewart Mott 
Foundation (Mott) 

Fundação americana que há quase noventa anos atua junto à. Tem por objetivo 
construir, por meio da educação, uma sociedade mais justa, equitativa e 
sustentável a partir da busca por mudanças sistêmicas que melhoram a vida das 
pessoas, fortalecem as comunidades e promovem o sucesso das instituições. É 
uma das principais fundações que apoia iniciativas na área de filantropia 
comunitária e especificamente na criação e desenvolvimento institucional de 
fundações comunitárias ao nível global, em diversas regiões e continentes. 

Fundação 
Interamericana 
(IAF) 

Órgão independente do governo americano, criada em 1969 pelo Congresso dos 
Estados Unidos para canalizar a ajuda para o desenvolvimento de populações de 
baixa renda na América Latina e no Caribe. Incentiva parcerias entre organizações 
comunitárias, empresas e governo local, destinadas a melhorar a qualidade de vida 
das pessoas de baixa renda e a fortalecer as práticas democráticas.  

Fundação 
Cleveland 
 

Concebida em 1914 pelo banqueiro, advogado e filantropo Frederick H. 
Goff em Cleveland, Ohio, a Fundação Cleveland, ainda em atividade, foi a 
primeira fundação comunitária do mundo.   

Fundação Aga 
Khan  
(AKF) 

Agência de desenvolvimento internacional privada, sem fins lucrativos, com sede 
em Genebra (Suíça), foi fundada em 1967 e atua no sentido de fornecer soluções 
de longo prazo para os problemas de pobreza, fome, analfabetismo e problemas 
de saúde nas regiões mais pobres do Sul e da Ásia Central, Oriental e Ocidental, 
África e Oriente Médio. As atividades da Fundação geralmente reforçam o trabalho 
de outras agências irmãs dentro da Rede de Desenvolvimento Aga Khan (AKDN).   

Fundação Ford 
 

Entidade sediada na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, criada em 1936 
para financiar programas de promoção da democracia e redução da pobreza em 
todo o mundo. 

Fundo 
Rockefeller 
Brothers  

Fundação familiar privada, criada em 1940, que ajuda a promover mudanças 
sociais que contribuem para um mundo mais justo, sustentável e pacífico. Foi 
criado em 1940 para atuar em pesquisas sobre atividades de caridade e esforços 
filantrópicos. 

Agência dos 
EUA para o 
Desenvolvimento 
Internacional 
(USAID). 

Órgão do governo dos Estados Unidos encarregado de distribuir a maior parte da 
ajuda externa de caráter civil, criado em 1961, unificando diversos instrumentos 
assistenciais dos Estados Unidos, atua como um reforço à política externa dos 
EUA, cooperando com os países receptores nas áreas de economia, agricultura, 
saúde, política e assistência humanitária. 
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Fundação Kellog 

Fundação privada e independente, criada nos EUA em 1930, atua com objetivo 
que todas as crianças devem ter a mesma oportunidade, e com o foco de atuar 
em comunidades locais criando condições para que alcancem seu pleno 
potencial. 

Synergos 
Organização sem fins lucrativos, fundada em 1986, sediada em Nova York e que 
visa reduzir a pobreza global por meio de parcerias entre governo, empresas, 
sociedade civil e comunidades locais.  

Open Society 
Foundations  

Fundada em 1993, por George Soros, a Open Society Institute passa a ser 
chamada de Open Society Foundations, em 2010; grande financiador privado 
mundial de grupos independentes que trabalham pela justiça, governança 
democrática e direitos humanos. Oferece recursos por meio de uma rede de 
fundações e escritórios nacionais e regionais, financiando uma vasta gama de 
projetos. 

Fonte: Coligido de GIFE / Rede de Filantropia / IDIS (2020). 

 

2.2.3 Filantropia Comunitária no Brasil 

As organizações comunitárias são um fenômeno global. De acordo com o 

mapeamento realizado pelo Community Foundation Atlas Project (CFA, 2014), 

são 1.876 no mundo, das quais mais de 1.000 estão na América do Norte. No 

entanto, sabe-se que muitas organizações comunitárias não se reconhecem 

como tal, de modo que esse número pode ser bem maior. Na América Latina, 

por exemplo, constam apenas 11 organizações comunitárias nesse 

mapeamento global, sendo três no Brasil: o Instituto Comunitário Grande 

Florianópolis (ICOM), o Fundo Zona Leste Sustentável e o Instituto Rio. No 

entanto, um mapeamento, realizado pelo IDIS no estado de São Paulo, 

identificou pelo menos outras 28 organizações que poderiam ser classificadas 

como comunitárias (2019). É possível mencionar ainda a Casa Fluminense, a 

Tabôa Fortalecimento Comunitário (caso relatado no tópico 6.2) e o Instituto 

Baixada, atuando respectivamente no Rio de Janeiro, sul da Bahia e litoral 

maranhense como organizações comunitárias – todas elas membros da Rede 

de Filantropia para a Justiça Social (2020).  

Uma forma mais abrangente de utilizar o termo filantropia comunitária é adotá-lo 

como prática, uma forma de fazer, sem relação com um tipo específico de 

organização. Isso pressupõe o envolvimento das comunidades no que se refere: 

às iniciativas, discussão dos projetos, estratégias e programas de doações 

realizados por investidores sociais, que podem ser de esferas diversas e 

institucionalizados de maneiras distintas. Assim, busca-se  deslocar o poder na 
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direção dessas pessoas, envolvendo-as de forma intrínseca e as 

corresponsabilizando por todo o processo, desde a análise de contexto e 

identificação de necessidades prioritárias até a criação e execução das soluções 

que serão apoiadas, incluindo também a mobilização de recursos que tornará o 

plano cocriado possível (HOPSTEIN; AMARAL, 2019; IDIS, 2019; DOAN, 2019). 

No contexto da compreensão da filantropia comunitária vista como uma prática, 

destaca-se uma vertente com intuito de tropicalizar o conceito, ao compreender 

o campo como algo que se constrói constantemente, principalmente porque 

precisa compreender as realidades sociais que são mutáveis e estabelecer 

conexões com vários atores de modo bottom-up no lugar top-down. Assim, se 

fortalece as capacidades das comunidades em relação às buscas de soluções 

endógenas para problemas com a mesma característica (HOPSTEIN; AMARAL, 

2019).  

Ainda segundo essa perspectiva, a filantropia comunitária no Brasil está 

vinculada a algumas considerações, entre as quais destacam-se as que se 

correlacionam de forma mais direta com a filantropia colaborativa e demais 

conceitos vistos nos itens anteriores. São elas: i) o investimento de recursos 

financeiros e outros ativos locais; ii) o fortalecimento comunitário e de suas 

lideranças; iii) o protagonismo e a tomada de decisões pela comunidade e pelas 

lideranças; iv) a articulação de parcerias e fortalecimento de redes locais; v) o 

desenvolvimento de soluções com protagonismo da comunidade; vi) autonomia 

na alocação de recursos (HOPSTEIN; AMARAL; MASCARENHAS, 2019). 

 

2.2.3.1 Elementos do Sistema Filantrópico Brasileiro 

A filantropia contempla o conjunto de meios de alocação de recursos do 

setor privado para a organização de algo comunitário. Em sua essência não 

existe um formato ou cultura única no que tange a doação. Por isso, inclui 

as seguintes modalidades: as fundações e fundos, doações individuais e 

mecanismos coletivos de solidariedade, seja em dinheiro e investimentos 

sociais, sejam por meio de apoio e patrocínio empresarial  ou financiamentos 

personalizados (HOPSTEIN; AMARAL; MASCARENHAS, 2019). 
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O Brasil é a nona maior economia do mundo e o oitavo país em número de 

bilionários, mas ocupa a 122ª posição no enfoque da participação voluntária e 

de doações, segundo o World Giving Index (2018) da CAF, e se encontra em 

situação descendente, segundo a mesma pesquisa, e a falta de confiança e o 

complexo contexto legal contribuem, em parte, para isso. 

Mesmo ocupando uma posição relativamente ruim nesse ranking, estima-se que 

68% dos brasileiros sejam doadores e que essas doações correspondam a 4,2 

bilhões de dólares por ano em 2019 (GIFE, 2019). Excepcionalmente, e como 

consequência do fenômeno da pandemia, em 2020, esse número cresceu 

substantivamente: o Monitor das Doações COVID-19, criado pela ABCR, 

constatou algo em torno de 6,5 bilhões de reais de doações (ABCR, 2020).   

De forma geral, as empresas estão financiando cada vez mais ‘projetos sociais’ 

(87%) ou promovendo o voluntariado entre os seus empregados (67%). Por outro 

lado, as fundações brasileiras operam predominantemente seus próprios 

projetos e poucas se concentram na distribuição de recursos e doações a outras 

organizações locais (grantmaking). Sob outra perspectiva, fundações familiares 

estão começando a se destacar, um  grupo menor de fundos independentes de 

justiça social e organizações de filantropia comunitária surgiram nos últimos anos 

e há várias iniciativas em no intuito de fomentar a cultura de doação e captar a 

participação de doadores isolados (GIFE, 2019). 

Apresentamos a seguir alguns elementos representativos do setor no país: 

a) Fundações  

Em relatório recente, observou-se que 64% das fundações privadas no Brasil 

foram criadas depois de 1980, e 48% na década de 1990. No conjunto, a maior 

do setor é de filantropia corporativa, no GIFE, por exemplo, dos 137 associados 

atuais, mais da metade (53%) são fundações ou institutos corporativos, 18% 

empresas, 17% fundações/ou institutos familiares e 12% são fundos 

independentes ou fundações comunitárias. O Censo GIFE de 2016 destacou 

que as principais causas da filantropia eram ligadas à educação (84%), 

desenvolvimento de juvenil (60%) e artes e cultura (51%). 
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Ademais é crescente a quantidade de fundações familiares, recentemente no 

país. Isso se deve ao impulso de movimentos internacionais e aumento no 

número de famílias mais ricas que se tornaram conscientes do seu papel social. 

b) Agentes que “repassam” recursos para organizações “operadoras” 

(grantmaking) 

O Censo do GIFE destaca que 57% dos doadores fazem algum tipo de doação 

sendo que 16% fazem grantmaking (doações) para outras organizações, 

enquanto 43% investem em projetos próprios. No entanto, um conjunto 

expressivo desses atores intenciona seguir em direção ao grantmaking nos 

próximos anos. As razões mais importantes que levam os doadores a decidir 

operarem os seus próprios programas são: a desconfiança em relação à 

credibilidade, capacidade e eficiência das ONGs; vontade de continuar com o 

controle da aplicação dos recursos; e sistema de tributação complicado na 

doação. A falta desse grantmaking é uma debilidade estrutural no 

desenvolvimento efetivo do Terceiro Setor, das ONGs e da sociedade civil 

organizada. (GIFE, 2019) 

c) Filantropia Corporativa 

Nos anos de 1980, o investimento social privado tornou-se mais presente na 

agenda empresarial e tal característica era com a adoção de preocupações eram 

concomitantes com adesões de práticas de sustentabilidade. A ação e 

participação direcionadas para a  colaboração visando solução de problemas 

sociais  passou a fazer parte da missão das organizações. A fundação do GIFE 

em 1995 representa um dos marcos nesse período.  

A filantropia corporativa no Brasil apresenta duas linhas principais: a primeira, 

mais tradicional, que envolve a doação para apoiar projetos sociais sem conexão 

com o seu negócio original; e a segunda que apoia projetos para gerar impacto 

social e que estão ligados ou conectados ao seu negócio principal. As  formas 

pelas quais as empresas, por meio de suas ações sociais ou institutos, se 

engajam nisso, se dá por meio de: i) diversas doações; ii) investimentos que 

geram impacto; iii) pesquisa e desenvolvimento; iv) voluntariado e; v) 

implementação sem intermediários em  projetos (GIFE, 2019). 
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d) Investimento de impacto  

Refere-se ao uso de ativos que não sejam para doações, mas para gerar retornos 

sociais, ambientais e financeiros. O investimento de impacto está em ascensão, 

mas tem baixa relevância no Brasil. Entre 2014 para 2016, o número de 

investidores de impacto ativos saltou de 22 para 29, segundo pesquisas do Força-

Tarefa de Finanças Sociais. Cabe destacar que os valores envolvidos ainda são 

baixos, e praticamente se resumem aos projetos que contemplam inclusão 

financeira. Esses fundos são alimentados majoritariamente por empresas 

familiares e por uma emergente geração de jovens e ricos. 

f) Filantropia da Justiça Social 

A Rede de Filantropia para a Justiça Social foi fundada em 2009 e lidera, em 

nível nacional, um movimento internacional de filantropia que contempla a justiça 

social. Seus membros são doadores que apoiam temas não tradicionais da área 

da filantropia, como os direitos humanos; em especial, ligados aos grupos 

comunitários e minoritários. Lembrando e observando que 80% dos recursos 

ainda são oriundos de financiadores internacionais. 

g) Filantropia Comunitária 

O Brasil não tem tradição em fundações comunitárias, no sentido formal do 

conceito. Entre as existentes, a pioneira foi  o Instituto Rio, fundado no ano 2000. 

Os representantes atuais desse grupo restrito, além do próprio precursor, são: o 

ICOM em Florianópolis, o Fundo Zona Leste Sustentável em São Paulo, o 

Instituto Baixada Maranhense e a Associação Tabôa, no sul da Bahia; todos são 

financiadores de projetos e ações locais e captam recursos de ampla variedade 

de fontes. 

Embora a filantropia comunitária, em um sentido formal, ainda seja limitada no 

Brasil, alguns entendimentos, incluindo o grupo Rede de Filantropia para a 

Justiça Social, reconhecem que muitas organizações de base comunitária e de 

âmbito local empregam os princípios e o espírito da filantropia comunitária em 

seu trabalho. 
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h) Doações de indivíduos 

Pesquisas realizadas pela CAF e pelo Instituto para o Desenvolvimento do 

Investimento Social (IDIS) demostram que até dois terços dos brasileiros fazem 

doações regularmente, mas que se destinam a causas tradicionais, com apenas 

pequena parte sendo designado para organizações de defesa de direitos. 

Segundo essas organizações promotoras da pesquisa, há um largo espaço para 

ampliar e estabelecer essa fonte como motor de financiamento do setor de 

ONGs. 

No Quadro 3, estão listadas as mais representativas organizações do 

Ecossistema Filantrópico no Brasil.  

 

Quadro 3 – Organizações do Ecossistema Filantrópico no Brasil  

Organização Atividades 

Rede de 
Filantropia para a 
Justiça Social 

Rede formada por fundos e fundações comunitárias e organizações doadoras 
(grantmakers) e apoiam diversas iniciativas nas áreas de justiça social, direitos 
humanos e cidadania. O apoio das organizações membros se concretiza por 
meio da doação de recursos financeiros – direitos e indiretos – a instituições e 
grupos da sociedade civil, lideranças e movimentos sociais que contribuem 
com o processo de transformação social e/ou lutam pelo reconhecimento de 
direitos em diversas áreas e regiões do país. Atualmente, a Rede é composta 
por dez organizações, oito fundos e três fundações comunitárias. 

Grupo de 
Institutos, 
Fundações e 
Empresas 
(GIFE) 

A associação dos investidores sociais do Brasil, sejam eles institutos, 
fundações ou empresas informais, desde 1989, foi instituída como organização 
sem fins lucrativos, em 1995. O GIFE tem grande diversidade em seu corpo de 
associados, pela origem: empresarial, familiar, independente ou organização 
comunitária, quanto em seus temas e formas de atuação. Constitui-se por 160 
associados, atualmente, 53% dos quais fundações/institutos corporativos, 
18% empresas, 17% fundações/institutos familiares e 12% fundos 
independentes ou fundações comunitárias. Em conjunto investiram em 2019 
cerca de R$ 2,9 bilhões, operando projetos próprios ou viabilizando os de 
terceiros. 

Instituto para o 
Desenvolvimento 
do Investimento 
Social  
(IDIS) 

Organização da sociedade civil de interesse público fundada em 1999 e 
pioneira no apoio técnico ao investidor social no Brasil. Seu foco é a criação 
e participação em ações sociais estratégicas e transformadoras da realidade 
para a redução das desigualdades sociais no país e trabalha para aumentar o 
impacto do investimento social privado, construindo parcerias e projetos, 
produzindo e compartilhando conhecimento. Atualmente, opera de duas 
formas: desenvolvendo iniciativas próprias e oferecendo apoio operacional a 
projetos de empresas, famílias, indivíduos e comunidades.  

Associação 
Brasileira de 
Captadores de 
Recursos 
(ABCR) 

Organização sem fins lucrativos constituída por captadores e mobilizadores de 
recursos e com objetivo de criar ampla rede nacional, propiciando condições 
para interação técnica profissional e troca de experiências. Atualmente, tem 
mais de 400 associados.  

Fonte: sites: GIFE / Rede de Filantropia / IDIS (2020). 
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2.3 Capital Social e Confiança 

2.3.1 Capital Social 

Capital social é resultante de coesões ou redes sociais, sejam elas formais ou 

informais, compartilham de objetivos comuns, que são pautados em 

determinadas normas e que compartilham distintos atributos, entre os quais: 

cooperação mútua; confiança interpessoal; solidariedade; reciprocidade e 

tolerância (TENZIN, 2019). Capital social pode ser subdividido em dois grupos, 

sendo que um que o contempla como uma fonte de recurso (capital) presentes 

nas ações racionais dos indivíduos, e outro denota uma perspectiva de imersão 

(‘embeddedness’), que prioriza os efeitos o surgimento de capital social por meio 

do coletivo e da comunidade (TENZIN; OTSUKA; NATSUDA, 2013). 

Lançada pelo Banco Mundial em 1998, a Social Capital Initiative, estabelece o 

conceito de capital social como um conjunto de instituições, relações e normas 

que consubstanciam a qualidade e a quantidade de interações sociais em uma 

sociedade. Não é somente o somatório das instituições que constituem uma 

sociedade, mas também a cola que as mantêm unidas. Já para a OCDE, são 

redes em conjunto com normas, valores e entendimentos compartilhados que 

facilitam a cooperação dentro ou entre grupos (BANCO MUNDIAL, 1998; OCDE, 

2001). 

Nos estudos sobre capital social, destacam-se três autores, quais sejam: 

Bourdieu (1983), Coleman (1990) e Putnam (1994) (DURSTON, 2003). 

Bourdieu (1983) trata o capital social como a somatória de recursos provenientes 

de uma rede contando com relações e de reconhecimento mútuos. Tais redes 

são arraigadas em campos sociais que permite que seus membros obtenham 

benefícios e vantagens dos diferentes capitais obtidos por determinado 

agrupamento. Recursos que podem ser usados, individualmente, como 

estratégia de progresso na hierarquia social do campo. 

Coleman (1990) conceituou capital social como um conjunto de entidades 

distintas, que compartilham dois elementos: elas possuem alguma dimensão das 

estruturas sociais e todas elas tornam mais fáceis as ações de seus atores – 
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sejam indivíduos ou organizações – dentro da estrutura e como um recurso que 

pode ser armazenado e utilizado em outras ações ou atividades do grupo em 

busca de interesses compartilhados. Em relação aos aspectos da estrutura 

social citado por Coleman, esses se referem ao cumprimento de normas, 

obrigações e expectativas que permitem que pessoas se relacionem por meio 

de tipos de comportamento, esse conceito é estudado pelo autor na área da 

educação e analisa o seu papel no crescimento do capital humano, em uma 

abordagem baseada na escolha racional, observa que esse conjunto de recursos 

que são inerentes às relações familiares e à organização social da comunidade 

e que são úteis para o desenvolvimento cognitivo ou social de uma criança ou 

de um jovem. 

A terceira contribuição é de Putnam (1994) sua importância decorreu de trabalho, 

nos quais observou a participação cívica e o desempenho institucional entre as 

regiões Norte e Sul da Itália por vinte anos. Nessas observações verificou-se que 

as regiões que alcançam maior desenvolvimento institucional e cívico não eram 

necessariamente aquelas que receberam maiores recursos financeiros. Esse 

resultado era consequência, entre outros fatores, de laços fortes de confiança, 

presença de solidariedade interpessoal e forte democracia participativa. Em seu 

livro Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Putnam 

analisou a variação dos fatores que influíram na constituição e consolidação do 

capital social nos Estados Unidos. É de Putnam uma definição clássica de capital 

social, conceito que engloba características de redes, vida sociais, normas 

(incluindo reciprocidade) e confiança – que habilitam os participantes a agirem 

juntos mais efetivamente.  

Putnam (1995) relata que, na década de 1960, a urbanista Jane Jacobs foi a 

primeira cientista social a usar o termo “capital social” com o seu significado 

atual. Para Jacobs, o capital social reflete a formação de redes de conveniência 

em determinadas localidades, que possibilitam ações como as de as pessoas 

conversarem e colocarem cadeiras nas calçadas. 

Na perspectiva de Granovetter (2000), as ações econômicas dos agentes são 

imersas em redes de relações sociais (embeddedness), que se caracterizam por 

serem potencialmente formadoras de capital social. Quando o capital social está 
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presente, pode-se contribuir com a redução de comportamentos oportunistas ou 

também com a promoção da confiança compartilhada entre os agentes. Durston 

(2003), destaca que o capital social remete ao conteúdo de determinadas 

relações sociais, aquelas que combinam indícios de confiança pautadas em 

reciprocidade e cooperação, e proporciona maiores vantagens àqueles que o 

possuem. No entendimento de Robinson (2002), o conceito se refere a um 

conjunto de recursos acessíveis a indivíduos ou grupos enquanto rede de 

conhecimento mútuo. Essa rede é uma estrutura social e apresenta aspectos 

(relações, normas e confiança) que auxiliam no desenvolvimento  de se produzir 

benefícios que sejam comuns. 

Parts (2013) analisou as características do capital social em países membros da 

União Europeia. Segundo seu estudo, existem quatro fatores que o determinam 

e influenciam, sendo eles: a confiança geral; confiança institucional; interação 

social; e as normas sociais. A autora alude que o nível educacional de uma 

população e a satisfação com as instituições democráticas existentes possuem 

relação positiva com o  capital social. Assim, investimentos nesses dois pontos 

teria respostas eficientes nos níveis de capital social desenvolvidos.  

Outra importante abordagem é a de Scrivens e Smith (2013) que distingue quatro 

aspectos principais do capital social, quais sejam: (a) as relações pessoais se 

referem às redes de pessoas (ou seja, as pessoas que conhecem) e aos 

comportamentos sociais que contribuem para estabelecer e manter tais redes, 

como passar tempo com outras pessoas ou trocar notícias. Essa categoria diz 

respeito à extensão, estrutura, densidade e componentes das redes sociais dos 

indivíduos; (b) o suporte da rede social é um resultado direto da natureza das 

relações pessoais das pessoas e se refere aos recursos – emocionais, materiais, 

práticos, financeiros, intelectuais ou profissionais – que estão disponíveis para 

cada indivíduo por meio de suas redes sociais pessoais; (c) o engajamento cívico 

mede atividades por meio das quais as pessoas contribuem para a vida cívica e 

comunitária, como voluntariado, participação política, associação a grupos e 

diferentes formas de ação comunitária. Altos níveis de voluntariado e ação cívica 

podem contribuir para o desempenho institucional, além de impulsionar a 

confiança e a cooperação; e, (d) confiança e cooperação. Seguindo Coleman 

(1990), “um indivíduo confia se coloca voluntariamente recursos à disposição de 
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outra parte, sem qualquer compromisso legal desta, mas com a expectativa de 

que o ato de confiança terá retorno”. 

Franco (2001), considera que capital social é a somatória de recursos à 

existência de redes de conexão entre pessoas e grupos em colaboração, 

funcionando de modo mais democrático e que se efetiva com o incremento da 

possibilidade e da capacidade das pessoas influenciarem nas decisões políticas. 

O capital social, de outra forma, poderia ser mensurado pela participação de 

pessoas em organizações da sociedade civil, conselhos e fóruns de 

desenvolvimento. No livro O Poder nas Redes Sociais (2009), Franco observa a 

relevância da topologia das redes na configuração das estruturas sociais e da 

relação direta das conexões distribuídas com o entendimento do capital social.  

Em seu livro Capital Social, Franco esclarece: 

Dizendo de outra maneira: quanto menos hierarquia e quanto menos 
autocracia incidirem numa coletividade humana, mais condições essa 
coletividade terá de constituir-se como comunidade – produzindo, 
acumulando e reproduzindo Capital Social. Ou, falando bem 
diretamente: quanto mais relações horizontais – em rede – se 
formarem entre pessoas e grupos de uma coletividade e quanto mais 
democráticos forem os processos políticos praticados nessa 
coletividade, mais forte será a comunalidade, quer dizer, a expressão 
da comunidade enquanto entidade socialmente “viva” (em sentido 
metafórico e em nada que se deva distinguir – como vim a descobrir – 
do sentido de ‘sustentável’), e maior será o nível do seu Capital Social 
(FRANCO 2001, p. 22). 

 

Franco, em seu artigo: As defasagens do conceito de capital social do ponto de 

vista das redes, continua e conclui: 

[...] ao mencionar que em novos avanços descobriu-se, que a 
interatividade aumenta com a conectividade e que a conectividade 
aumenta com a distribuição. A interatividade, entretanto, revelou-se o 
conceito mais importante do ponto de vista do que se pode fazer para 
aumentar os graus de distribuição da rede (e, obviamente, de 
conectividade). Mas a interatividade (que não significa “quantidade” de 
interação e sim vulnerabilidade à interação fortuita) só pode ser 
modificada se conhecermos a fenomenologia da interação, vale dizer, 
os fenômenos interativos que ocorrem nas redes, como o clustering, 
o swarming, o cloning, o crunching, os múltiplos laços de 
retroalimentação de reforço (ou feedback positivo), o looping de 
recursão, a reverberação et coetera. (2021, ONLINE) 
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2.3.2 Confiança 

Há uma extensa literatura sobre o conceito e as teorias de confiança de uma 

ampla gama de diferentes disciplinas das ciências sociais, incluindo ciência 

política, sociologia, economia e psicologia. Uma característica central dessa 

literatura é considerar a confiança como uma categoria cognitiva com 

conhecimento e crença (HARDIN, 2004), enfatizando que as expectativas são 

centrais, sejam as expectativas sobre a ação dos outros, sejam sobre o fato de 

que outros compartilham os mesmos valores (USLANER, 2008).  

Em linguagem comum, confiança designa segurança de procedimento ou crença 

em outros com quem interajo e convivo. Nas ciências sociais, o interesse pelo 

conceito está associado à preocupação com os processos informais por meio 

dos quais as pessoas enfrentam incertezas e imprevisibilidades decorrentes da 

crescente complexificação da vida que caracteriza o mundo globalizado, 

interdependente e crescentemente condicionado por avanços tecnológicos 

(FRANCO, 2001). Essa situação implica conhecimento limitado sobre os 

processos de tomada de decisões coletivas e ações de governos que afetam a 

vida das pessoas. Diante disso, como mostraram autores como Luhmann (1979) 

e Giddens (1990), a velha demanda por coordenação social que está na origem 

do Estado moderno se reatualizou na época contemporânea, associando-se com 

a demanda por cooperação social, mas, para se deixarem coordenar e cooperar 

as pessoas, precisam ter a capacidade de previsão sobre o comportamento dos 

outros e sobre o funcionamento de regras, normas e instituições que 

condicionam esse comportamento – cujos efeitos afetam a sua vida (FRANCO, 

2001). 

A confiança promove a cooperação. Quanto mais elevado o nível de 
confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver 
cooperação. E a própria cooperação gera confiança. A progressiva 
acumulação de capital social foi uma das principais responsáveis pelos 
círculos virtuosos na Itália cívica. (FRANCO, 2001, p. 103). 

A OCDE ao analisar o papel da confiança para o progresso social e o bem-estar 

das pessoas, a define como “a crença de uma pessoa de que outra pessoa ou 

instituição agirá de acordo com suas expectativas de comportamento 
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positivo”. Nesse documento, observa-se que a confiança é importante para o 

bem-estar das pessoas e do país onde vivem, e avaliam-se as evidências 

disponíveis sobre seu papel no apoio às relações sociais e econômicas. Analisa-

se a confiança entre os indivíduos (confiança interpessoal) e a confiança nas 

instituições (confiança institucional) como determinantes do crescimento 

econômico, coesão social e bem-estar, como um componente crucial para a 

reforma política e para a legitimidade e sustentabilidade de qualquer sistema 

político. (OCDE, 2018) 

Em 2018, a OCDE já havia lançado em seu For Good Measure: Advancing 

Research on Well-being Metrics Beyond GDP, a seguinte publicação: 

Os governos precisam da confiança de seu povo para enfrentar com 
sucesso os desafios atuais e futuros das políticas, e para serem 
capazes de convencer o público sobre a eficácia e a necessidade de 
certas - a priori impopulares - escolhas de políticas. A confiança 
interpessoal é um fator importante para o crescimento e 
desenvolvimento econômico. A perda de confiança pode então explicar 
a crise econômica persistente em algumas partes do mundo. A 
confiança pode muito bem ser prejudicada persistentemente por 
gerações, mesmo após a recuperação econômica. A medição 
insuficiente do capital não monetizado (como capital humano, social e 
natural) levará os formuladores de políticas a ignorá-lo e a investir 
recursos insuficientes para protegê-lo. O investimento inadequado 
para amortecer choques, por exemplo, em redes de segurança social, 
significa que o capital social e o bem-estar de gerações podem ser 
perdidos para sempre. (STIGLITZ; FITOUSSI; DURAND, 2018, p. 315, 
tradução nossa) 

Para Hosmer (1995), confiança é algo que está presente nas expectativas de um 

indivíduo, de um grupo ou organização e essas baseadas em condutas 

eticamente justificáveis pelos atores de um campo social.  

Os autores, de um modo geral, convergem para a visão de que em um ambiente 

em que há confiança, o medo ou temor em agir, em realizar as atividades, em 

função da incerteza das consequências futuras, diminuem. A confiança assume 

um papel de extrema relevância que é o de facilitar as relações de trabalho e as 

trocas econômicas e, consequentemente, de fazer com que as atividades fluam 

melhor, que os objetivos sejam atingidos mais rapidamente e com menor custo, 

possibilitando, portanto, uma gestão mais efetiva. A questão da redução dos 

custos econômicos, gerada pelas relações de confiança é abordada, em 
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especial, pelos economistas, por meio de uma abordagem chamada 

transactional costs (WILLIAMSON, 1985). 

O conceito de confiança destacado por Fukuyama (1996) e Granovetter (2000) 

criticam o pensamento economicista, no qual o comportamento humano é 

individualista e utilitário somente. Sua construção é relacionada com 

capacidades dos atores de estabelecerem relações entre si, de perceber a 

presença do outro e possibilitar que este faça parte de um universo de referência. 

Esse tipo de integração remete à atitude por vezes menosprezada de se 

reconhecer no outro em termos de habilidades, competências, saberes e 

hábitos. Quanto maior a interação entre os indivíduos, mais eles se tornam aptos 

em evidenciar caraterísticas de comportamento e intenções pertinentes ao seu 

campo. Em sentido inverso, quanto mais restrita ou menos as interações entre 

as pessoas, menos desenvolvida será a habilidade da percepção do outro. Em 

resumo, reconhecer é a habilidade que um sujeito aprimora para perceber, 

detectar, e identificar algo novo em outra pessoa. Reconhecer também reflete o 

reconhecimento de determinadas características em alguém e respectiva 

aproximação por meio de parcerias. Por isso, pode-se afirmar que o 

reconhecimento é uma forma de desenvolvimento de confiança não só pessoal, 

mas também coletivo, sendo essa “confiança” requisito para o estabelecimento 

e manutenção de redes sociais. Mesmo que a confiança presente seja em 

diferentes graus, sua presença é necessária (FUKUYAMA, 1996; 

GRANOVETTER 2000). 

Fukuyama (1996) ainda discorre sobre a confiança como uma prática social, não 

sendo apenas um amontoado de crenças e nem se limitando a aspectos 

psicológicos e individuais. A confiança baseia-se em relacionamentos tidos como 

recíprocos e não se debruça em questões de previsão, dependência ou traços 

que envolvam riscos. Trata-se de estabelecer e manter compromissos, enquanto 

o seu o fracasso revela a incapacidade de se desenvolver tais laços 

(FUKUYAMA, 1996) 

Quando Fukuyama (1996, p.41) argumenta que "o capital social é uma 

capacidade que decorre da prevalência de confiança numa sociedade ou em 

certas partes dessa sociedade", deve-se considerar que o estabelecimento de 
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laços sociais é baseado em relações que indicam confiança, mediante encontro 

e interações que perduram no tempo. O autor também destaca que destruir 

relações de confiança é muito mais fácil do que criá-las, pois que exigem 

investimento de tempo e esforços e sua manutenção é dispendiosa 

(FUKUYAMA, 1996). 

Luhmann (1979), enfatiza que a passagem da relação de confiança entre as 

pessoas para essa relação em nível institucional é resultado dos tempos que 

vivemos. Luhmann (1979), explica que a confiança confere sensação de redução 

da complexidade social e permite que a vida social seja levada de forma menos 

conflituosa. Num contexto mais amplo, Fukuyama (1996) afirma que atualmente 

uma ambição da maioria dos governos em suas políticas macroeconômicas é 

não provocar crises, assegurando um suprimento estável de recursos e 

controlando grandes déficits orçamentários. Portanto, a prosperidade de uma 

sociedade dependeria da confiança gerada por ela (LUHMANN, 1979; 

FUKUYAMA, 1996). 

Segundo Coleman (1990), a presença do capital social, que implica na 

capacidade de os indivíduos alcançarem algo comum por meio de seu trabalho 

e ações em grupos ou em organizações, é dependente do quanto determinadas 

comunidades compartilham normas e valores e demonstram estarem dispostas 

a sucumbir os anseios individuais em nome do que é preferido pelo grupo. 

A confiança, por ser multidimensional, pode apresentar distintos significados 

(NEWELL; SWAN, 2000), segundo Lane (1998), esses significados 

compartilham três pressupostos, quais sejam: a) presença de um grau de relação 

entre aquele que confia e o que recebe o atributo; b) a confiança fornece 

elementos capazes de lidar com riscos em relações que envolvem incerteza; e 

c) expectativa de que a fragilidade estabelecida com a aceitação do risco não 

implica em obter vantagem do relacionamento estabelecido (NEWELL; SWAN, 

2000). 

Bachmann (2001) analisa que o conceito de confiança, como sendo um 

mecanismo estruturante para se obter soluções eficientes ao problema de 

coordenação de expectativas e interações entre atores econômicos, 
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independentemente das relações hierárquicas que são controladas pela 

burocracia e coordenação vertical (BACHMANN, 2001). 

 

2.4 Contexto da Pandemia da COVID-19  

2.4.1 A Pandemia e o Vírus 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a COVID-19 é uma doença 

causada por um novo coronavírus denominado SARS-CoV-2. Por meio da OMS, 

tomou-se conhecimento desse novo vírus em 31 de dezembro de 2019, após um 

relatório de um grupo de casos de 'pneumonia viral' em Wuhan, na República 

Popular da China. Em março de 2020, a mesma organização decretou situação 

de pandemia – Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional (OMS, 

2020). 

Essa pandemia vem causando repercussões não apenas de ordem biomédica e 

epidemiológica em escala mundial, mas também profundos impactos sociais, 

econômicos, políticos, culturais e históricos, algo sem paralelo na história 

recente. O montante de infectados e mortos provoca diretamente um choque nos 

sistemas de atendimento de saúde, assim como em relação ao equilíbrio e à 

sustentação econômica global. Não apenas o sofrimento pelos doentes e 

mortes, outra face é o flagelo do aumento da pobreza, tão ruinosa quanto. O 

Banco Mundial estima que a pandemia da COVID-19 levará 49 milhões de 

pessoas à pobreza. (BANCO MUNDIAL, 2020) 

Só como testemunho da gravidade e do descontrole global dessa tragédia, em 

22 de março de 2021, havia mais de 120 milhões de casos confirmados de 

COVID-19, incluindo, até essa data, quase 3 milhões de mortes, ressaltando-se 

que os números citados são apenas os que foram notificados à OMS, 

presumindo-se pelas inferências que esses casos superem os números em 10 

vezes devido à insuficiência de testagem e a não manifestação dos 

sintomas. No Brasil, nesse mesmo dia, ocorreram quase 12 milhões de casos 

confirmados e mais de 290 mil óbitos. (OMS, 2021) 
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Não há, até o momento, nenhuma medicação com eficiência comprovada para 

combater o vírus, e toda a expectativa e esperança dos governos está na 

vacinação. As várias vacinas desenvolvidas por diferentes laboratórios em 

diversos países se mostram amplamente eficazes nas várias etapas de estudo. 

Um informe promissor, segundo o monitor Our World in Data da Universidade de 

Oxford, ainda que inicial, é que a vacinação é uma realidade em avanço. 

Também, nessa mesma data, no mundo já eram cerca de 400 milhões de doses 

administradas, e no Brasil cerca de 13 milhões. Se mantido esse esforço de 

imunização, e se não houver uma disseminação intensiva de variantes 

resistentes nos próximos meses, até o final do ano o pior já terá passado pelos 

EUA, Europa, Oceania e Asia. África e América Latina, em especial o Brasil, 

continuarão a se preocupar, mormente, se as recomendações de contenção, 

isolamento e distanciamento social, uso de máscara e restrições em atividades 

não essenciais forem descuidadas (GIFE, 2020). 

 

2.4.2 Pandemia e a população vulnerável 

Embora haja esforços verdadeiros e continuados de governos, empresas, 

academia e organizações da sociedade civil interessadas em contribuir para a 

redução da velocidade de propagação do vírus e suas consequências, verifica-

se que essas ações de prevenção da contaminação e de redução de danos não 

conseguem alcançar de modo efetivo as comunidades mais vulneráveis e 

periféricas das cidades. Nelas, a desorganizada e alta densidade populacional e 

condições sanitárias precárias, facilitam a acelerada propagação do vírus. A 

situação, nesse contexto e localidade, é, portanto, crítica e emergencial, com 

impactos negativos graves, tanto sociais quanto econômicos.  

Segundo Neto, Almeida e Mesquita (2020), no ensaio - Um olhar para as 

Periferias: desafios diante do COVID-19, relataram que se deve olhar 

atentamente às periferias e sua complexidade. Os autores fazem um alerta para 

a “invisibilidade” da periferia para parte da sociedade e do poder público, assim 

como para os danos que isso causa na implementação de ações e políticas 

públicas capazes de proteger essa população, agravando efeitos da 

desigualdade na presente tragédia sanitária. Concluem os autores:  
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o reconhecimento da complexidade [...] nos parece fundamental para 
estancar as perdas de vidas e construir condições para um efetivo 
enfrentamento da disseminação da COVID-19 nas periferias, sob o 
risco de, em não fazendo, repetir e reafirmar a invisibilidade que ronda 
esse território e que aprofunda a desigualdade e intensifica os danos 
históricos dela decorrente (NETO; ALMEIDA; MESQUITA, 2020). 

 

Em artigo sobre a pandemia de COVID-19 na realidade brasileira, Imperatori, 

Barros e Neves (2020) expõem análise relacionando proteção social, cultura 

política e desigualdades sociais em tempos de pandemia. Embora na avaliação 

desenhada pelas pesquisadoras, se constate a pré-existência de um quadro de 

desigualdades sociais no Brasil anterior a COVID-19. A pandemia precarizou 

ainda mais essas condições, explicando assim a crescente demanda pelo auxílio 

emergencial,  que foi a medida de renda mais importante criada pelo governo 

federal nesse contexto, bem como iniciativas de solidariedade e voluntariado, 

que não se orientam pela perspectiva de reconhecimento de direitos. Por fim, as 

autoras reforçam que o combate a pandemia não deve se restringir às medidas 

sanitárias e biomédicas emergenciais, pois que são necessárias ações sociais 

concretas, além de respostas econômicas e políticas por parte do Estado.  

 

2.4.3 Impacto da Pandemia na Filantropia 

Para finalizar essa revisão de literatura, mesmo considerando que ainda há 

poucos trabalhos acadêmicos publicados sobre o impacto da COVID no 

desenvolvimento comunitário e junto à Filantropia Comunitária, foram produzidos 

alguns papers inaugurando essa discussão.  

No Brasil, a publicação conjunta de pesquisadores do Rio de Janeiro, Ceará e 

Pernambuco – Fatores associados ao comportamento das pessoas no 

isolamento social durante a pandemia COVID-19 – constata que as populações 

mais pobres são as mais afetadas pelo isolamento, principalmente em relação à 

renda e que mesmo diante da vulnerabilidade social produzida pela pandemia, 

o menor nível de mobilidade das pessoas nas ruas e nos espaços públicos 

coletivos está sendo seguido e respeitado; a maioria acredita que é a medida de 
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controle mais apropriada e está disposta a esperar o tempo necessário para 

contribuir com a luta contra a COVID-19. (BEZERRA et al., 2020)  

Uma nota técnica produzida por pesquisadores do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), Evitando a pandemia da pobreza: possibilidades 

para o programa Bolsa Família e para o Cadastro Único em resposta à COVID-

19, representa medidas de destaque sobre como agir diante do momento de 

crise causado pela pandemia. O estudo considera que diante da defasagem do 

poder de compra proporcionado pelos Programa Bolsa Família e os riscos 

econômicos e sociais decorrentes da pandemia de COVID-19, é recomendável 

garantir um nível mínimo de bem-estar aos mais vulneráveis, que permaneça e 

se prorrogue o benefício do auxílio emergencial pelo tempo que for necessário 

(PAIVA et al., 2020). 

Em nota técnica sobre os impactos da pandemia da COVID-19 nas organizações 

da sociedade civil, Escudero (2020) lembra que ações envolvendo Organizações 

da Sociedade Civil (OSC) relacionadas à pandemia variam amplamente, mas o 

destaque é de organizar a manutenção das atividades frente ao novo cenário. 

[...] essa postura é natural em tempos de crise humanitária e desastre, 
uma vez que as organizações da sociedade civil, em geral, têm amplo 
conhecimento da comunidade e das redes locais, logo ocupam 
posições estratégicas para alcançar populações vulneráveis com mais 
agilidade e, consequentemente, podem ter boa eficácia. Além disso, 
como atores sociais comprometidos em apoiar a sociedade civil – 
independentemente da área de atuação – bem como com experiência 
em lidar com cenários adversos em seu cotidiano, é imperativo que se 
adaptem ao novo contexto, priorizando formas de ação relacionadas 
ao combate da Covid-19 (ESCUDERO, 2020, p. 9). 

 

E continua, 

[...] a atual situação de pandemia causada pela Covid-19 permite dar 
visibilidade ao papel desempenhado pela sociedade civil organizada 
na provisão de bens e serviços, ainda mais em um contexto de 
escassez de recursos financeiros públicos e privados, e propõe alguns 
pontos para agenda das OSCs na crise da pandemia da Covid-19. (a) 
A necessidade de as OSCs pensarem em atuações de maneira 
articulada com o Estado, complementando ou suprindo lacunas em 
relação à atuação estatal. (b) A mesma articulação deve ser pensada 
no nível das OSCs. Juntar esforços e atuar em conjunto com outras 
organizações formando redes colaborativas tende a garantir mais 
visibilidade e alcance às causas, facilitar o acesso a recursos 
financeiros públicos e privados (c) Readequar o orçamento previsto, 
entender e internalizar novos atos normativos e inovar em medidas 
para preservação das atividades realizadas (d) Investir em estudos e 
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pesquisas científicas, de abordagem quantitativa e qualitativa, sobre o 
impacto da pandemia nas OSCs e novas formas de atuação (e) 
Capacitar-se para a utilização de tecnologias da informação e 
comunicação (TICs) e de disseminação de informações, (f) Aproveitar 
a expertise das OSCs em mediar e/ou mobilizar o trabalho voluntário, 
bem como a capacidade de inserção local e articulação comunitária. 
(ESCUDERO, 2020, p. 9)  

 

Segundo Andion (2020), em pesquisa sobre a atuação de sociedade civil na pandemia, a 

crise provocada pela pandemia exige que as instituições públicas se reinventem, e 

que para isso ocorra, novas formas de governança precisam emergir como uma 

experiência inovadora e democrática. Foi verificado nesse estudo de caso que a 

atuação da sociedade civil diante da COVID-19 chegou antes e fez a diferença, tanto 

em recursos mobilizados como em ações promovidas. Entretanto, percebeu-se 

também que esse esforço esteve concentrado mais nas ações emergenciais, de 

modo pulverizado. A autora recomenda:  

para que tais experimentações floresçam, parece necessário: (1) 
reforçar processos colaborativos de resolução das situações 
problemáticas trazidas pela pandemia, por meio de interações 
socioestatais e incluindo diferentes públicos, principalmente os 
afetados, na coconstrução das soluções e na apropriação de 
aprendizados e resultados gerados; (2) a articulação entre poderes 
emergentes e a inventividade da sociedade civil com a expertise, os 
instrumentos e os dispositivos das políticas públicas; (3) a ênfase na 
revisão, na aprendizagem pelo erro, nos testes, na transparência, na 
coprodução e no compartilhamento de informações e conhecimentos 
que possam produzir inteligência coletiva para enfrentamento da crise. 
(ANDION, 2020, p. 8)  

 

No exterior, outros trabalhos publicados recentemente associam a melhor 

reputação e a boa imagem da empresa e filantropos e a sua participação nas 

ações de combate à pandemia, incluindo a integração de suas atividades de 

responsabilidade social, porém a sociedade percebe, valoriza e reconhece tanto 

como marca como na propensão para comprar produtos, investir e dar crédito. 

A pesquisa publicada Resiliência corporativa e resposta durante o COVID-19, 

elaborada por professores da Harvard Business School, descobriu que 

empresas com percepção mais positiva pela população como um todo exibem 

maiores fluxos de capital e recursos e menos retornos negativos que seus 

concorrentes, e que isso foi especialmente verdade para empresas com 

posicionamento mais incisivo (CHEEMA-FOX et al., 2020). Outro trabalho 

publicado por pesquisadores de universidades inglesas, O impacto da pandemia 
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COVID-19 na responsabilidade social corporativa e na filosofia de marketing, 

infere que a pandemia da COVID-19 oferece uma grande oportunidade para as 

empresas mudarem para ações de responsabilidade social mais autênticas e 

contribuírem para enfrentar os desafios sociais e ambientais globais urgentes, e 

que tambem a tomada de decisões do consumidor terão um caráter mais ético e 

serão alteradas devido à pandemia (HE; HARRIS, 2020). E um terceiro estudo 

feito na Universidade de Murcia na Espanha, Repercussões nas empresas de 

suas ações socialmente responsáveis contra a pandemia gerada pelo COVID-

19, chegou à conclusão de que apesar da existência de variações e alguma 

divergência, de modo geral, as empresas que hoje estão dando exemplo e 

mostrando o seu lado mais solidário se beneficiarão de um aumento em seus 

resultados, reputação, imagem e comprometimento dos trabalhadores, entre 

outros aspectos, num futuro breve. (MANUEL et al., 2020)  

 

2.4.4 Pandemia e as doações no Brasil 

No ano de 2020, foram doados – por empresas e pessoas físicas – mais de R$ 

6 bilhões para enfrentar os efeitos da pandemia no Brasil, de acordo com o 

Monitor das Doações COVID-19, da Associação Brasileira de Captadores de 

Recursos (ABCR). Como referência ao que era anteriormente arrecado, esse 

valor é 78% superior ao total investido/doado por ano pelos associados do GIFE 

(Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), respondentes do Censo GIFE 

2018 (R$ 3,25 bilhões), o que demonstra uma grande mobilização da filantropia 

brasileira para enfrentar os efeitos danosos da pandemia. 

Essa atenção ao curto prazo e à emergência, portanto, pode estar ocultando 

uma crise de médio prazo, pois já se sente um decréscimo ao final de 2020 e 

mais ainda no início de 2021, medidos pelo mesmo monitor da ABCR. Dessa 

forma, a continuidade do trabalho de OSCs e movimentos sociais mobilizados 

para mitigar essa tragédia está correndo risco de continuidade. A Tabela 1 

destaca os principais doadores no combate à COVID-19, e o total doado no ano 

de 2020. 
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Tabela 1 - Maiores doadores em ações de combate à COVID-19 

Doador valor (em milhões R$) 

Itaú 1.247 

Vale 500 

JBS 400 

Cogna 267 

Claro 153 

Ambev 150 

Votorantim 150 

Rede D'Or 108 

Família Moreira Salles 100 

Bradesco, Itaú e Santander 80 

  
Doações 6.320 

Campanhas 228 

Lives 18 

  
Total Doações 6.566 

Fonte: Monitor da COVID-19 – ABCR (2020). 

 

2.4.5 Pandemia e as ONGs no Brasil 

O conjunto formado pelas organizações da sociedade civil (ONGs, institutos, 

fundações, coletivos etc.) tem exercido uma posição de destaque no combate à 

COVID-19 no país. Entretanto, desde que a pandemia adentrou o país, grande 

parcela dessas organizações se encontra fortemente alvejada pela situação. 

A pesquisa: Estudo - Impacto da COVID-19 nas OSCs brasileiras: da resposta 

imediata à resiliência, realizada pelas empresas Mobiliza e Reos Partner (2020), 

destacou que 73% das ONGs enfrentam redução da captação de recursos para 

manutenção de suas atividades e custos operacionais normais, considerando 

que 87% delas está prestando atendimento às populações acometida pela 

COVID-19. 

Com 1.760 instituições respondentes, a pesquisa foi realizada em todo território 

nacional, no mês maio de 2020. Os resultados apontaram grande fragilidade na 

saúde financeira das organizações, nesse momento em que demanda tornou-se 

maior, implicando em dificuldades para continuar oferecendo serviços. Entre os 

números, 20% declararam não terem recursos financeiros para continuar suas 

atividades e 26% estavam com recursos limitados para 90 dias. Mesmo diante 
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dessa situação delicada, ainda há boa expectativa sobre doações no Brasil: 42% 

das OSCs acreditam no crescimento de doações, ainda que o foco das doações 

seja direcionado para saúde. Os entrevistados também mencionaram acreditar 

que poderá haver queda nas doações de pessoas físicas (46%) e nos recursos 

captados pelas organizações (46%).  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem intuito de descrever o percurso metodológico utilizado na 

presente dissertação. Seu objetivo é o de demonstrar e detalhar o trajeto 

desenvolvido, as etapas e as escolhas realizadas no decorrer do projeto. Assim, 

estão descritos, respectivamente, a abordagem da pesquisa e sua 

caracterização geral, os meios de coleta dos dados e a forma como foi conduzida 

a análise dos dados. 

 

3.1 Abordagem da Pesquisa  

A dissertação foi conduzida por meio de abordagem qualitativa com a estratégia 

de estudo de caso (YIN, 2005; RICHARDSON, 2007). A opção pelo estudo de 

caso se deu devido à intenção de se realizar um estudo aprofundado, com intuito 

de se obter conhecimento mais amplo, esclarecedor e detalhado do objeto 

estudado (GIL, 1991). Para Yin (2005), o estudo de caso investiga fenômenos 

atuais no contexto de vida real. E a estratégia envolve a descrição densa, 

detalhada e intensiva de determinado fenômeno bem delimitado (MERRIAM, 

1988). Ademais, o estudo de caso oferece as seguintes vantagens: estímulo a 

novas descobertas, ênfase na totalidade do objeto de estudo e a simplicidade 

dos procedimentos (GIL, 1991).  

O estudo de caso se classifica como descritivo, no qual se oferece um relato 

detalhado de determinado fenômeno “que envolva, por exemplo, sua 

configuração, estrutura, atividades, mudanças no tempo e relacionamento com 

outros fenômenos” (GODOY, 2006, p. 124). Ademais, aborda-se a 

 
complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos. 
Normalmente os estudos de caso essencialmente descritivos são 
teóricos, não se guiam por hipóteses previamente estabelecidas nem 
buscam a formulação de hipóteses genéricas (GODOY, 2006, p. 124).   
 

Os critérios utilizados para escolha da organização a ser analisada foram os 

seguintes: (a) ter os elementos básicos de um caso de organização com 

objetivos no desenvolvimento comunitário e atuar nas características da 

filantropia comunitária; (b) após rodada inicial de consulta, a especialista ter sido 

a organização mais mencionada, de forma positiva; (c) ter um sistema de 
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governança inovador, traduzindo um modelo de filantropia comunitária peculiar; 

(d) ter nascido de uma demanda genuinamente local; (e) poder disponibilizar de 

modo franco e amplo o acesso às informações e às pessoas envolvidas para 

esse estudo. Convém destacar que a escolha desses critérios foi baseada nas 

perguntas de pesquisa, na conjuntura de pandemia e no tempo enxuto que se 

deu o trabalho de campo, ainda que virtual, condições que restringiram o número 

de organizações que atenderiam a esta proposta de estudo. 

A Tabôa foi escolhida como objeto dessa pesquisa a partir dos critérios 

estabelecidos e mencionados anteriormente. O período analisado foi desde o 

início da organização, em 2014. 

 

3.2 A Coleta de Dados  

A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista com roteiro 

semiestruturado (RICHARDSON, 1999). A entrevista semiestruturada visa 

compreender os significados e as interpretações que os entrevistados atribuem 

às questões e situações relativas ao interesse da pesquisa em questão 

(GODOY, 2006; AGARWAL; SANDIFORD, 2021). Elas foram conduzidas de 

forma virtual e as gravações via internet por meio da plataforma Zoom.  

Utilizaram-se dois roteiros: um para entrevista com parceiros e colaboradores da 

Tabôa (P) e outra para especialistas (X) do tema filantropia comunitária e 

membros representativos desse ecossistema. O primeiro com objetivo de 

caracterizar e aprofundar aspectos do caso em estudo; o segundo para 

contextualizar o caso e obter a confirmação da assertividade e adequação da 

escolha do objeto – Tabôa. Essas entrevistas seguiram um roteiro aberto, com 

questões direcionadoras e esclarecimentos iniciais do propósito da conversa, 

conforme modelos anexados. O modelo de entrevista, inicialmente pensado para 

ser executado de modo presencial, foi adaptado tanto pela pandemia que se está 

vivenciando como pela localização da organização e dos entrevistados 

envolvidos, mormente residentes na região sul no estado da Bahia. As 

entrevistas foram solicitadas e agendadas por meio de vários meios: ligações 

telefônicas, mídias sociais e e-mails, tanto por pesquisa na WEB como 

recomendação de especialistas consultados. Os primeiros pontos de apoio para 
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a definição de universo de abordagem e pesquisa, assim como da estrutura de 

coleta de dados foram: GIFE, IDIS e Rede de Filantropia para Justiça Social. 

Após o contato inicial, foi enviado um roteiro prévio, explicando o objeto de 

estudo e os pontos que seriam abordados. Além das gravações, algumas 

respostas foram complementadas por escrito por meio de processos digitais e 

via mídias sociais.  

Convém destacar que, após receber as respostas das questões abertas, os 

entrevistados continuaram colaborativos, solícitos e à disposição para sanar 

dúvidas e novos questionamentos que aparecessem após a análise de suas 

respostas, o que ocorreu em pelo menos um quarto do grupo. Todas as 

entrevistas foram realizadas no período de dezembro 2020 a março de 2021, 

algumas ocorram em duas rodadas, em especial aos dirigentes da organização. 

Os critérios utilizados para escolha dos entrevistados foram os seguintes: (a) no 

caso dos entrevistados relacionados à Taboa, do tipo P, o processo se deu pela 

técnica “snowball” (bola de neve), qual seja, uns indicando outros a partir do 

contato com Diretor-Executivo; (b) no caso dos entrevistados especialistas, do 

tipo X, os nomes surgiram a partir da revisão de literatura e indicados pelo GIFE 

– organização a qual sou associado.  

Foram entrevistados, de um universo de trinta e cinco prospectados, vinte e cinco 

possíveis sujeitos de informação, definindo-se como unidade de análise 

escolhida duas categorias pela proximidade institucional: (P) – para os mais 

próximos e (X) – para os especialistas do setor; sendo (P) quinze parceiros, 

colaboradores ou ex-colaboradores da Tabôa, entre dirigentes, parceiros locais, 

investidores e patrocinadores, agentes comunitários e correalizadores e, (X) dez 

especialistas provenientes de um universo de organizações representativas e 

academia, em cerca de 27 horas de conversa e relatos, com objetivo de 

preservar a privacidade e garantir o relato mais objetivo e firme, mantivemos a 

menção da ocupação e organização do entrevistado, como apresentado no 

Quadro 4 a seguir. 
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Quadro 4 – Participantes da Pesquisa 

Participante Data Unidade análise Instituição Relação com tema/ Tabôa 
Tempo 
(min) 

P1 03/12/2020 X Fundação Tide Setubal Fundo Zona Leste 40 

P2 03/12/2020 X GIFE Ecossistema filantropia 30 

P3 04/02/2021 X Especialista Terceiro Setor Especialista inv. social privado 60 

P4 16/02/2021 X USP-FEA/ CEATS Especialista Terceiro Setor 60 

P5 17/02/2021 X Instituto Sabin Especialista Terceiro Setor 70 

P6 19/02/2021 P Porticus Apoiador financeiro/ parceiro 85 

P7 19/02/2021 X ABCR Ecossistema filantropia 60 

P8 23/02/2021 P Instituto Ibirapitanga Apoiador financeiro/ parceiro 70 

P9 24/02/2021 X Humana Modelo de Desenvolvimento Territorial 65 

P10 24/02/2021 X IDIS Ecossistema filantropia 60 

P11 25/02/2021 P Tabôa Colaborador 60 

P12 26/02/2021 X Escola de Redes Redes e Capital Social  75 

P13 03/03/2021 P FUNBIO Apoiador financeiro/ parceiro 60 

P14 05/03/2021 P Tabôa Conselheiro 60 

P15 05/03/2021 P GIFE Ecossistema filantropia 65 

P16 05/03/2021 P Ex-Arapyaú Especialista Terceiro Setor 60 

P17 05/03/2021 P Arapyaú Apoiador financeiro/ parceiro 60 

P18 12/03/2021 X Fundação Salvador Arena Especialista Terceiro Setor 60 

P19 18/03/2021 P Moradora Serra Grande Comunidade 60 

P20 19/03/2021 P Instituto Humanize Apoiador financeiro/ parceiro 60 

P21 19/03/2021 P Moradora Serra Grande Comunidade 60 

P22 23/03/2021 P Tabôa Colaborador 60 

P23 29/03/2021 P SEBRAE BA Parceiro local 45 

P24 29/03/2021 P Rede de Filantropia Justiça Social Ecossistema filantropia / apoiador 50 

P25 29/03/2021 P Tabôa Dirigente 180 

1615 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Além das entrevistas, foram utilizados documentos, entre eles: Relatórios de 

Atividades 2017, 2018 e 2019; Avaliação Externa de Resultados 2019; 

Planejamento Participativo 2017 e 2018; Planejamento 2019-2021; 

Planejamento Estratégico 2021; Teoria de Mudança; Estatuto Social; Regimento 

Interno e Diagnósticos Participativos de Serra Grande, além do próprio site 

www.taboa.org.br 

 

3.3 Análise dos Dados  

No que se refere à análise dos dados, optou-se pela análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011). Para Colbari (2014), a técnica pode analisar os seguintes tipos 

de material: a) textos (documentos oficiais, livros, jornais, documentos pessoais); 

b) falas, relatos e depoimentos em geral; voz e imagem (rádio, televisão, 

cartazes, sinais, símbolos, etc.); c) comunicação não-verbal (gestos, posturas, 

vestuário, etc.); d) material especialmente gerado para a pesquisa aplicada ou 

acadêmica (discussão em grupos, relatos de reuniões, histórias de vida, 

biografias, autobiografias e diversas modalidades de entrevistas, etc.).  

Logo, a técnica de análise se demonstra alinhada com os tipos de dados que 

foram levantados na pesquisa. A condução da análise seguiu as seguintes 

etapas propostas por Bardin (2011): 

• Fase 1 (Pré-análise): na etapa inicial, o material a ser analisado é 

organizado e sistematizado. Concomitantemente, registram-se as ideias 

preliminares. Ao estabelecer o contato com o material da coleta de dados, 

no caso as entrevistas transcritas, formulam-se os objetivos e elaboram-

se os temas que orientam a análise. 

• Fase 2 (Exploração do material): consiste na fase em que os dados são 

categorizados, transformados sistematicamente e agregados em 

unidades de análise. 

• Fase 3 (Inferência e interpretação): é a fase em que ocorre o tratamento 

dos resultados em que resultam as análises reflexivas e críticas.  
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3.4 Protocolo de Estudo de caso 

Para Yin (2005), o protocolo para o estudo contém as regras gerais que devem 

ser seguidas ao utilizar o instrumento, tornando-se essencial para o 

desenvolvimento do projeto de pesquisa. O autor ainda ressalta que o protocolo 

potencializa a confiabilidade da pesquisa e visa orientar o pesquisador na coleta 

dos dados. Ademais, o protocolo deve conter uma visão geral do projeto do caso 

em estudo: procedimentos de campo, questões do estudo de caso e guia de 

relatório de estudos de casos. O Quadro 5 demonstra o protocolo da pesquisa. 

 
Quadro 5 – Protocolo para a realização de estudo 

Etapas Atividades Procedimentos 

Planejamento Elaboração do Protocolo. 

Nesta etapa foram definidas as 
categorias de pesquisa, as 
unidades de análise e a 
instituição que constituiriam o 
estudo de caso. 

Coleta de Dados 

Caracterização dos 
entrevistados e abordagem a 
serem analisadas. 
Elaboração do banco de dados 
com os documentos coletados 
por meio de sua cronologia e 
categoria. 
Coleta de dados por meio da 
entrevista semiestruturada. 
Transcrição das entrevistas. 
Organização dos dados por 
suas categorias/ temas 
pertinentes. 

Nesta etapa foram realizadas: 
Pesquisa documental (atas, 
relatórios, avaliações e 
propostas). 
Realização de entrevistas com 
dirigentes, colaboradores, 
parceiros, comunidade, 
investidores e especialistas 
que estiveram presentes no 
período em que a instituição 
empreendeu suas atividades, 
incluindo o período pandemia. 

Análise de Dados  

Organização dos dados 
coletados nas entrevistas e nos 
documentos. 
Verificação de como ocorreu o 
processo da pandemia e efeito 
na instituição e suas atividades. 

Análise de dados por meio da 
análise de conteúdo presente 
nas entrevistas e nos 
documentos coletados. 
Confronto com a teoria 
empregada. 
Análise pré e pós pandemia. 

Conclusão 

Verificação do efeito da 
pandemia nas atividades da 
organização, consequências e 
tendências desses no futuro do 
segmento e dela mesma. 

Sugestões e apontamentos 
finais. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Yin (2005). 
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4 O CASO TABÔA 

 

Os dados aqui informados conforme apresentado no capítulo 3 de metodologia, 

foram obtidos a partir da extração e síntese de informações de duas origens, a 

documentos relevantes institucionais e do site institucional. Os documentos 

institucionais analisados foram: (a) Relatórios de Atividades de 2017, 2018 e 

2019; (b) Avaliação Externa de Resultados de 2019; (c) Planejamento 

Participativo de 2017 e 2018; (d) Planejamento de 2019-2021; (f) Planejamento 

Estratégico de 2021; (g) Teoria de Mudança; (h) Estatuto Social; (i) Regimento 

Interno; e (j) Diagnósticos Participativos de Serra Grande, além de consulta do 

site no endereço www.taboa.org.br, no período de janeiro a maio de 2021. 

 

4.1 Origem  

A instituição se originou a partir de uma discussão do Plano de Referência 

Urbanístico e Ambiental (PRUA) de Serra Grande, Uruçuca (BA), na qual surgiu 

a demanda de ter uma agência de desenvolvimento econômico. A ideia foi 

apoiada pelo poder público, lideranças comunitárias e organizações locais 

(TABÔA, ONLINE a).  

O Instituto Arapyaú, em conjunto com o FUNBIO, elaborou um plano de negócios 

que teve como inspiração o modelo das fundações comunitárias e das 

organizações de desenvolvimento local solidário. Nasceu assim a Tabôa – 

Fortalecimento Comunitário, em 30 de outubro de 2014, que iniciou a sua 

atuação em abril de 2015, no distrito de Serra Grande, Uruçuca (BA), e em 

comunidades do entorno do Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), com 

programas voltados ao fortalecimento econômico e comunitário (TABÔA, 

ONLINE a). 

A instituição é movida pela crença de que é possível comunidades se tornarem 

modelos inspiracionais de sustentabilidade, prosperidade e qualidade da vida. 

Em 2016, criou uma linha de crédito voltada à agroecologia, que vem operando 

em escala piloto com baixa inadimplência, e hoje se encontra pronta para escalar 

a experiência, com base na metodologia desenvolvida. A partir de 2017, ampliou 
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a sua atuação para outras comunidades localizadas nos municípios de Ilhéus, 

Uruçuca e Itacaré (TABÔA, ONLINE a). 

 

4.2 Identidade Institucional 

A organização apresenta três elementos fundamentais de sua identidade e que 

os define da seguinte maneira: 

– Missão: fortalecer comunidades do sul da Bahia para o acesso a 

conhecimentos, recursos financeiros e o estímulo à cooperação, para que 

pessoas, negócios e organizações realizem o seu potencial rumo à 

sustentabilidade (TABÔA, ONLINE c). 

– Visão: comunidades do sul da Bahia adotam práticas sustentáveis e dinamizam 

a sua economia, com protagonismo de suas organizações e lideranças locais 

(TABÔA, ONLINE c).   

– Valores:  

• Confiança: é nosso ponto de partida. Agimos no mundo a partir disso, 

gerando confiança em nossas relações, honrando os acordos 

estabelecidos e atuando a partir da verdade. 

• Transparência: em tudo o que é feito e para todos os envolvidos e 

interessados;  

• Inclusão: acreditamos no potencial de cada um, e na igualdade de 

oportunidade para todos. 

• Respeito ao Meio Ambiente: projetos que valorizem todas as formas de 

vida.  

• Simplicidade: na forma de enxergar a vida, a beleza na simplicidade, a 

transformação a partir do simples, em nossos processos e no fazer.  

• Valorização do ser humano e seus potenciais (TABÔA, ONLINE c). 

 

4.3 Área de atuação 

O Distrito de Serra Grande (Uruçuca-BA), onde está localizada a Tabôa, faz 

parte de uma região em que se encontram cinco Unidades de Conservação 

Ambiental — Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC), Área de Proteção 
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Ambiental (APA) da Costa Itacaré–Serra Grande, APA da Lagoa Encantada e 

Nascentes do Rio Almada, Parque Estadual da Ponta da Tulha e o Parque 

Municipal da Boa Esperança. A região também conta com importantes 

instituições de ensino, pesquisa e extensão (TABÔA, ONLINE b). 

De outra parte, a região enfrenta uma sequência contínua de desigualdade e 

pobreza, resultado de uma marcha histórica e cultural de desenvolvimento, 

assentado em monocultura e concentração de renda, acentuados pela 

decadência da economia cacaueira. Alguns indicadores bem retratam as agruras 

socioeconômicas suportadas no sul baiano. Para ilustrar, no aspecto econômico, 

o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município de Uruçuca, de R$ 

5.513,47, é bastante inferior ao PIB per capita do estado da Bahia, de R$ 

11.232,00. O PIB do município corresponde a apenas 0,06% do PIB baiano. No 

quesito social, tem-se que mais de 50% da população local é assistida pelo 

programa Bolsa Família, e o seu Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) é de 0,616 (IBGE, 2020; TABÔA, ONLINE b).  

Este processo prejudicou o desenvolvimento de economias tradicionais como a 

pesca, a agricultura e o extrativismo, reforçado por legislações ambientais mais 

rígidas. Nesse contexto, a baixa qualificação técnica e profissional da população 

dificulta a sua adaptação às novas tecnologias e oportunidades econômicas. 

As belas e exuberantes atrações naturais e a aprazível qualidade de vida têm 

levado para a região, turistas e novos moradores, nacionais e estrangeiros, que 

levam novos costumes, geram aumento dos preços das terras e do custo de 

vida, trazendo atritos e até conflitos socioculturais. O incremento da população 

na região vem provocando uma ocupação desordenada, colocando em risco a 

qualidade de vida e dos recursos naturais (TABÔA, ONLINE b).  

 

4.4 Teoria de Mudança 

Tabôa surge com a visão de promover o protagonismo de atores locais para que 

possam liderar o desenvolvimento econômico e social, em harmonia com os 

recursos ambientais locais. A sua atuação ocorre por meio de dois eixos 

estratégicos, sinergéticos e complementares: fortalecimento das vocações 

econômicas e protagonismo comunitário. E para sustentar uma avaliação de 
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impacto, foi construída uma teoria de mudança que representa a razão dos 

resultados a serem obtidos pelos projetos e atividades da Instituição. 

O contexto da Teoria da Mudança se encontra ilustrado na Figura 1.  

 

 

Figura 1 – Contexto da Teoria de Mudança Tabôa 

Fonte: Associação Tabôa (2020). 

 

Como pode ser verificado na Figura 1, a envoltória econômica, social e ambiental 

de Serra Grande e região requer ações inclusivas e sustentáveis, em especial, 

em relação à condição ecológica sensível e à baixa oferta de oportunidades 

econômicas. 
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Para fazer frente à realidade local e aos cenários levantados, forjou-se uma 

Teoria de Mudança concernente e coerente aos ambientes internos e externos 

à organização, em atendimento as demandas comunitárias e aos princípios 

institucionais estabelecidos, conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Teoria de Mudança Tabôa 

 
Fonte: Associação Tabôa (2020). 
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4.5 Governança e Gestão 

A estrutura de governança da Tabôa, uma associação sem fins lucrativos, é 

formada por uma assembleia-geral, órgão de decisão máxima da organização, 

composta por financiadores e representantes da comunidade, entre os quais 

estão: agricultores(as), professores(as) universitários(as), empresários(as) e 

líderes comunitários (TABÔA, ONLINE d).   

Essa Assembleia Geral reúne-se duas vezes por ano: no final do ano para 

aprovação do orçamento e planejamento do ano subsequente, e até o meio do 

ano para avaliar o ano anterior e aprovar as demonstrações contábeis e o 

relatório de atividades. Atualmente conta com 18 associados. A Assembleia 

Geral elege um Conselho de Administração de até 10 pessoas, hoje composto 

por 7 membros, que elegem entre si um presidente e um vice-presidente. 

Geralmente, há uma composição entre um nativo de Serra Grande e um novo 

morador (TABÔA, ONLINE d). 

O Conselho de Administração é responsável pela orientação geral, definição de 

estratégias e monitoramento dos planos de ação, além de se manifestar sobre o 

desenvolvimento da Tabôa. O presidente do Conselho e Diretor Executivo, 

alinham com os demais conselheiros questões do dia a dia, ora com os 

representantes comunitários sobre questões da Vila, e ora com os financiadores 

sobre o andamento dos trabalhos (TABÔA, ONLINE d).  

O Conselho Fiscal se reúne semestralmente para analisar os controles 

financeiros e contábeis, emitindo parecer anual do orçamento e Balanço 

Patrimonial, sendo composto hoje por três membros, com capacidades para 

executar o seu trabalho. Além desses, existem mais dois comitês, um 

comunitário e outro assessor (TABÔA, ONLINE d). 

O Comitê Comunitário, responsável pelo processo de decisão das doações aos 

projetos comunitários, é composto por indicações dos conselheiros e de 

lideranças comunitárias de diferentes áreas de atuação, regiões e idades. É 

renovado a cada ano. Sua última edição foi composta por três pessoas por tema: 

Adolescente e Jovem, Água e Mulher. E finalmente, o Comitê Assessor, 

responsável pelo plano inicial da Tabôa, atualmente acompanha o trabalho 
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desenvolvido apoiando-o em assuntos pontuais em caráter consultivo, 

atualmente composto por 6 membros (TABÔA, ONLINE d). 

 

4.6 Apoiadores 

No Quadro 6, apontamos as organizações definidas como apoiadoras pela 

Tabôa, essas que aportam recursos em projetos e programas da instituição. 

 

Quadro 6 – Apoiadores Tabôa 

Organização atividades 

Instituto Arapyaú 

Fundação privada cuja proposta é articular organizações e lideranças, 
conhecimentos e ações que promovem a transformação da 
sociedade; atua por meio do aporte de recursos financeiros, de 
conhecimento e de relações a parceiros que trabalham na linha de 
frente da promoção da sustentabilidade. 

Instituto 
Ibirapitanga 

Instituto que apoia organizações da sociedade civil e ações que 
contribuam para a garantia de liberdades e o aprofundamento da 
democracia no Brasil. Tem suas atividades focadas no setor de 
alimentação, em especial, na perspectiva de um modelo agroalimentar 
justo, eficiente e saudável, além de atuar pela equidade racial. É uma 
organização doadora (grantmaker), cuja principal estratégia é o apoio 
direto a outras organizações, movimentos e coletivos da sociedade 
civil brasileira. 

Instituto Humanize 

Organização que integra estratégias e articulações para o 
fortalecimento da filantropia nacional, e o apoio a entidades de 
referência para o desenvolvimento sustentável do país. O Instituto 
promove ações em rede para o desenvolvimento territorial e a 
melhoria da realidade das pessoas que ali vivem, por meio de 
iniciativas sustentáveis, negócios de impacto e gestão pública.  

Rede de Filantropia 
para Justiça Social 

Sistema integrado composto por fundos e fundações comunitárias, 
organizações doadoras (grantmakers) que atuam e financiam por 
meio de diversas iniciativas nas áreas de justiça social, direitos 
humanos e cidadania. O apoio das organizações membro se 
concretiza por meio da doação de recursos financeiros - diretos e 
indiretos - a instituições e grupos da sociedade civil, lideranças e 
movimentos sociais que contribuem com o processo de transformação 
social e/ou lutam pelo reconhecimento de direitos. 

Ministério Público 
do Estado da Bahia 

Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. (Constituição 
Federal - art. 127). O Ministério Público estadual é representado pelos 
Procuradores e Promotores de Justiça que trabalham para garantir os 
direitos dos cidadãos.  

Porticus 
Organização internacional que administra e desenvolve os programas 
filantrópicos das entidades beneficentes estabelecidas pela família de 
empreendedores Brenninkmeijer. 
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Inter-American 
Foundation (IAF) 

Órgão independente do governo dos Estados Unidos, criada pelo 
Congresso dos EUA em 1969 para canalizar a ajuda para o 
desenvolvimento diretamente às pessoas de baixa renda organizadas 
na América Latina e no Caribe. A Inter-American atua por meio de 
doações e apoio a projetos tanto de e junto a grupos/ coletivos 
comunitários, como organizações da sociedade civil.  

O Fundo Brasileiro 
para a 
Biodiversidade 
(FUNBIO) 

Mecanismo financeiro nacional privado, sem fins lucrativos, que 
trabalha em parceria com os setores governamental e privado e a 
sociedade civil para que recursos estratégicos e financeiros sejam 
destinados às iniciativas efetivas de conservação da biodiversidade. 

Fonte: Associação Tabôa (2020). 

 

4.7 Parceiros 

No Quadro 7, apontamos as organizações definidas como parceiras pela Tabôa 

que realizam e operaram, conjuntamente, projetos e programas da instituição. 

 

Quadro 7 – Parceiros Tabôa 

Organização Atividades 

Rede de 
Agroecologia – 
ECOVIDA 

A Rede funciona horizontalmente e de modo descentralizado, por 
meio de famílias produtoras organizadas em grupos informais, 
associações ou cooperativas. Essas organizações se articulam com 
associações ou cooperativas de consumidores e outras instituições e 
formam um Núcleo Regional, circunscrito a uma área geográfica. 

Instituto Federal 
Bahiano – Campus 
Uruçuca 

O Campus Uruçuca do I. F. Baiano originou-se da antiga Escola 
Média de Agropecuária Regional da Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira (CEPLAC), a EMARC – Uruçuca, fundada em 
maio de 1965. Ao longo de sua história, essa unidade de ensino 
profissional desenvolveu diferentes projetos, desde a Estação 
Experimental, criada em 1923 – sendo o primeiro centro de pesquisa 
de cacau do mundo – passando à Escola de Capatazes e depois, em 
1965, a EMARC, fortalecendo a sua vocação para a formação de 
profissionais da região cacaueira baiana. 

Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e 
Pequenas 
Empresas 
(SEBRAE)  
Ilhéus, Bahia 

Entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento 
sustentável dos empreendimentos de micro pequenas empresas. Atua 
na perspectiva de fortalecimento do empreendedorismo e 
formalização da economia por meio de parcerias com os setores 
público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à 
inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.  

Rede de 
Agroecologia Povos 
da Mata 

Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC) da 
Bahia, tem como procedimento geral que todos tomem conta de todos 
e se visitem para garantir a qualidade orgânica; está autorizado pelo 
Ministério da Agricultura (MAPA) a emitir certificação orgânica 

Instituto IBIA 

Associação fundada em 2019, cuja missão é contribuir para a 
autonomia da agricultura familiar agroecológica a partir da 
estruturação e articulação de circuitos de comercialização da 
agroecologia no Brasil, apoiando redes de produção agroecológicas e 
ampliando o acesso a alimentos saudáveis da agricultura familiar. 

Fonte: Associação Tabôa (2020). 
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4.8 Atividades e Projetos Implementados 

A Associação Tabôa, segundo seus relatórios de atividades e teoria de mudança, 

realiza programas e atividades dentro de dois eixos direcionadores: o Econômico 

e o Comunitário. 

 

4.8.1 Eixo Econômico 

O objetivo desse eixo é criar e fortalecer negócios em transição para 

sustentabilidade, gerando e mantendo postos de trabalho e melhorando a 

qualificação profissional. A organização acredita que contribui para criação de 

negócios duradouros e prósperos por meio do acesso ao crédito, da melhoria da 

gestão, com oferta de cursos, assessorias e consultorias e do apoio à 

formalização e articulação dos empreendedores e agricultores, no âmbito urbano 

e rural, com foco na agroecologia. Para cumpri-lo, a Tabôa oferece os seguintes 

programas: (TABÔA, ONLINE b). 

a) Crédito produtivo 

Programa que fornece empréstimos para negócios incubados pela Tabôa e para 

empreendimentos das economias consideradas prioritárias para o 

desenvolvimento sustentável da região (Economia do Turismo; Economia 

Criativa; Economia do Cacau e Chocolate; Economia da Floresta; e outros 

negócios orientados à sustentabilidade) (TABÔA, ONLINE b). 

b) Incubação e fortalecimento de negócios 

Programa com objetivo de criação de novos negócios e fortalecimento de 

negócios existentes, por meio da oferta de consultorias, assessorias, 

capacitações e intercâmbio de experiências; e ações que facilitam o 

empreendedorismo e o desenvolvimento da economia local, por meio das 

articulações de políticas públicas, participação em conselhos e criação de redes 

de empreendedores no âmbito urbano e rural, com foco na agroecologia 

(TABÔA, ONLINE b). 

Destaque especial a uma nova frente que vem sendo desenvolvida: trata-se do 

dos Circuitos Agroecológicos, que é o projeto de maior abrangência e de maior 
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impacto, atualmente. A Tabôa participou da elaboração desse projeto e será 

gestora do recurso captado e fazendo também a coordenação de suas 

atividades. O objetivo geral do projeto é contribuir com a alimentação saudável 

e a proteção da sociobiodiversidade no campo, por meio do fortalecimento da 

agricultura familiar agroecológica, visando potencializar a produção, o 

beneficiamento e a circulação para abastecimento dos mercados nos territórios 

das Redes Ecovida (PR, SC, RS), Rede Povos da Mata (BA) e Instituto 

Quitandoca (SP). O projeto envolve e beneficia 200 agricultores familiares 

(TABÔA, ONLINE b). 

Todos esses programas são realizados por meio dos seguintes serviços ofertados: 

plano de negócio, mentoria/coaching, apoio à formalização e capacitação e 

intercâmbio de experiências(TABÔA, ONLINE b). 

 

4.8.2 Eixo Comunitário 

O objetivo desse eixo é gerar relações comunitárias mais colaborativas e 

aprimorar as suas capacidades. A organização acredita contribuir para uma 

sociedade civil capaz de fazer a gestão do território de maneira ativa, mediante 

o apoio a projetos socioambientais, capacitações, consultorias e assessorias, 

apoio à formalização e espaços de articulação interinstitucional. A organização 

espera que, ao fortalecer a sociedade civil e os empreendimentos locais e sua 

transição para a sustentabilidade, contribua-se para a dinamização econômica e 

social, garantindo a preservação ambiental e gerando prosperidade e qualidade 

de vida para todos os atores do território (TABÔA, ONLINE b). 

a) Investimento em projetos socioambientais 

Nesse programa, ofertam-se recursos não reembolsáveis para projetos 

apresentados por associações e coletivos, por meio de uma chamada de 

projetos anual e uma chamada simplificada, contínua, para projetos de 

fortalecimento de associações. E, o gerenciamento de fundo para investidores 

sociais no território (TABÔA, ONLINE b). 

b) Desenvolvimento de organizações, coletivos e lideranças 
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Nesse programa, desenvolvem-se capacidades institucionais para a autonomia 

das associações e coletivos. Em relação às lideranças, o objetivo é fazer com 

que esses indivíduos desenvolvam habilidades interpessoais para atuarem e se 

posicionarem em grupo de forma construtiva, com conhecimentos de cidadania 

e direitos, além de competências técnicas que apoiem os seus trabalhos 

(TABÔA, ONLINE b). 

Dentro desse programa, com foco no desenvolvimento das lideranças, a Tabôa 

apoiou a realização as seguintes ações: 

b.1) Programa Germinar – consiste em processo de desenvolvimento individual 

visando fomentar o empreendedorismo social e apoiar a sustentação de 

iniciativas nessa área, formando indivíduos que possam atuar como líderes 

voltados ao desenvolvimento de pessoas e grupos (TABÔA, ONLINE b).  

b.2) Diálogo e Gestão de Conflitos – trabalha a autopercepção e reflexões que 

abrem a possibilidade de lidar com o conflito de forma construtiva e criativa, a 

partir da atenção plena e estado de presença contínuo (TABÔA, ONLINE b). 

b.3) Líderes para Sustentabilidade – propicia espaço de reflexão sobre liderança 

a partir de temas reais e atuais, como: comunidade tradicional (nativos) e novos 

moradores (chegantes), bem como identidade, pertencimento e mudanças 

socioculturais nos últimos anos (TABÔA, ONLINE b).   

c) Gênero 

Nesse programa, desenvolvem-se formações, trocas, vivências e fortalecimento 

da rede de mulheres, e são realizados por meio dos serviços de consultorias e 

assessorias, doação/patrocínio, articulação para a cooperação e 

participação em espaços de governança local (TABÔA, ONLINE b). 

Nesse conjunto de atividades, menção especial à iniciativa Juntos contra o 

coronavírus, quando diante do contexto de pandemia, a Tabôa, em conjunto com 

lideranças comunitárias e outros atores locais, vem construindo estratégias de 

intervenção para minimizar os impactos do coronavírus na comunidade de Serra 

Grande (Uruçuca, BA) e entorno. Em caráter emergencial, a organização 

mobilizou recursos para comprar e distribuir cestas básicas e produtos de 

limpeza para as famílias mais afetadas (TABÔA, ONLINE b).  
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4.9 Avaliação de resultados e impacto 

Entre agosto e outubro de 2019, o Arapyaú realizou, junto à COMEA Avaliações 

Relevantes, uma avaliação qualitativa com a Tabôa – ONG parceira do programa 

Desenvolvimento Territorial no Sul da Bahia, no distrito de Serra Grande, em 

Uruçuca (BA). O trabalho gerou a publicação Tabôa: Avaliação Externa de 

Resultados, que analisa a relevância dos resultados obtidos pela instituição junto 

à comunidade (TABOA AVALIAÇÃO, 2019). 

Nesse relatório, foi lembrado que muitos estudos apontam que as avaliações de 

programas sociais são mais favoráveis quando realizadas após um longo 

período de implementação. Mudanças culturais e sociais levam muito tempo 

para acontecer. Apesar de ter sido fundada em 2014, há pouco mais de 6 anos, 

a Tabôa – Fortalecimento Comunitário foi capaz de produzir e contribuir para a 

produção de resultados muito importantes para Serra Grande e seu entorno. 

Atingiu, com sucesso, muitos dos seus objetivos, contribuindo para o processo 

de transformação do território (TABOA AVALIAÇÃO, 2019). 

Como uma iniciativa recente e inovadora, pois que desde o início está se 

envolvendo com aspectos relacionados à ampliação de atuação no território, 

foco e escala. Mas, que precisa ser percebido em profundidade, para se ter 

estratégia e operação ainda mais adequadas. Pode, desse modo, considerar-

se que o modelo da Tabôa, seja adaptável e replicável em outros municípios 

da região, em condições semelhantes (TABOA AVALIAÇÃO, 2019). 

Em uma escala de cinco estágios (insuficiente, regular, bom, muito bom e 

excelente), a entidade foi avaliada como excelente (a) na geração e manutenção 

de postos de trabalho e aumento de renda dos participantes; (b) no 

direcionamento de negócios e empreendedores apoiados com crédito pela ONG 

para se tornarem modelos sustentáveis; (c) na articulação das relações 

comunitárias do território; e (d) na contribuição para o aprimoramento das 

capacidades e o exercício do protagonismo das lideranças comunitárias. A 

Tabôa teve resultados “muito bons” em (e) contribuir para o aumento das 

capacidades institucionais e para a sustentabilidade das organizações do 

território; e (f) no alinhamento às necessidades e potencialidades do território 

(TABOA AVALIAÇÃO, 2019). 
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4.10 Participação Local 

A equipe executiva da Tabôa participa de diversas instâncias de governança 

local, tais como: Conselho de Turismo, Conselho de Meio Ambiente, Comitê de 

Pagamento por Serviços Ambientais, Plano de Diretor de Serra Grande, APA 

Costa de Itacaré Serra Grande, Grupo de Trabalho do Ministério Público sobre 

Portosul, entre outros (TABÔA, ONLINE d).. 

A Tabôa participa no âmbito local de uma Aliança Territorial, composta por 11 

ONGs e coletivos da região de Ilhéus a Itacaré, com a qual elaborou um plano 

de desenvolvimento econômico, ambiental e social, integrando ações entre os 

membros. Dentro desse contexto se fortaleceu a parceria entre a Rede Povos 

da Mata e Tabôa. E ainda atua em parceria com diversas instituições educativas 

da região, para a oferta de cursos, apoio a atividades de extensão universitária: 

Sebrae, SENAC, SENAR, Instituto Federal Bahiano, UESC, UNOPAR e Instituto 

Floresta Viva (TABÔA, ONLINE d).  

A Tabôa realiza diversas ações em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Uruçuca e administra recursos do MP voltados às ações de fortalecimento do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (TABÔA, ONLINE d). 

 

4.11 Planos e Estratégia 

Encaminhamento Estratégico extraído do documento Síntese da Visão para o 

território de Serra Grande e entorno para o ano de 2050, produzido em conjunto 

pela equipe da Tabôa, consultores especialistas, lideranças e conjunto 

representativo de membros da comunidade local, que orienta estrategicamente 

todo o planejamento das atividades da Tabôa. No Quadro 8, apresentamos a 

orientação estratégica da organização. 

 

Quadro 8 – Estratégia Tabôa 

Driver Encaminhamento Estratégico 

Ser sustentável 

Local reconhecido pelo respeito ao próximo e a todas as formas de 
vida, colocando as crianças no centro, pois representam a 
esperança da Serra Grande tão sonhada se realizar. 
Local que consegue viver em harmonia com o ambiente natural, 
que protege seus rios, praias e matas, e que respeita a flora local. 
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Ser uma referência e 
autêntica 

Que Serra Grande seja um centro de excelência e referência para 
a região, mas que seja também uma parte de uma engrenagem do 
processo de mudança da região. 
Uma Serra com características autênticas, que apesar do passar 
dos anos, sempre mantenha a essência de vila. 

Economia 

Comunidade rural produzindo de forma sustentável toda a 
demanda que a comunidade urbana (centro da Vila) demanda, 
evitando que a população saia de serra e para comprar itens de 
necessidades em cidades que não tem visão de sustentabilidade. 
Ter a sua economia bem caracterizada. 
Local que dê oportunidades aos seus cidadãos e que evite o 
êxodo. 
A pesca, sendo um grande responsável pela economia do lugar e a 
cultura dos jangadeiros, mantendo-se viva e fortalecida. 

Cooperação 

Diferentes atores sociais trabalhando juntos pelo mesmo objetivo, a 
região sendo diretamente beneficiada pela organização de Serra 
Grande. 
Onde não existam distâncias entre os vários grupos que compõem 
o lugar, mas sim que haja uma teia de conexão entre eles. 
Interligar as várias comunidades. 
Integrar Serra Grande na região e potencializar a luz na vila. 
Ter espaços públicos que integrem as pessoas. 

Segurança pública 
Que o modelo de segurança pública presente na vila seja exemplo 
para as demais localidades. 

Arte A arte como um elemento de cura e transformação da vila. 

Juventude 
protagonista 

Que a juventude seja a protagonista pela mudança. 

Fonte: Associação Tabôa (2016). 
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5 O CASO TABÔA – A PARTIR DA ÓTICA DOS ENTREVISTADOS 

 

As entrevistas seguiram dois modelos conforme o questionário anexo: o 

questionário X para especialistas e C para colaboradores. A seguir, 

apresentamos a síntese desses depoimentos, após apresentar o contexto do 

trabalho de pesquisa, na dimensão da filantropia comunitária e o objetivo da 

investigação, sendo o de analisar as estratégias que a Tabôa está adotando para 

promover o Desenvolvimento Comunitário por meio da Filantropia Comunitária e 

como a COVID-19 impactou essa meta. Para facilitar a exposição e 

entendimento dos conteúdos, juntamos os dois públicos entrevistados e 

reformulamos as questões agregando as respostas. 

a) sobre Filantropia e de Cultura da doação 

Nos trechos a seguir, notam-se as várias percepções dos participantes da 

pesquisa sobre a filantropia e seus desdobramentos. 

a filantropia esteve sempre associada a uma ideia de caridade, hoje se 
tem uma virada... embora haja avanços claros, esse movimento tem 
um certo conservadorismo nas agendas, quase 85% das fundações e 
institutos empresariais está voltado à educação [...] de incentivos, de 
taxação de herança, de vários mecanismos que poderiam influenciar 
um volume de recursos maior, mas também tem uma questão cultural. 
(P8, Instituto Ibirapitanga) 

existe uma camada de colaboração, que é uma camada naquilo que é 
o ato primordial da filantropia, que é a doação. [...] se você conseguir 
trabalhar de forma onde pegue e combine recursos, de múltiplas 
fontes, essa arquitetura pode permitir que muitos outros atores de 
diferentes formas somem... isso compromete, engaja e cria cultura. 
(P15, GIFE) 

[...] precisam ser identificadas as diferenças entre Filantropia Sctricto 
Sensu e Investimento Social Privado, o papel é um pouco diferente, os 
interesses são diferentes e a agenda é diferente... O investimento 
social privado empresarial olha para os territórios em que o negócio 
está presente, não só por uma razão de lucro imediato, mas é porque 
faz parte hoje do negócio você ter uma presença num certo território, 
você apoiar e desenvolver essas comunidades. (P9, Humana) 

Nos fragmentos, percebem-se os vários estágios de desenvolvimento e a 

necessária profissionalização que a filantropia tem passado nos últimos anos. 

Os relatos também destacam que existe grande complexidade e diversos 

entendimentos de conceitos e práticas sobre o termo – que vão além da caridade 

e do investimento social privado –, e que abordam aspectos importantes, como 

o olhar colaborativo e a perspectiva política, além de pontuar a importância do 
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fortalecimento da cultura de doação e a necessidade de ampliação temática, 

escapando da concentração de investidas em setores tradicionais, como a 

educação.  

b) sobre o conceito de Filantropia Comunitária 

Embora, a literatura seja mais objetiva no que se refere ao conceito de filantropia 

comunitária, nota-se que as explicações são mais complexas e ramificadas que 

as definições dos manuais. Os fragmentos a seguir auxiliam nas várias 

elaborações do conceito e dessas percepções.  

Acho que lá atrás, era a crença do IDIS, acreditar no conceito de 
fortalecer essa filantropia dentro da comunidade, que sustentam ações 
filantrópicas com o dinheiro da própria comunidade. Hoje, nós achamos 
as organizações de cunho comunitário, territorial, podem também fazer 
captação não necessariamente estão na comunidade [...] A gente está 
criando o nosso modelo tupiniquim, e não tem modelo prevalente no 
Brasil. (P10, IDIS) 

E complementa,  

Ouvi essa semana, numa discussão de governança, sobre se deveria 
ter assento para os doadores na governança de um fundo patrimonial... 
Eu me pergunto por que não? (P10, IDIS) 

[...] filantropia comunitária é diferente de desenvolvimento comunitário. 
Qual é a diferença aqui? Para mim, a filantropia comunitária traz alguns 
elementos a mais do que o desenvolvimento comunitário. Quais são? 
Primeiro, parte do princípio de que as comunidades locais têm que ter 
vez e voz, na maneira como elas decidem seus destinos [...] A agenda 
da justiça social, é um outro diferencial do desenvolvimento 
comunitário, pois, enquanto na filantropia corporativa, se evita bolas 
divididas, alguns temas quentes, aqui vai ter que se entrar nesses 
temas, renovação de poder, questão étnico-racial, de gênero e até 
relações de poder com grandes grupos econômicos. (P5, Especialista 
III Setor) 

A cara da filantropia brasileira é de fundações que se colocam muito 
fortemente no lugar de operadoras de programas e de projetos, e bem 
timidamente nos últimos anos, no lugar de fortalecedora das 
organizações da sociedade civil, não entendendo que tem uma 
distinção importante de quem aporta recursos e de quem recebe 
recursos. De certa, estimulando um mito por parte das fundações de 
serem lugares de maior eficiência em relação à execução de projetos 
e de programas, com isso se tem pouco recurso da nossa filantropia 
destinada a, de fato, fortalecer as organizações. (P8, Ibirapitanga) 

 [...] a filantropia comunitária é muito mais uma prática que um conceito, 
que, na verdade, o esforço de conceitualizar ele vem justamente da 
observação da realidade e como esse conceito se dá efetivamente no 
campo. Não é o contrário. Pra mim, na verdade, não são os conceitos 
que viram as ações, são as ações que inspiram a construção de 
conceitos ou a sua desconstrução. A ideia do shift-the-power, não é 
mais um conceito, é um go-to-action, no contexto da filantropia 
comunitária, é justamente tentar destravar de alguma forma essa ideia 
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de que a filantropia comunitária é uma agenda objetiva e universal. 
(P24, Rede Filantropia) 

E conclui:  

[...] o modelo fundação comunitária, (não digo que ele não é bom), não 
se desenvolveu no Brasil, porque não existe o ambiente propicio para 
isso. (P24, Rede Filantropia) 

 Basicamente, a filantropia comunitária, como “uma estratégia de 
investimento social voltada a impulsionar o desenvolvimento territorial 
e comunitário de forma sustentável a partir do envolvimento de 
diversos atores e lideranças locais” é uma retomada ou relançamento 
da ideia de desenvolvimento local integrado e sustentável (que ficou 
mais conhecido, no Brasil, pela sigla DLIS no final dos anos 90). Revela 
a mesma e boa já velha intenção do desenvolvimento baseado em 
ativos. Do meu ponto de vista, deveria enfatizar mais, quando fala em 
lideranças, o papel das multilideranças, e quando se refere ao âmbito 
comunitário deveria enfatizar mais a ideia de rede. Não rompe, porém, 
com o caráter mais participativo do que interativo dos processos de 
indução a partir de entidades hierárquicas que se situam fora do âmbito 
comunitário que pretendem desenvolver. (P12, Escola de Redes) 

Eu tenho acompanhado o movimento de filantropia comunitária há 
muito tempo... É incrível como 3 organizações tenham o poder de criar 
uma espécie de um movimento, porque as fundações comunitárias 
clássicas estão muito conectadas na cultura americana bottom-up, o 
cidadão conquistado, e no Brasil a nossa cultura é top-down, o que que 
o estado vai fazer por mim, que é o inverso da cultura americana. 
...Aonde eu vejo a tensão, né, o fio da navalha, a proposta da 
organização comunitária ela vem de cima pra baixo, ela vem dos ricos 
pros pobres, e ela muitas vezes não dá conta de considerar os 
movimentos populares que existem até porque você tem uma certa 
visão de esquerda e direita, você não vê nas fundações comunitárias 
o MST, outros movimentos mais clássicos que estão no ambiente rural 
há muito tempo, muitas vezes você tem duas esferas de atuação de 
fortalecimento comunitário, um desses movimentos mais de base 
mesmo. (P14, Tabôa) 

Quando eu falo comunitário, eu falo de base mesmo, para a redução 
de desigualdades, porque eu posso pegar os empresários mais ricos 
da região e fazer uma coisa territorial, mas isso não vai ser comunitário, 
vai ser territorial, mas se eu quero ir pra comunidades de base, aí eu 
tenho que trabalhar com a base da sociedade. Mas, também se pegar 
os fundos temáticos da Rede, eles também trabalham com 
comunidade de base, aquilo lá é um trabalho comunitário, que é 
temático, é as duas coisas ao mesmo tempo... Vai emergir um modelo 
brasileiro de fortalecimento comunitário, ou vários... um movimento em 
rede que está emergindo das comunidades, de baixo para cima. [...] 
esse modelo é um híbrido... (P25, Tabôa) 

Entre os relatos, destaca-se o fato de que as organizações dessa natureza são 

poucas diante das necessidades que o Brasil apresenta. Constata-se, nesses 

fragmentos, opiniões e entendimentos diferentes sobre o papel e o modelo da 

filantropia comunitária que o conceito pode estar ligado tanto ao modelo original 

americano, tipo top-down, como a algo mais tropicalizado e participativo, tipo 

bottom-up, além dessa percepção específica do território e do engajamento da 

comunidade, mencionam-se relevantes questões sobre a origem dos recursos e 
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o papel do Estado. Em todos os entendimentos, enfatizam-se os pontos de 

distinção em relação a outras naturezas da filantropia tradicional, 

fundamentalmente a questão da participação dos agentes locais.  

c) sobre como a pandemia da Covid-19 alterou as ações da Filantropia e o 

campo da Filantropia Comunitária 

Os impactos causados pela pandemia tiveram diferentes percepções sobre a 

sua dimensão. Essa diversidade nas percepções se acentua dependendo do 

setor atingido. Os relatos a seguir auxiliam na compreensão desses 

entendimentos. 

Tem algo que a gente também tem que fazer essa leitura dos sinais. 
Acho que se a gente olhar para pandemia, todas as organizações que 
estavam mais vinculadas ao setor de saúde, vinculada à crise sanitária, 
acho que esses de alguma maneira ganham uma preponderância. Já 
as ações compensatórias em relação aos impactos negativos dessa 
crise sanitária, que tem um cunho mais assistencialista, estes também 
de alguma maneira tiveram que se mobilizar. Acho que o restante está 
prejudicado. Não vejo ainda uma retomada de um pensar mais 
estratégico sobre o social, vamos pensar então na formação, na 
capacitação, isso do ponto de vista bem de atuação do terceiro setor. 
(P4, CEATS-FEA/USP) 

a COVID fortaleceu e acelerou algumas percepções dentro dos atores 
da filantropia em relação à importância de trabalhar território [...] as 
empresas começaram a doar muito mais, e aqui eu acho que tem um 
movimento de ampliação da atividade filantrópica das empresas. A 
COVID mostrou que é muito mais fácil a empresa apoiar uma 
organização da sociedade civil que está na ponta do que fazer, criar 
uma equipe, ter que responder com isso aos seus acionistas, ter um 
intermediário faz muito mais sentido. (P10, IDIS) 

E continua,  

A gente está no ranking de doação há 10 anos na posição 74, são 126 
que reportaram todos os anos. Não temos evoluído. Com a COVID, 
isso deve mudar, a minha crença é que as empresas vão doar mais [...] 
Como as organizações da sociedade civil foram as primeiras a 
responder à pandemia antes do governo, a confiança nelas aumentou, 
empresas tiveram que doar para as organizações. (P10, IDIS) 

Não há dúvida que com o advento da COVID, em termos gerais no 
mundo, as condições de vida se deterioraram, as pessoas estão 
vivendo desafios ainda maiores do que já viviam, mas, do mesmo 
modo, a gente viu muita mobilização dos atores da filantropia, 
filantropia familiar, filantropia empresarial, voltadas para ajudar 
comunidades. Então cada vez mais a gente vê a importância e a 
necessidade de se buscar dentro das próprias comunidades e os 
próprios cidadãos as forças que eles próprios têm, e as conexões que 
existem locais para buscar soluções e superações. Mas, não se deve 
desprezar o poder público nessa articulação de forças. Na filantropia 
comunitária acho que a gente sempre tem que pensar na participação 
de vários atores, a comunidade como ponto central, que são os 
maiores interessados, além dos que tem mais ativos, os filantropos 
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individuais e familiares, a filantropia empresarial. (P3, Especialista III 
Setor) 

[...] em toda e qualquer tragédia sempre tem um salto nas doações, 
como resposta [...] há uma grande reação de solidariedade das 
pessoas, isso é natural. E depois de algum tempo, essa solidariedade 
se esvai, ou porque há outras prioridades, ou porque acontecem outras 
tragédias. Quando a pandemia começou, a gente já esperava, que isso 
fosse acontecer, e aí os números mostraram que isso aconteceu além 
do que imaginávamos, foi um movimento único no país, inédito... 
Depois, ela se estabilizou, ou a gente pode dizer que caiu né, depois 
nós não tivemos novas doações, em grande volume, sendo 
adicionadas ao sistema, ao combate a pandemia. É o maior movimento 
de doação no país, engajando todos os setores da sociedade, a mídia 
falou de doação de uma forma como ela nunca tinha falado, a doação 
foi capa de revista, pelo menos umas 3 capas, falaram sobre o 
tamanho da generosidade brasileira, o que é algo bastante inédito, 
bastante incomum. (P7, ABCR) 

Eu acho que boa parte desse recurso não chegou e não vai chegar 
nessas pontas, nesses rincões do Brasil. Então assim, acho que a 
Covid vai deixar um estrago que vai levar tempo pra gente chegar no 
tal pós-Covid, acho que o pós-Covid é depois que a gente conseguir 
recuperar o estrago que ficou da pandemia, e aí recomeçar uma nova 
jornada, uma nova fase, e aí eu acho que essa nova fase é isso, 
trabalhar mais em rede, endereçar mais as questões que são mais 
localmente prioritárias, e não tentar atirar pra todo lado, acho que é 
chamar o papel do estado, de fato ele tem que cumprir o papel dele... 
Esse papel não tem como tirar ele (o governo) da mesa, às vezes eu 
sinto que os nossos esforços de filantropia.... a gente acaba trazendo 
aquela coisa, ah, o estado só atrapalha, deixa para lá o estado e vamos 
fazer a gente resolver aqui sozinho, isso é uma falácia. (P5, 
Especialista III Setor) 

[...] estaremos com um olhar mais conservador esse ano, em função 
do que foi ano passado, do que a gente acha que vai continuar sendo 
por agora, pedidos que vão continuar chegando, adaptações que 
seguem sendo feitas. Conservador no sentido de ser mais cuidadoso 
com os voos que a gente dá em relação ao orçamento... Vamos 
entender qual é o cronograma, passando atividades, algumas podem 
migrar para um remoto, então nesse sentido a gente precisou olhar um 
pouco para cada um deles e as adaptações que seriam necessárias 
em cada projeto. Isso continua sendo feito, porque nem todo mundo 
incorporou um cenário de pandemia no seu planejamento. Então, ainda 
tem coisas no ar, a gente segue ajustando e revendo o tempo todo. 
(P20, Humanize) 

o problema da filantropia e das organizações sociais será o mesmo, 
novas fontes de recursos [...] no primeiro momento, muitas empresas 
que foram doadoras iniciais vão quebrar, muita gente que recebia cesta 
básica porque ganhava dessa empresa não vai ter mais... o recurso 
emergencial que está vindo do governo vai acabar... e os problemas 
sociais e econômicos anteriores, não só não terão sido cuidados, mas, 
estarão agravados. Eu acho sim... que a gente terá um grave problema 
nas organizações sociais... vão precisar se reinventar e ser mais 
proativas, em especial, na captação de recursos. (P18, Fundação 
Salvador Arena) 

[...] a pandemia mostrou o quão é importante a sociedade civil, porque 
sem a sociedade civil esse país estaria no caos total e quem respondeu 
às demandas da sociedade foi a sociedade civil organizada. Pelo que 
eu acompanhei dos trabalhos dos fundos da Rede, a gente mapeou 
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que eles atuam em 3 frentes superimportantes, uma que foi a criação 
de fundos ou linhas de apoio emergencial, muitos lançaram editais 
muito rapidamente, o segundo foi o que a gente falou de mobilização 
territorial, e na verdade foi que entrou muito as fundações comunitárias, 
os fundos comunitários, entrou um trabalho de articulação tremendo, e 
terceiro ponto que foi a comunicação e a produção de conhecimento. 
(P24, Rede Filantropia) 

Como pode se depreender dos vários fragmentos, de modo geral, no primeiro 

momento, houve um incremento das doações e ações assistenciais, como 

sempre ocorre e é o esperado, mas com o passar do tempo, ocorreu uma 

redução gradual desses subsídios. De certa forma, todos enfatizam a 

preocupação com o futuro do setor, e que abordagem local e por meio das 

organizações sociais passou a ser visto com mais confiança e credibilidade. 

Nesse novo normal, o fator proximidade conectado à eficiência e rapidez, às 

populações vulneráveis no atendimento social ficou marcado.  

d) sobre as perspectivas de futuro e desafios às ações da filantropia e o 

campo da Filantropia Comunitária, após a pandemia da COVID-19 ou no 

novo-normal 

Como verificado na seção anterior e aqui aprofundado, o futuro e seus desafios 

para lidar com esse momento de incerteza vão exigir que as organizações se 

reinventem e redimensionem as suas atividades. 

[...] a Covid na verdade começou a fortalecer organizações ao ponto 
de criarem frentes de atuação inimagináveis. Acho que tudo isso, na 
verdade, tem que deixar algum ensinamento, o fato de reconhecer a 
importância que tem a sociedade civil no Brasil. E aí que os fundos 
entram fortemente, [...] os fundos da Rede doaram para sociedade civil, 
doaram na ponta, doaram no campo. (P24, Rede Filantropia) 

E conclui,  

Na minha opinião, o principal desafio é da filantropia comunitária, é ela 
se consolidar como um campo, como uma prática que efetivamente 
venha a mostrar que ela existe e que a gente precisa estar atenta a 
reconhecer essas experiências e trazê-las pro centro. (P24, Rede 
Filantropia) 

a pandemia alterou profundamente os processos de indução do 
desenvolvimento local (e, portanto, de promoção da filantropia 
comunitária). Todos esses processos baseavam-se em metodologias 
participativas (ou tecnologias sociais) presenciais. As exigências de 
distanciamento social impedem, pelo menos, temporariamente, a 
realização desses trabalhos que eram baseados em visitas a 
moradores de alguma localidade, conversas com lideranças e 
aglomerações [...] A questão que se coloca é: como articular e animar 
redes de desenvolvimento comunitário sem contato, conversa frontal e 
aglomeração? Ainda não temos uma resposta para isso. (P12, Escola 
de Redes) 
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[...] a pandemia impactou bastante. A sensação lá para meados de 
junho, julho, quando teve um grande pico, se teve a sensação de que 
era o limite do que podia ser possível acontecer, de que isso não 
pioraria. Mas, nesse momento a gente está vivendo [...] talvez o pior 
momento [...] a gente vê empresários com afetação já da saúde mental, 
inclusive a gente já tem casos de suicídio na região. A gente vê muito 
desemprego e muito desespero do empresário com toda essa situação. 
De forma imediata, nossa atuação foi colocar e tentar agilizar o 
processo de digitalização dos negócios [...] num médio prazo, negócios 
com os conceitos que ora estão postos tenderão a também, por mais 
digitalizado que esteja, a não sobreviver. Então a gente entende que 
nesse momento é muito importante essa orientação para um repensar 
do negócio. (P23, SEBRAE) 

 

Os impactos causados pela pandemia no futuro das organizações, de alguma 

forma, estão e estarão presentes em todos os planejamentos, doravante. O que 

se coleta nesses fragmentos vai na direção de maior virtualização das atividades 

e investimento em tecnologias que permitam com segurança a manutenção das 

relações comunitárias e sociais. A questão principal do ponto de vista 

operacional é como articular e animar redes de desenvolvimento comunitário 

sem contato, conversa frontal e aglomeração.  

e) sobre a Tabôa – origem e início de operação 

A decisão de investimento de agentes externos, com o objetivo de 

desenvolvimento regional está na origem da organização, a preocupação no 

envolvimento da comunidade foi um elemento central desse processo. 

Da minha perspectiva, o surgimento da Tabôa está muito vinculado ao 
Instituto Arapyaú. O Arapyaú está na vanguarda dos debates da 
filantropia comunitária no Brasil. Ele bebe muito nas reflexões mais 
contemporâneas e tenta levar isso pra lá, que precisa empoderar a 
comunidade, que, não dá para o único financiador, que precisa 
diversificar as fontes de recursos, que precisa não só ouvir a 
comunidade, mas implicar a comunidade, criar centro de 
pertencimento e por aí vai [...] O modelo da Tabôa é mais colaborativo, 
onde cada um aqui contribui naquilo que tem de melhor para contribuir, 
respeitando o conhecimento que o outro tem, só o outro tem. Nunca 
nenhum financiador vai entender o que é morar no sul da Bahia, e quais 
são as questões que estão ali, no morar ali. (P15, GIFE) 

A Tabôa já começou não só com a Arapyaú, mas com o FUNBIO, e 
logo depois, com a Branca Moreira Salles e o João Moreira Salles. 
Então, a gente já tinha 3 financiadores logo no início. O Arapyaú 
sempre enfatizou que eles não queriam entrar numa coisa que tivesse 
só eles, então a Tabôa iniciou porque já tinha outros financiadores. A 
expansão dos financiadores da Tabôa foi acontecendo naturalmente 
ao longo do tempo, tanto com parceiros operacionais, que não dão 
dinheiro, mas dão cursos, formações. A gente fez parceria 
praticamente com todo o sistema S e com a prefeitura de Uruçuca. A 
gente faz administração de cursos de TAC para o MP da Bahia e mais 
recentemente, a partir de 2018, se começou a trabalhar com recursos 
de financiadores voltados para agricultura. (P25, Tabôa) 
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A Tabôa foi criada para apoiar a parte produtiva, com pequenos 
produtores e com pequenos comerciantes ali de Serra Grande, 
pequenos produtores tanto de agricultura orgânica, de hortaliças e com 
o do cacau cabruca [...] A Tabôa virou uma organização local, mesmo 
o Beto sendo uma figura estrangeira na época, hoje ele é um cidadão 
dali, e a atuação da Tabôa na região, tem vários exemplos bons, como 
o do assentamento Dois Riachões [...] Então, um grupo do 
assentamento foi até a Tabôa e pegou uma linha de empréstimo para 
trabalhar com cacau [...] agora para um novo projeto eles pegaram 
outro empréstimo para aumentar a estrutura e escala e vender direto 
para as grandes produtoras de chocolate, saíram do commodity. (P13, 
FUNBIO) 

O surgimento da Tabôa se deu a partir de um diagnóstico na região, 
desse diagnóstico saíram algumas recomendações de possíveis 
atuações no território, tanto cadeias, como formas de atuação [...] e daí 
precisaria de alguém pra conduzir essa organização e aí o Beto 
(Roberto Vilela), que havia participado do estudo, topou o desafio e 
acabou mudando para lá e fundando a Tabôa, mas ela veio com esse 
olhar de desenvolver o território, com esse componente de 
empreendedorismo, de crédito, de atuar em alguma cadeias 
específicas que são vocações pra região. (P17, Arapyaú) 

E continua,  

[...] a Tabôa atingiu um patamar diferente de organização, ela cresceu 
bastante e começou a ter outros grandes apoiadores e a desenvolver 
projetos maiores, com outros investidores mais robustos. (P17, 
Arapyaú) 

A Tabôa é a expressão de um desejo e de uma estratégia. O desejo 
de imaginar que poderia fazer fomento econômico e que esse fomento 
econômico teria que ser construído de uma maneira que junto com o 
investimento financeiro houvesse um investimento estrutural na 
comunidade [...] O projeto da Alcoa em Juriti serviu de benchmarking 
[...] e acabou sendo uma proposta híbrida, porque não era nem um 
fundo, não era uma agência de microcrédito, e não era ONG de 
fortalecimento comunitário. [...] Sobre os desafios iniciais, que eu 
lembro, o cuidado que você tem ter no diálogo com a comunidade, 
porque em última análise o seu lugar de fala quando você é um 
financiador, está sempre presente, esse é um desafio. (P16, ex-
Arapyaú) 

[...] Inicialmente a sensação que a gente tinha era que a Tabôa era um 
braço do Arapyaú, o Arapyaú veio com um braço do microcrédito e que 
a Tabôa era quem operacionalizava isso. Mas, depois dessa 
percepção, ela foi evoluindo pra compreender a Tabôa como um 
organismo que não era um braço do Instituto Arapyaú, mas era uma 
entidade autônoma, independente, que além de ser um agente para o 
desenvolvimento de negócios da região de Serra Grande, ela também 
atuava com crédito, que era crédito tanto a fundo perdido quanto 
crédito que seria depois retornado pra ele que eram os financiamentos 
utilizados pela forma comum de financiamento. (P23, SEBRAE) 
 

Como pode ser atestado nos excertos das entrevistas, o processo de criação da 

Tabôa embora concebido por forasteiros, foi urdido em conjunto e num processo 

muito rico de participação comunitária, envolvendo lideranças locais desde o 

início. No mesmo sentido, contando com parceiros e apoiadores entusiasmados 
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que proveram os recursos financeiros necessários para o empreendimento, teve 

como inspiração três modelos organizacionais: fundo, agência de microcrédito e 

ONG de fortalecimento comunitário, e se tornou um híbrido dos três. Com a 

definição de atuação em dois eixos integrados e complementares – econômico 

e social-comunitário –, essa grande inovação se concretizou desde ações 

estruturantes, que vão desde o fortalecimento de lideranças e protagonismo dos 

moradores de Serra Grande, até práticas e tempestivas, como o fomento a 

negócios sustentáveis com microcrédito, em especial, a produtores locais de 

cacau e da cadeia do turismo. 

f) sobre a percepção da Organização num segundo momento, vencido o 

período inicial de criação, já no período de diversificação de recursos, com 

novas fontes e modelos de financiamento, para além dos precursores 

A evolução da Tabôa após sua criação foi orgânica e se deu em bases sólidas. 

Vários parceiros e apoiadores conhecendo a proposta e visão da organização 

foram envolvidos.  

[...] há uma dificuldade grande ainda na população mais de baixa 
renda, mais pobre, economicamente, de diferenciar o que que é o 
Arapyaú do que que é a Tabôa, e tem um esforço da gente na Tabôa, 
de mostrar que a Tabôa hoje é uma entidade independente do 
Arapyaú, que a Tabôa não é o Arapyaú, que a Tabôa não é a Natura, 
e eu acho que hoje, institucionalmente para quem tá mais próximo, isso 
é muito claro. (P14, Tabôa) 

 E continua: 

Uma das lutas da Tabôa atualmente é que esses financiadores, 
inclusive o Arapyaú, continuem bancando o desenvolvimento 
institucional da organização e não estejam só focados nos projetos fim. 
(P14, Tabôa) 

Agora uma coisa que é fundamental, o fato da Tabôa ser a Tabôa, estar 
fincada naquele território, daquela forma, ela é uma organização que 
não só passa confiança, aí eu não estou falando para o financiador, ela 
tem uma capacidade de diálogo com a própria comunidade, com o 
próprio território, que é muito rara, então, é uma organização, primeiro, 
quando a gente começou a parceria, já tinha 10 anos, tinha uma 
estrada, é uma organização absolutamente inovadora, do ponto de 
vista de governança, do ponto de vista de relação com o território, do 
ponto de vista de formas de financiamento, então quando a gente viu 
o arranjo do projeto, e isso ancorado na Tabôa, você fala, vai funcionar, 
não tem como não funcionar. (P8, Ibirapitanga) 

O que motivou a vinda da Tabôa para cá foi o cenário de necessidade, 
de apoio a essa frente no campo social, campo empreendedor, trazer 
maior diversidade econômica pra região, maior protagonismo para 
essa comunidade, então a gente trabalha muito com as lideranças 
locais, lideranças que atuam em pautas específicas, a gente tem todo 
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um programa de liderança, a gente tem atividades para que as 
associações continuarem se fortalecendo, e nas associações estão as 
grandes lideranças [...] a Tabôa não nasceu pra ser uma executora de 
processos e de ações. Quem vai fazer isso são as pessoas 
beneficiadas pela Tabôa. A Tabôa é uma organização meio que dá 
ferramentas necessárias para que a ponta possa se desenvolver, 
brilhar e liderar seus processos. Assim a Tabôa tem sido até hoje. (P11, 
Tabôa) 

 [...] a Tabôa é uma organização muito completa, porque tem, digamos, 
essa dupla atuação. Tem uma atuação muito forte com os produtores 
locais, eles apoiam toda a agricultura familiar, com toda a cadeia do 
cacau, que no sul da Bahia é superimportante, e também tem todo um 
trabalho com a sociedade civil comunitária da região. Normalmente, as 
fundações comunitárias têm sempre uma atuação, eu diria, mais 
complexa, no sentido de que como estão no território, como de alguma 
forma estão lidando com diversos fatores ali, no território, elas têm uma 
modalidade de operar, que não é apenas do grantmaker para a 
sociedade civil, mas tem muitas agendas, como por exemplo, a Tabôa 
tem essa dupla atuação, apoiar produtores locais, porque eles 
entendem que o movimento passa por aí, e também apoiar a sociedade 
civil. (P24, Rede Filantropia) 

 

Como demonstram os fragmentos extraídos das entrevistas, o efetivo 

envolvimento junto à comunidade e a transparência e a eficiência dos processos 

de gestão foram elementos fundamentais para decisão de novas alianças e 

aportes. O papel da comunidade foi, gradualmente, ampliado e com a sua 

participação nos processos de planejamento e decisórios.  

g) Sobre governança e participação comunitária na Tabôa 

Em realce, e amplificando o item anterior, embora não constasse como um item 

direto de indagação no questionário apresentado aos entrevistados, a 

governança e a participação comunitária apareceram em muitos momentos das 

entrevistas, então foi importante acrescentar um item especial para o 

apontamento dos depoimentos. 

A participação comunitária na governança da Tabôa foi incorporada 
desde a criação da instituição [...] o conselho de administração é 
composto por membros financiadores e representantes da 
comunidade. [...] a gente criou a chamada de projetos, e para cada 
chamada um conselho que a gente chamou de comitê comunitário, 
formado por pessoas da comunidade [...] um terceiro âmbito [...] a 
gente convida pessoas a participarem do planejamento, geralmente a 
análise de contexto, então, a gente convida líderes comunitários, 
assistentes sociais e pessoas que tem uma visão sobre os campos que 
a gente atua. Dessa forma, a gente tem aí no mínimo esses 3 âmbitos 
de participação, participação na formulação, digamos assim, que é via 
assembleia, formulação das grandes diretrizes, tem a escuta dos 
parceiros, que frequentemente muda a nossa prioridade sobre várias 
coisas. (P25, Tabôa) 
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São poucas as organizações que conseguem o que a Tabôa 
conseguiu, a Tabôa não é uma organização comunitária que cresceu. 
Ela é uma organização que foi formada com recursos filantrópicos, e 
que conseguiu se colocar no território dialogando muito fortemente com 
a comunidade, o que é diferente. Você cria uma associação de bairro, 
vamos dizer assim, e que vai crescendo e vai se transformando numa 
organização, então ela é genuinamente daquele lugar. Acho que a 
história da Tabôa, tem a ideia de um desenho que é inovador nesse 
sentido, de conseguir fazer essa vinculação com o lugar e com o 
território, que a gente não encontra na maior parte das organizações, 
quer dizer, você colocar líderes comunitários dentro do próprio 
conselho, dividir as decisões com essas pessoas ao mesmo tempo que 
você tem também os financiadores também nesse mesmo espaço de 
decisão. (P8, Ibirapitanga) 

Pensando no médio prazo, alguém da comunidade deve assumir a 
Tabôa, mas, nesse momento, ter o Beto ou ter o Rosseti pode ser 
maravilhoso, não é sobre estar certo ou estar errado, é sobre para onde 
queremos caminhar, e acho que a Tabôa deveria querer caminhar para 
ter mais locais na sua gestão, no seu comando, sem abrir mão do 
Rosseti e do Beto, porque essa troca assim, nunca as pessoas da 
comunidade vão ter tudo, porque ninguém tem tudo [...] E a outra coisa 
também que eu acho desafiadora que é, na medida que a comunidade 
consiga se desenvolver, consiga produzir riqueza, consiga distribuir 
melhor essa riqueza, como é que você engaja a comunidade para que 
também tornar doadora daquilo, porque tem também por outro lado, o 
lugar do empoderamento passa necessariamente pelo processo de 
sair do lugar da vítima. (P15, GIFE) 

A gente vive às vezes numa montanha-russa nesse sentimento. Às 
vezes, a gente percebe que a gente está nas graças do povo, com 
relação a isso, e às vezes a gente percebe que a gente deu um passo 
atrás, mas aí estão envolvidos muitos fatores. Então tem nesse 
momento um fator político muito grande que vive o país nesse discurso 
das ONGs, tem os fatores das desigualdades sociais, em dados 
momentos, quando a gente está com a chamada de projetos, por 
exemplo, a comunidade se sente muito acolhida e ouvida pela Tabôa. 
Nossa, essa é uma ONG nossa, quando a chamada acaba ou quando 
um projeto não é aceito pelo próprio comitê comunitário, há uma 
parcela muito grande da comunidade que ainda reverbera o discurso 
de que é uma coisa de forasteiro, de fora, para beneficiar os seus 
interesses. Eu sinto que a gente já esteve num cenário pior, assim que 
a Tabôa nasceu. (P11, Tabôa) 

A Tabôa é como uma ponte de dois mundos, de fazer essa 
comunicação entre essas outras pessoas que tem a possibilidade de 
contribuir com recursos diversos e trazer isso pra ponta, trazer isso pra 
comunidade [...] então o fato de a gestão ser de São Paulo, ser de outro 
estado, eu sinto que não implica na forma de atuação, sinto que a 
comunidade entende, olha, é isso, a galera do sudeste tem o recurso, 
tem as ferramentas pra isso. (P19, Comunidade) 

[...] a gente já tinha um apoio do Arapyaú, e logo em seguida veio a 
Tabôa, mais ou menos há uns 6 anos, e aí a Tabôa veio justamente 
com essa intenção, né, de fortalecer as ações da comunidade, 
fortalecimento comunitário, de associações, de grupos de pessoas, de 
pessoas, enquanto coletivo e tanto como empreendedor também, 
melhoria de negócios, pequenos negócios, então a Tabôa é bem 
importante pra tudo isso, ele atua nessa base, fortalecendo a 
comunidade. (P21, Comunidade) 
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Nos fragmentos dos depoimentos, percebemos como ponto alto da atuação da 

Tabôa a boa governança e a efetiva participação da comunidade em várias 

instâncias, inclusive, decisórias, com a sensibilidade do corpo dirigente em 

perceber e propor o modo mais adequado para tratar e incentivar o protagonismo 

da e na comunidade. Esses apontamentos enfatizam, também, o cuidado com a 

gestão transparente e profissionalizada, que além da capacidade de articulação, 

de execução e entrega, facilita e constrói pontes entre as partes interessadas.  

h) sobre a percepção da Organização no período da COVID-19, e como se 

deram as ações durante a pandemia, como a pandemia impactou as ações 

da organização 

A pandemia causou impactos relevantes na Tabôa, muito semelhante aos que 

foram sentidos no setor como um todo. Alguns aspectos lembrados nos vários 

depoimentos demonstram, exemplarmente, os desafios que se prenunciam. 

Ainda não sabemos até que ponto o nível de participação e 
envolvimento vai se manter, mas a primeira reação foi de grande 
solidariedade e de valorização de organizações como a Tabôa, que 
conhece e está próxima da comunidade, que trabalha com impacto e 
tem gestão transparente, eficiente e participativa, condição muito rara 
na realidade institucional do terceiro setor. (P6, Porticus) 

Para a gente da Ibirapitanga, é importante que a Tabôa exista, que faça 
esse trabalho, é importante que o circuito agroecológico se torne um 
circuito virtuoso, esse é o objetivo, e que a gente consiga experimentar 
a lógica de distribuição e produção e consumo de alimentos 
agroecológicos inovadores, e que possa inspirar alavancas pra 
construção dessa transição agroecológica que é a coisa que a gente 
mais almeja, e que é mais difícil de aplicar, por isso que a gente apoia 
esse projeto. Agora, essa é a pergunta de um milhão de dólares, isso 
vai se manter sustentado? (P8, Ibirapitanga) 

A Covid teve um impacto significativo na execução dos projetos, não 
só esse com a Tabôa, como outros que a gente tem, porque como a 
gente trabalha numa questão sócioambiental, como então tem o sócio, 
esse sócio tem que respeitar muito os protocolos de saneamento, de 
proteção contra a Covid, então teve a parte de distanciamento [...] no 
início, houve significativa queda na execução, porque estava tudo 
muito novo e todos muito assustados com tudo o que estava 
acontecendo, e até você entender isso e adequar todos os protocolos 
de proteção para algumas atividades, isso demorou. E diminuiu, na 
parte e produção, de compra e venda, isso caiu muito. (P13, FUNBIO) 

[...] a Covid, por exemplo, é um tipo de desafio que provavelmente vai 
mudar como as operações da Tabôa são feitas, é um desafio novo, ele 
não muda características das operações, provavelmente, vai continuar 
trabalhando com o fomento do empreendedorismo, crédito, auxílio aos 
empreendedores rurais e urbanos, assistência técnica [...] o desafio 
agora é como é que ele se adapta a esse novo tempo, ter que chegar 
a conversar com o produtor, ou não visitá-lo [...] então, esses são os 
desafios reais que todos nós estamos passando de alguma forma, ter 
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que fazer algum tipo de adaptação nos diversos projetos que a gente 
tem feito, alguns são mais factíveis, porque as pessoas estão mais 
digitalizadas [...] (P17, Arapyaú) 

[...] o que aconteceu aqui, como a gente tinha um trabalho de base 
muito forte, já há 5 anos, as lideranças todas trabalham juntas, são 
articuladas etc. a gente rapidamente mobilizou essa rede, essa rede se 
mobilizou antes da gente mobilizar ela na verdade, então, rapidamente 
o campo se organizou, e começou a trabalhar na dimensão 
inicialmente da segurança alimentar, com distribuição de alimentos. A 
gente teve uma experiência anterior na crise do óleo, do petróleo que 
vazou. (P25, Tabôa) 

E continua,  

[...] no caso da Tabôa, os financiadores mantiveram os investimentos 
que já fizeram e trouxeram recursos adicionais para parte assistencial. 
O meu orçamento dobrou. (P25, Tabôa) 

A Covid trouxe uma tensão, um estado de tensão na Tabôa em relação 
aos outros projetos, principalmente do eixo comunitário, que é um eixo 
que trabalha com a pauta de desenvolvimento das comunidades 
tradicionais, fortalecimento, algumas ações, a pauta de gênero, a pauta 
de juventude, porque precisou olhar pra emergência, pra coisa da 
emergência mesmo, da comida, distribuição de cesta básica, a gente 
montou um programa ano passado que eu participei desse processo 
como assistente social e como consultora e ajudei a pinçar esse 
processo pra execução do programa ao enfrentamento à Covid, das 
máscaras, de álcool, de comida, de organização de grupos de 
liderança pra pinçar estratégias e ações, então, acabou que interferiu 
no processo de planejamento maior de pautas que a gente gostaria de 
estar avançando mais, e como a gente trabalha, como a Tabôa atua. 
(P19, comunidade) 

Nos fragmentos, pode-se perceber, em especial, nesse momento de pandemia, 

a importância da Tabôa para a região, sua representatividade e o quanto os 

principais apoiadores valorizam esse papel desempenhado e estão dispostos a 

continuar apoiando. A população local entendeu e participou ativamente do 

processo de emergência, consolidando assim a presença física e simbólica da 

organização no território. Surgiram também dúvidas sobre como o setor 

filantrópico reagirá mais a frente e, em função disso, quais mudanças que 

especialmente o trabalho de fortalecimento de lideranças comunitárias pode 

sofrer. 

i) sobre os desafios e oportunidades que se apresentam, num período 

futuro próximo, pós-Covid ou no “novo normal”, na percepção da Tabôa 

A partir das entrevistas, vários indicativos e indicadores puderam ser percebidos 

para o novo modo de funcionar, em especial, na retomada das relações de 

convívio físico, ainda que não tão próximos, mas com muita articulação e 

engajamento.  
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Em um primeiro momento, todas as ações foram direcionadas ao 
combate aos efeitos da pandemia. Os doadores também colaboraram 
com a mudança de planejamento, ajudando na canalização dos 
recursos para o combate aos efeitos da Covid-19 [...] e o público da 
Tabôa não teve facilidades em continuar participando de atividades a 
partir de estratégias online. No entanto, esse foi um desafio que teve 
que ser enfrentado caso a caso. Os colaboradores também passaram 
a trabalhar de casa, perdendo o contato no dia a dia com o público-fim 
[...] este é um caminho sem volta e precisamos continuar investindo e 
estimulando o nosso público a continuar se capacitando 
tecnologicamente [...] as ONGs que atuam em âmbito comunitário e 
territorial têm presenciado cada vez mais a formação de rede [...] essas 
redes são as grandes oportunidades de fortalecer as ONGs. (P11, 
Tabôa) 

[...] numa cultura tão vertical como a cultura brasileira, uma cultura 
vertical de cima pra baixo, porque ela traz elementos, eu diria que o 
central é a desigualdade, que por vezes pode simplesmente reproduzir 
a desigualdade e não diminuir a desigualdade, e acho que esse é o 
desafio, como é que você constrói uma organização comunitária que 
pode juntar esses dois extremos, movimentos populares e os recursos 
filantrópicos, duas dimensões dentro da nossa sociedade que é um dos 
exemplos de desigualdade social, dentro de dois polos que no Brasil 
ainda não conseguem conversar muito bem sabe? Não dialogam muito 
bem, então o desafio para uma Tabôa, por exemplo, é como ela se 
tornar realmente comunitária, e as pessoas poderem ir a uma reunião 
e não se sentirem constrangidas ou num lugar estranho, diferente da 
realidade que elas têm. (P14, Tabôa) 

[...] como a Tabôa não gera renda para ela, ela tem poucos recursos 
da linha de crédito, então depende muito de parcerias para continuar a 
apoiar novos projetos, e isso pode ser uma preocupação, de onde virão 
novos apoiadores, se começam a colapsar algumas áreas 
econômicas. É um risco que o FUNBIO corre também... As carências 
e as necessidades vão aumentar. O que tem que se preocupar é de 
onde se vai trazer recursos e de que forma a gente vai buscar esses 
recursos para continuar trabalhando na ponta. Então, acho que isso é 
um problema que pode vir a se agravar, e que eu espero que não tanto. 
(P13, FUNBIO) 

O nosso maior desafio é captar recursos para o desenvolvimento 
comunitário [...] A Tabôa tem um desenvolvimento maior na captação 
expressivo em outra área, na área rural, estamos com 6 investidores 
na área rural [...] eu conto com a Rede de Filantropia para isso, o que 
significa tecer relações institucionais, essa captação na área 
comunitária demanda da minha equipe, não só de mim, uma 
elaboração mais sofisticada desse discurso. Acho que a nova 
comunicação vai ajudar muito nisso. Então, eu acho que o principal 
desafio da Tabôa, pelo menos o meu principal desafio dentro da Tabôa, 
está aí. (P25, Tabôa) 

[...] sobre desafios de agora para frente com essa história da Covid, eu 
sinto que o maior desafio é esse mesmo, sensibilizar esses 
financiadores do quanto que esse território é rico, é importante, uma 
das maiores biodiversidade de mata atlântica, onde não resta muito [...] 
tá aí uma boa palavra, eu definiria a Tabôa como um guardião assim, 
de um território que é importante pro Brasil de modo geral, especial na 
Bahia, litoral sul é um território com muitas riquezas e com muita 
beleza. (P19, comunidade) 

[...] eu acho, sem fazer grandes previsões, sem ter muitas certezas 
sobre o futuro que ainda está em construção, por conta desse contexto 
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mais pandêmico mesmo, eu acho que uma questão que se coloca pra 
organizações de uma maneira geral, aí incluindo a Tabôa, eu acho que 
o processo da Covid trouxe alguns aprendizados assim. Um desses 
aprendizados eu acho que é a importância da gente se apropriar 
melhor, e pensar novas formas de mobilização comunitária para além 
das formas tradicionais que a gente já pratica há décadas, já realiza, já 
faz há muito tempo, que são extremamente importantes, mas como é 
que a gente se apropria dessas novas estratégias mais digitais. (P22, 
Tabôa) 

[...] Acho que o maior desafio da Tabôa, e de uma organização como 
a Tabôa em relação à comunidade é o engajamento com a 
comunidade. Quando a Tabôa chegou aqui em Serra Grande, procurou 
atores, procurou algumas pessoas que foram indicadas por outras 
pessoas, e procurou de uma certa forma assim, algumas pessoas que 
já tinham uma voz ativa na comunidade, para que aproximasse a 
Tabôa da comunidade [...] eu também tenho que acreditar. No 
momento, eu acredito. Eu acredito, o sentimento de gratidão que eu 
tenho pelo Tabôa de ações positivas. (P21, comunidade) 

[...] independentemente, da pandemia, o modelo Tabôa é sem dúvida 
replicável. Para o Ibirapitanga entrar num território que não é prioritário, 
mas sim obter aprendizado com essa experiência e depois poder 
replicar em outro território, em outra cadeia. E esse é o nosso desafio. 
O modelo da Tabôa é muito bem-sucedido e o cacau é uma cadeia que 
ela é muito completa. Então uma vez entendendo como funciona e 
tendo os números, fica fácil replicar essa dinâmica para outras cadeias. 
(P20, Humanize) 

 

Nos fragmentos, estão bem explicitados o reconhecimento e as boas 

perspectivas de continuidade da Tabôa, especificados tanto pela comunidade 

como pelos parceiros e apoiadores. Ainda que não sejam pequenos ou simples 

os desafios do novo-normal, demandas de inflexão e cuidado ocorrerão com 

maior incidência no eixo de desenvolvimento comunitário. Para fazer frente a 

elas, recomenda-se investir na construção de redes colaborativas, em alguma 

infraestrutura tecnológica, e em capacitação digital dos agentes da comunidade. 
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6 ANÁLISE DO CASO 

 

O campo da filantropia comunitária ainda é, formalmente, pouco explorado no 

Brasil, conforme literatura corrente, visto que há poucas fundações comunitárias, 

como também baixo investimento direto de entidades filantrópicas, institutos 

empresariais e filantropos em projetos da comunidade, prevalecendo aqui a 

atuação social por meio de estruturas criadas pelos próprios investidores sociais. 

No entanto, vale ressaltar, que se está emergindo um novo entendimento e 

percepção sobre esse conceito, a nova visão entende que esse campo pode 

ocorrer de outro modo, qual seja, não só por meio de ações patrocinadas 

(grantmaking) e apoiadas na comunidade (indução exógena), mas também pelo 

próprio esforço comunitário de per se. Nessa leitura endógena, o 

desenvolvimento comunitário brasileiro já seria vigoroso e importante. 

Destarte, os dois entendimentos conceituais da filantropia comunitária, a 

experiência exitosa da Tabôa, navega e se dá numa perspectiva híbrida e 

harmônica que conjuga e comunga desses dois universos, “na” e “para” a 

comunidade, e “pelo” e “com” o investidor, o despertar e a indução, o olhar 

socioemocional e o eficiente de resultados, ingredientes sustentáveis e 

inclusivos, de justiça social e equidade, de melhoria da condição de vida pessoal 

e coletiva, integrando recursos e esforços externos e internos – numa 

perspectiva – Glocal (termo resultante da fusão das palavras Global e Local e 

usado para identificar essa dupla condição simultaneamente) a desde o 

empoderamento e engajamento da comunidade, a partir de definição e reflexão 

profunda dos problemas, causas e condicionantes, assim como potenciais 

soluções factíveis, mais apropriadas e adequadas, percebendo realidades 

outras, similares e bem-sucedidas, com aprendizados, experimentações, 

resultados e impactos percebidos e, sempre que possível, avaliados.  

O Quadro 9 sintetiza alguns aspectos dessas relações entre os recursos e 

interesses externos e internos. 
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Quadro 9 – Abordagem Filantropia Comunitária 

Categoria 
análise 

Exógena Endógena Híbrida 

Fluxo 

Investimento Externos 
> Projetos e Ações > 
Desenvolvimento 
Local 

Recursos Internos > 
Projetos e Ações > 
Fortalecimento 
Comunitário 

Recursos Variados <> 
Projetos e Ações <>     
Desenvolvimento 
Comunitário 

Elementos 
principais 

Fundações 
comunitárias, fundos 
e investimentos 
indutivos/ indutores 

Comunitaristas 
Modelos integrados e 
circulares 

Enfoque  
Do econômico (início) 
para social 

Do enfoque Social 
para o Econômico 

Das Relações, 
Competências e Recursos 
para Sustentabilidade 

Orientação 
decisória 

Decisão de fora – 
definição orientada ao 
objetivo do investidor 

Decisão na 
comunidade – 
definição orientada 
aos objetivos da 
comunidade 

Decisão compartilhada e 
construída – coesão e 
coerência com análise da 
envoltória e demandas 
internas 

Ênfase  

Recursos Financeiros, 
modelos de gestão e 
métricas quantitativas 
e de resultado 

Recursos 
socioculturais, 
modelos de 
convivência e métricas 
qualitativas e de 
impacto 

Nos diversos capitais, 
modelos de governança e 
relacionamento entre as 
partes e métricas quanti-
quali de resultado e 
impacto 

Visão 

De curto prazo, apoio 
a ações e projetos 
temporários de 
grande alcance e 
escala e replicáveis 

De médio e longo 
prazo, apoio a ações e 
projetos permanentes 
de caráter local e 
regional, adaptados a 
cada realidade cultural 
e territorial 

De curto, médio e longo 
prazo, apoio a ações e 
projetos transitórios e 
recorrentes de caráter 
estruturantes, adaptados à 
realidade local com 
possibilidade e flexibilidade 
para replicação e escala, 
ciclos rápidos e contínuos 
de experimentação e 
aprendizagem  

Estrutura 
de projetos 
e ações 

Com começo, meio e 
fim em períodos 
curtos com 
recorrência pelo 
sucesso, curto prazo 

Com etapas e 
desenvolvimento 
contínuo em períodos 
longos com 
recorrência pela 
aprendizagem e 
engajamento, longo 
prazo 

Com faseamento e ciclos 
de desenvolvimento 
continuado em prazos que 
permitam a avaliação, tanto 
pela aprendizagem e 
engajamento como pelo 
resultado e sucesso 

Palavras-
chave 

Sucesso, mercado, 
governança, 
inovação, darwinismo 
e competição 

Liderança, 
protagonismo, 
cooperação, 
solidariedade e 
identidade 

Redes, democracia, 
commons, capital social e 
confiança 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Ou, como pode ser demonstrado de outra forma, como no Diagrama 1, numa 

abordagem sintética do Desenvolvimento Comunitário, a partir do enfoque da 

Filantropia Comunitária. 

 

Diagrama 1 - Desenvolvimento Comunitário (enfoque Filantropia 

Comunitária) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A pandemia da Covid-19 produziu e continua produzindo mudanças estruturais 

no comportamento social e econômico no mundo todo, desde aspectos pessoais 

e relacionais básicos, até os de cunho profissional e o modo de trabalho. A 

introdução de tecnologias de comunicação e a capacitação a distância, e a 

inauguração de um período de restrição de movimentação das pessoas e 

serviços, traz um novo paradigma às atividades no campo social, tanto pelo 

aumento de vulnerabilidades e redução de disponibilidade de recursos como 

pela necessidade de adaptação a esses novos mecanismos de operação e 

relacionamento. A Tabôa, dentro dessa perspectiva desafiadora de 

relacionamento e recursos, tem se adaptado de modo razoável às novas 

condições, ainda que, como todo setor da filantropia social, tenha que 

desenvolver estratégias inovadoras e experimentais para lidar com a indefinição 

de uma nova condição orçamentária e de procedimentos sociais e sanitários. 
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Nesse sentido, a partir da análise documental, relatos, entrevistas e em cotejo 

com a revisão de literatura, nos próximos parágrafos, segue a resposta à minha 

pergunta de pesquisa, qual seja, de que forma a pandemia da Covid-19 

influencia e influenciou os projetos em uma organização que trabalha o 

desenvolvimento comunitário por meio da Filantropia Comunitária? Analisando 

um estudo de caso simples: Associação Tabôa – fortalecimento comunitário. 

Para iniciar essa análise, não se pode prescindir de alguma contextualização da 

sinistra realidade social do país. A desigualdade no Brasil, mesmo com alguns 

avanços na área institucional, tanto governamental em políticas públicas de 

resgate, como o Serviço Único de Assistência Social (SUAS) e benefícios 

compensatórios, como da sociedade civil, com novos métodos de gestão, novas 

formas de organização e operação e recursos adicionais da iniciativa privada e 

filantropos, continua trágica, um verdadeiro flagelo, que infelizmente com a 

pandemia da Covid-19 tende a piorar muito – diante das primeiras evidências e 

projeções, se não forem feitas intervenções contundentes, imediatas, rápidas e 

estruturantes. Essa situação pode ser agravada a um nível crítico e perigoso, 

verificável em aspectos cotidianos, da violência explosiva e insegurança coletiva 

à catástrofe ambiental e desorganização institucional e produtivo da sociedade. 

Um aspecto estrutural e fundamental da equação social é a qualidade das 

relações na comunidade, mormente, a confiança. A boa qualidade dessas 

conexões de proximidade e seu caráter agregador, emancipador, democrático, 

pazeante e colaborativo podem produzir um contraciclo positivo para atenuar 

essa histórica assimetria entrópica. Essas relações de resistência sintrópicas 

podem ser configuradas a partir de diversos processos que buscam o 

Desenvolvimento Local e Comunitário. Um deles, que se dá por meio de indução 

privada em consonância com a participação local – a filantropia comunitária –, 

propõe mecanismos de coesão e organização social e execução de projetos de 

inclusão produtiva, integrados às políticas de governo e às ações empresariais 

de geração de emprego e renda, possibilitando a mitigação de riscos e a redução 

de passivo social. É aí que se insere a atuação da Tabôa. 

A emergência da pandemia demostrou a grande importância da sociedade civil 

em momentos críticos, em especial, as organizações de base comunitária, pela 

prontidão e proximidade às populações mais vulneráveis e desassistidas, tanto 
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pela leveza e agilidade da sua estrutura como pela flexibilidade e conhecimento 

do território e da cultura local, podendo operar diuturnamente em condições 

adversas. Essa atuação, como exemplarmente, no caso da Tabôa, somente se 

efetivou de forma mais adequada quando se deu em articulação e parceria com 

instituições governamentais e empresas.  

 

6.1 Filantropia Comunitária e Desenvolvimento Comunitário  

Vários indicadores e levantamentos recentes, incluindo a pesquisa da 

CAF_Brazil Giving IDIS (2020), constatam que a cultura de doação no Brasil é 

pouco desenvolvida. Nesses achados, percebe-se uma relação de engajamento 

pouco consistente do brasileiro às causas coletivas, em especial, quando do 

afastamento maior aos interesses imediatos e individuais. Entre alguns dos 

vários fatores que podem estar concorrendo para esse efeito, emerge nesses 

levantamentos, e em especial um deles: a falta de confiança e empatia, 

provocada tanto pela polarização conflituosa política continuada, quanto pela 

incerteza de um futuro compartilhado comum. Esse aspecto pode ser melhor 

percebido pelos baixos níveis de engajamento cívico e trabalho voluntário, em 

uma cultura predominante do esperar pelo outro fazer; de buscar direitos, e, às 

vezes, privilégios; de um desejável Estado provedor-assistencial ou clientelista-

de-compadrio-patrimonialista, fatores que esgarçam e destroem o tecido social 

e desmontam o capital social, alguns desses elementos discutidos à exaustão 

em clássicos da sociologia como Raízes do Brasil de Sergio Buarque (1936) e 

os Donos do Poder de Raymundo Faoro (1958). 

O ato de doar caracteriza, além de desprendimento pessoal e altruísta, uma 

sinalização de solidariedade, empatia e encontro da semelhança no outro, tanto 

como espécie quanto como ente membro de uma comunidade. Como lembra 

Ostrom (1990), ao não se perceber os ganhos coletivos nos avanços individuais 

e o valor dos Commons (bens comuns a todos) como necessários e 

fundamentais para todos e para cada um, significa um baixo estágio de 

desenvolvimento comunitário e social, e a nossa sociedade padece desse baixo 

estágio civilizatório, quer pelo centralismo, imediatismo e fisiologismo das ações 

de governo, quer pela baixa identidade e consciência cooperativa e coletiva dos 

indivíduos. 
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Embora a pandemia da Covid tenha demonstrado a alta relevância do 

funcionamento da sociedade civil, suas instituições e seus instrumentos de 

colaboração, no Brasil, esses mecanismos são dificultados pela quase 

inexistência de redes “distribuídas” intersetoriais e pela baixa capacidade 

cooperativa e democrática, quer seja pela situacional criticidade do momento 

emergente, quer seja pela prática continuada de cada um, individualmente, 

querendo fazer o “seu” projeto. Como bem demostra o estudo Impacto da Covid-

19 nas OSCs brasileiras (2020), que revela, por um lado, resposta imediata e 

resiliência do Terceiro Setor, com 87% das organizações oferecendo 

atendimento às populações afetadas pela Covid-19, por outro, constata também 

a baixa aderência e participação social no custeio de suas ações, pois 73% das 

ONGs já enfrentavam diminuição da captação de recursos, e, em maio de 2020, 

20% declarava estar sem recursos financeiros para continuar e 26% tinham 

somente recursos para 3 meses.  

Se nada mudar, o cenário para os próximos dois, três anos para as 
OSCs será muito difícil, pois elas lidarão com demanda aumentada e 
diminuição de recursos. (ROSSETI, 2020, online). 

 

Mesmo historicamente, com um cenário nebuloso na cultura de doação, no ano 

de 2020 mais de R$ 6 bilhões foram doados por empresas e indivíduos para 

enfrentar os efeitos da pandemia no Brasil, de acordo com o Monitor das 

Doações Covid-19, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos 

(ABCR), o que demonstra existir um campo potencial para se investir e fortalecer.  

No Brasil, a definição de apoio a projetos e programas na área social é 

normalmente baseada na vontade e nos interesses dos investidores e doadores, 

junto a temáticas estruturantes e pautas conservadoras, cuja eleição é quase 

sempre: educação, crianças e jovens, e agora saúde. Os institutos e fundações, 

em sua grande maioria, seguem financiando pouco organizações e projetos 

locais e preferindo operar seus projetos e programas, com menor aderência nas 

comunidades e, por vezes, com a importação de modelos estrangeiros, sem 

levar muito em conta a adequação e a devida customização dessas práticas. Por 

outro lado, as iniciativas comunitárias sabedoras desse modo de operar dos 

investidores buscam mecanismos alternativos de financiamento, quase 

inexistentes e de difícil acesso, e não se desenvolvem com todo potencial que 

possuem. 
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A superação desse posicionamento dicotômico, exposta no Quadro 9, 

possibilitou a Tabôa, em seu modo inovador de articulação e com a devida 

legitimidade, conseguir implementar um modelo executivo, que concilia os 

interesses, desejos e recursos locais e da comunidade às demandas de 

governança, resultados e métricas dos investidores. 

Com o advento da pandemia, essa posição foi sobremodo valorizada e 

aprofundada, percebida e reconhecida por parceiros e investidores, que não 

somente mantiveram o aporte de recursos aos programas planejados, como até 

elevaram esse montante. Esse posicionamento equilibrado institucional é um 

importante valor percebido em vários relatos e entrevistas, e demonstra que 

ainda em condições adversas, tanto pela emergência e perigo da doença e 

implicação nas atividades dos projetos como pela redução de recursos 

ocasionada pela retração econômica e concorrência com os investimentos na 

área de saúde e de assistência imediata, a Tabôa permanece elegível e efetiva. 

 

6.2 O Modelo Híbrido da Associação Tabôa  

Para organizar as informações acerca da organização e facilitar a investigação, 

estabelecemos três categorias de análise que coincidem com o tripé estruturante 

da filantropia comunitária, quais sejam: ativos, capacidade e confiança, 

tipificados por Hodgson (2016). 

 

Quadro 10 – Dimensões e Categorias de Análise – Filantropia Comunitária 

categoria capital descritivo 

Ativo 
Físico (natural, 
manufaturado) e 
financeiro 

A filantropia comunitária organiza e compartilha 
ativos locais, financeiros e outros. É por isso que 
os indivíduos e as instituições que fazem esse tipo 
de investimento social o consideram uma forma 
eficaz para alcançar a sustentabilidade, formando 
uma estrutura de recursos para trabalhar na 
comunidade. O uso de ativos locais, a participação 
de doadores locais e o uso de fundos patrimoniais 
(endowments) permitem que a filantropia 
comunitária possa fortalecer a sociedade civil no 
longo prazo. 
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Capacidade 
(competências) 

Humano 
(intelectual) 

As organizações de filantropia comunitária 
desenvolvem as capacidades na comunidade no 
longo prazo, tanto por meio dos relacionamentos e 
conhecimento, como na formação de lideranças 
fundamentais para a sociedade civil. Essas 
capacidades ou competências, as abordagens de 
curto prazo não conseguem desenvolver. Elas se 
tornam uma maneira eficaz de fortalecer a 
presença e a participação dos cidadãos e ajudam 
as organizações a se adaptarem às condições e às 
novas prioridades locais, direcionando e 
influenciando os interesses de todas as partes 
interessadas. 

Confiança (Trust) Social 

A abordagem da filantropia comunitária constrói 
confiança dos moradores entre si e em suas 
instituições locais, tanto por meio da governança 
local, como na transparência de tomada de 
decisão sobre os investimentos a serem realizados 
na comunidade. Esse aspecto social fortalece a 
sociedade civil, aumenta a participação e estimula 
o caráter de pertinência sobre a jornada do 
desenvolvimento. 

Fonte: baseado em Hodgson (2016). 

Em caráter assessório, e com o objetivo de tangibilizar e melhor pontuar o 

conjunto de relatos obtidos nas entrevistas, e relacionando com as três 

categorias principais de análise, destacamos alguns aspectos, quais sejam: 

legitimidade dentro de capital social, capacidade de articulação e capacidade de 

execução dentro de capacidade.  

a) Em relação aos ativos 

Nos relatos e entrevistas, foi pontuada a importância do seed-money para 

encetar as atividades proveniente dos idealizadores e sponsors. Contudo, esse 

foi ancorado em um grande patrimônio comunitário e natural existente. A 

importância de práticas sustentáveis já era de conhecimento da região e 

comunidade, tanto pela cadeia turística como pela lavoura cacaueira.  

O processo de captação de recursos e comunicação junto a novos parceiros, 

investidores e doadores continua baseado nesse grande potencial de ativos 

existentes na região. O desafio da diversificação de fontes tem ocorrido de forma 

muito satisfatória, e tem sido levado a cabo, com muito esmero, pois a 

continuidade de aporte dos pioneiros e a variação das vontades e interesses dos 

patrocinadores não pode afetar a constância das operações e propósitos. O 

grupo gestor da Tabôa tem agido de forma exemplar e continuada na direção da 



 

94 

conciliação de demandas e necessidades percebidas na e pela comunidade com 

a vontade dos investidores e doadores, e a sua própria inferência, com 

negociação e mediação. 

Um aspecto importante a se ressaltar é que parte substantiva dos investidores e 

doadores iniciais adquiriram propriedades na região e se tornaram moradores 

locais, portanto, passando a fazer parte da comunidade. Dessa forma, recursos 

daí provenientes podem ser considerados endógenos. 

b) Em relação às competências 

Em vários dos relatos apreendidos, foi enfatizada a capacidade da Tabôa de 

articular e mobilizar várias outras organizações, além de pessoas e recursos, em 

rede de atores tão diversos, como produtores de cacau ou membros da 

comunidade, ampliando a participação e o senso de responsabilidade pelo 

coletivo e bem-comum. Verifica-se nessas falas, um conjunto de práticas 

estratégias, tais como: a articulação de parcerias desde a concepção das 

propostas; agregação de parceiros locais e regionais com capacidade técnica e 

conhecimento metodológico para colocar em prática as iniciativas propostas; e 

o convite a outros atores facilitando espaços à participação na comunidade. 

Em outros discursos, depreende-se que a capacidade de articulação e 

execução, derivadas das competências estabelecidas, também decorrem pela 

legitimidade alcançada, tanto pela reputação e credibilidade da própria Tabôa 

como de seus parceiros; pela definição de foco que encontra amplo respaldo na 

comunidade e reflete a necessidade local; pelo alinhamento de interesses dos 

parceiros a serem envolvidos; pela clareza e compartilhamento nos resultados 

esperados; pela capacidade de fazer acontecer; pela capacidade técnica da 

equipe e dos parceiros selecionados; pelo conhecimento aportado por parceiros 

e pela comunidade local; pela habilidade de conduzir processos de mobilização 

local; e pela flexibilidade e resiliência, respondendo com prontidão às demandas 

emergentes. 

A capacidade da Tabôa de levar a cabo as propostas das iniciativas previstas 

em seus vários planos de trabalho apareceu nos vários depoimentos como 

preocupação constante e recorrente dos resultados, mas com a valorização e 

protagonismo do papel de liderança comunitária, evidenciando um modelo 
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eficiente e transparente de gestão nas atividades operacionais, de coordenação 

e de animação na comunidade, demonstrando competência técnica no apoio ao 

investidor social e na aplicação de recursos financeiros. 

Um aspecto importante ressaltado nas entrevistas é a necessidade da escala e 

ampliação da abordagem para suportar estrutura profissionalizada que gera 

custos fixos continuados, sendo essa fundamental para a continuidade de 

padrões de excelência em microcrédito e mecanismos de inclusão produtiva 

agroflorestal, com práticas sustentáveis. 

Ainda relacionada à questão anterior, baseado nos relatos, percebe-se que no 

planejamento de longo e médio prazo, há alguma dificuldade para custear a 

estrutura, os recursos captados em sua grande maioria tem o enfoque para 

projetos e operação.  

Estrutura de gestão e governança de excelência na Tabôa, com relatórios de 

atividades circunstanciados e processos participativos continuados de 

planejamento, além de gestão participativa com fóruns de apresentação, 

aconselhamento e discussão comunitária em vários momentos é reconhecida 

externamente, sendo objeto de artigos, reportagens, livros e várias premiações 

e manifestações favoráveis. 

Nos vários depoimentos, foi detectado que a organização busca estabelecer 

parcerias tanto técnica como de fomento financeiro na tentativa de trazer para 

as suas iniciativas múltiplas expertises e competências que possam aprimorar e 

ampliar o impacto das ações propostas.  

No período inicial e mais crítico da Covid, requereu-se uma postura altamente 

criativa e inovadora da instituição, tudo o que se produziu nesse período foi com 

grande dificuldade de operação e cuidados. Na fase posterior a inicial, grande 

parte da atuação junto à comunidade se transformou, em especial, as ações de 

capacitação, resultando em processos mais digitalizados, com o afastamento 

social e o uso de máscaras, até que a vacinação seja de ampla cobertura e as 

medidas preventivas mais intensas possam ser relaxadas.   

Dois projetos que não sofreram solução de continuidade, simbolizam a 

efetivação das ações empreendidas pela Tabôa e resultados, são eles: a 

parceria com o Ministério Público do Estado da Bahia (MP), em 2017, e a criação 
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do projeto Circuitos Agroecológicos, em 2018. No primeiro projeto, a Tabôa foi 

convidada pelo Ministério Público para gerir recursos do Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC), na região Sul da Bahia, na perspectiva do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação, com preservação de vegetação nativa, 

biodiversidade, solo, recursos hídricos e sistema climático. E no segundo projeto, 

realizada em parceria com várias organizações locais, tanto apoiadoras como 

executoras, tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar agroecológica, e 

como premissas: alimentação saudável, proteção da socio-biodiversidade no 

campo, aumento da produção e diversificação de produtos orgânicos nessa 

parte do território baiano. 

c) Em relação à confiança 

Alguns autores têm criticado o entendimento de capital social, e o de confiança, 

especialmente, pelo seu uso exagerado, como se esses conceitos 

possibilitassem soluções mágicas para os principais problemas da exclusão 

social e do nível de atraso ne desenvolvimento. Existe, no entanto, algum 

consenso sobre a insuficiência de variáveis econômicas para efetivação de um 

desenvolvimento socioambiental amplo e integrado.  

Notadamente, a Tabôa tem como grande trunfo e característica atuar em rede, 

de modo mais distribuído e democrático, ampliando a formação desse capital 

social, por meio de relações de confiança junto à comunidade, colaboradores e 

parceiros, em processo experimental, intenso e não-violento, e porque não dizer, 

pazeante. 

Exemplos constatados de investimento e aprofundamento dessa relação com a 

comunidade e governança são os processos circulares e a implantação 

recentemente da sociocracia. Esses processos mais democráticos forneceram 

ingredientes dialogais para melhor lidar com a desconfiança inicial da 

comunidade, com pedidos não atendidos e demandas não contempladas. 

Um fator adicional e de realce no aspecto legitimidade e capital social foi que 

também se construíram pela reputação, pelo histórico de trabalho do Instituto e 

pela maneira como ele se comunica publicamente, deixando claro e de modo 

permanente, quem é, o que faz e quem apoia suas ações. Na fala dos 

entrevistados, foi recorrente a observação de como a Tabôa foi capaz de reunir 
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os diversos atores relevantes, incluindo financiadores. A disposição dos agentes 

públicos governamentais em participar de algumas das atividades de 

mobilização foi também identificada. Foi lembrado pelos relatos outros pontos 

importantes como: credibilidade e representatividade das pessoas que fazem 

parte de seus conselhos e diretoria; a relevância e sucesso de parcerias 

estabelecidas ao longo de sua história, tanto parcerias em ações específicas 

como institucionais e políticas; o continuado apoio e disponibilidade de recursos 

financeiros pelos investidores sociais; e a realização de gestos concretos no 

início e durante a intervenção e os projetos, inspirando confiança e capacidade 

de realização das propostas. 

A criação de ambiente favorável e democrático facilitou esse processo. Nota-se 

a relação entre a capacidade de mobilização e aplicação de recursos, e a 

reputação e legitimidade da Tabôa, demonstrada em vários momentos das 

entrevistas, mormente ao prestar contas do realizado e compartilhar informações 

tanto com investidores quanto com os demais parceiros nas iniciativas e a 

comunidade em geral. 

Dito pelos dirigentes, a Tabôa considera em futuro presente a oportunidade de 

troca de pessoas da liderança, preferencialmente, com aproveitamento capital 

humano desenvolvido internamente e da comunidade. 

De forma inovadora e pioneira, a Tabôa é uma experiência que também entrega 

resultados e pode ser considerado como um modelo bem-sucedido, escalável e 

replicável de Desenvolvimento Comunitário e de Filantropia Comunitária, em 

regiões onde similaridades sejam percebidas. Seus programas e projetos em 

avaliação estruturada revelaram amplo impacto, em obediência e orientados 

pela sua Teoria de Mudança, nos vários níveis pesquisados. 

Nessa avaliação, ela conseguiu o nível excelente em relação aos negócios-

empreendedores apoiados com crédito, na direção de se tornarem modelos 

sustentáveis; à atuação que possibilitou a geração e manutenção de postos de 

trabalho e aumento de renda dos participantes; às relações comunitárias do 

território que estão mais articuladas e/ou colaborativas em função do trabalho 

desenvolvido; às lideranças comunitárias do território que aprimoraram as suas 

capacidades e exercitaram o protagonismo a partir da contribuição da Tabôa. E, 
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também, muito bom em relação ao apoio que contribuiu para o aumento das 

capacidades institucionais e para a sustentabilidade das organizações do 

território e ao alinhamento às necessidades e potencialidades do território e sua 

operação efetiva. 

A seguir, sintetizando esse modelo híbrido de atuação da Tabôa, apresenta-se 

no Diagrama 2. 

 

Diagrama 2 - Modelo Híbrido - Associação Tabôa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

6.3 Desafios atuais e futuros da Associação Tabôa 

A partir dos impactos da pandemia, elencam-se os principais elementos que 

influenciam a Tabôa apresentado no Quadro 11, em uma matriz de SWOT 

Analysis. 

 

Quadro 11 – SWOT Analysis da Tabôa no pós-Covid  

Pontos fortes Pontos fracos 

Inovação Agroecologia Parece uma Vila Madalena na Bahia 

Empoderamento da comunidade Direção estrangeira em vez de local 

Reconhecimento pela comunidade 
(participação continuada nos programas) 

Estrutura cara se avaliada em relação à 
operação diminuída pela pandemia 
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Reconhecimento pelos parceiros 
(manutenção dos recursos) 

Pilar comunitário ainda bem menor que 
o econômico 

Entregas objetivas e continuidade das 
operações, com pequeno lapso de tempo 
para se reorganizar 

Herança de alguma rejeição das ONGs 
pela comunidade em geral. Apesar de 
ter dado importantes passos para 
diminuir essa barreira, ela ainda é real.  

Modelo híbrido Tabôa funcionou, com 
reconhecimento amplo, mesmo na 
pandemia 

Participação comunitária presencial está 
diminuída desde a pandemia 

 

Oportunidades Ameaças 

Ampliar a colaboração no território, em 
especial, empresas ligadas ao cacau 

Pós-Covid e a indefinição do que e 
como será o novo normal 

Ampliar captação de recursos locais, sem 
concorrer com as entidades apoiadas 

Redução de recursos de doadores e 
apoiadores atuais pela retração 
econômica 

Trabalho em rede e colaborativo 
Recursos migrando para outras causas, 
por exemplo, saúde e assistência 
alimentar 

Ampliar a comunicação e desenvolver 
novas fontes de recursos 

Projetos de longa maturação e com 
dificuldades de demonstrar impacto 

Ampliar capital social Cenário político instável 

Integrar programas às ações 
emergenciais de atendimento 
comunitário. 

Mudança de perfil de doador, com 
incremento de fontes que financiam 
somente projetos e situação 
emergencial, e não estrutura e 
programas de médio e longo prazo 

Investimento em tecnologia para trabalho 
a distância e digital, tanto em 
infraestrutura como em capacitação 

Fonte: Elaborado pelo autor. Dados da pesquisa. 

No processo de avaliação de impacto realizado em 2019, foram levantados 

alguns itens que, de certa forma, estiveram presentes nos vários depoimentos e 

relatos dos entrevistados, ou seja, são desafios que permanecem. 

Entre esses desafios, a garantia de que o foco de atuação deva ser mantido e 

fortalecido, frente às demandas que emergem da comunidade e a qualificação 

dos dois eixos de atuação (econômico e comunitário), e, nesse sentido, 

alinhando esse foco com os doadores e apoiadores, assim como a ênfase em 

formas dinâmicas e criativas de captação de recursos para reduzir a 

dependência dos atuais principais investidores, compatibilizando expectativas e 

compromissos de investimento de longo prazo. Outra importante estratégia 

nesse sentido é fortalecer de modo integrado a comunicação institucional e o 

diálogo com a comunidade, com coleta, consolidação e divulgação de dados (em 

especial, dados sobre a melhoria na qualidade dos produtos ou serviços e a 

satisfação dos beneficiários e agentes envolvidos). 
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E como aprendizados, também registrado em escuta anterior, permanece a 

lembrança de não se ter contratado uma equipe nativa desde o início, o que 

gerou resistências desnecessárias. Além disso, teria sido importante elaborar 

chamadas e promover acesso ao crédito com critérios que favorecessem a 

participação de nativos – também desde o princípio –, gerando menos 

tensionamento com forasteiros, embora questões trabalhadas amiúde pela 

organização, e hoje minimizadas.  

Foi ainda detectado nos relatos que a Tabôa, para implantar uma cultura de 

colaboração efetiva, precisa atentar para questões como: pactuar desafios 

comuns e continuados entre as partes; ter presente que o processo colaborativo 

é mais demorado, pelo menos até engrenar; que para grande parte das pessoas, 

colaborar não é algo natural e que egos precisam ser amainados e minimizados, 

com a criação de uma cultura institucional propicia que precisa agir quando 

identificar incompatibilidades intransponíveis.  

Poucas falas sugerem alguma redução de custos e melhoria de eficiência com a 

organização desenvolvendo maneiras mais eficientes na aplicação dos recursos 

para se ganhar escala e ampliar atuação, priorizando o trabalho em rede e o 

colaborativo, de forma complementar e alinhada, com os já existentes na 

comunidade e/ou o de investidores e parceiros.  

Em outros depoimentos, foi verificado que para cuidar melhor do capital social, 

a composição e a diversidade dos atores envolvidos são aspectos estratégicos 

nessa construção colaborativa, e nesse sentido, se deve aprender a confiar e a 

construir relações de confiança, e mais do que isso: querer conviver com quem 

pensa diferente.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de compreender os efeitos da pandemia da Covid-19 na atuação 

de uma organização da filantropia comunitária na realidade brasileira, o presente 

trabalho buscou, primeiramente, identificar na literatura o contexto e o 

ecossistema internacional que se insere o desenvolvimento comunitário e seu 

aspecto filantrópico, a filantropia comunitária e suas organizações, quais são as 

principais características e o papel que essas instituições desempenham, e 

como as suas atividades se dão em parceria na comunidade e com seus 

investidores. A seguir, fez-se uma análise do setor da filantropia comunitária no 

Brasil, posicionando as organizações brasileiras que se reconhecem como parte 

desse movimento, a partir do relato de seu desenvolvimento ao longo dos poucos 

anos em que esse segmento filantrópico opera no país. 

No que concerne à perspectiva do desenvolvimento comunitário, buscou-se na 

literatura uma conceituação preliminar e não exaustiva dessa abordagem, com 

atenção a elementos que a fundamentam, além de um recorte mais específico, 

na questão do capital social e confiança, elementos possibilitadores e 

catalisadores desse processo, de modo sustentável e democrático. 

Essa fundamentação teórica sobre desenvolvimento comunitário e filantropia 

comunitária na perspectiva dos efeitos da pandemia ofereceu subsídios para 

guiar a análise de uma organização do segmento da filantropia comunitária no 

Brasil: a Associação Tabôa. A organização foi escolhida pela exemplaridade na 

área e indicação pela literatura temática, além de recorrente sugestão de 

especialistas nas primeiras rodadas de consulta e pesquisa sobre o setor.  

No decorrer da pesquisa, encontramos o Sr. Roberto Vilela, diretor-executivo 

desde a fundação do Instituto, que, de forma atenciosa e cordial, facilitou o 

acesso às informações e estabeleceu um viés de análise que permitiu fazer a 

devida ponte entre a natureza acadêmica e a natureza profissional deste estudo. 

As informações obtidas e coletadas de documentos internos e relatórios 

institucionais fornecidos pela organização foram reproduzidas no trabalho da 

mesma forma. A análise a seguir apresentada se deu a partir do cotejo dessas 

informações com as entrevistas coletadas junto a algumas partes interessadas 
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das organizações, tais como: colaboradores, conselheiros, dirigentes, 

comunidade, investidores e parceiros. 

Quando as pessoas mencionam filantropia comunitária, é comum que o termo 

seja automaticamente equiparado às fundações comunitárias. Essas 

organizações nasceram como organizações sem fins lucrativos que buscam 

melhorar a qualidade de vida em uma determinada área geográfica, articulando 

pessoas e organizações na promoção do desenvolvimento comunitário. Desde 

o surgimento da primeira fundação comunitária em 1914, nos Estados Unidos, 

esse tipo de organização tem assumido características diversas de acordo com 

o contexto em que se desenvolve.  

Sobre aspectos mais estruturais nesse setor filantrópico e nessa organização, 

foram apontados alguns dos desafios próprios do contexto institucional e 

relacional, além dos efeitos decorrentes da pandemia. Dos desafios relacionados 

à forma como se configura o setor sem fins lucrativos no país e suas OSCs, no 

qual estão inseridas as organizações que atuam na filantropia comunitária, vale 

ressaltar os seguintes aspectos: a) a necessidade de um marco legal para 

regular estratégias de sustentabilidade capazes de proporcionar autonomia e 

independência às organizações e favorecer a cultura da doação (com incentivos 

fiscais, por exemplo) e consequentemente a participação de cidadãos aportando 

contribuições financeiras para causas de interesse público que lhes sejam 

sensíveis; b) o fortalecimento das organizações da sociedade civil, que em sua 

maioria são frágeis do ponto de vista administrativo e de pessoal; c) o aumento 

dos investimentos para a melhoria da comunicação das organizações sem fins 

lucrativos com seus diversos públicos; e d) o estímulo para o surgimento no país 

de organizações de suporte que promovem a discussão de valores e visão para 

o setor como um todo, além do oferecimento de apoio técnico e financeiro.  

Foi possível observar que a Associação Tabôa, objeto desse estudo, encontrou 

no conceito de filantropia comunitária, um conjunto de teoria e prática cujas 

características permitiriam alcançar os seus objetivos. Nessa experiência, foram 

reunidas condições, recursos humanos e financeiros que permitiram articular 

parceiros, comunidade local e investidores externos e realizar iniciativas 

envolvendo, inclusive, academia e poder público. Ficou demonstrado também, 
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que há na instituição uma ‘vocação’ para estabelecer parcerias e trabalhar em 

articulação em rede. 

Resgatando as ideias de Doan (2019), o termo “filantropia comunitária” 

atualmente está mais ligado a uma prática do que a um conceito. A Tabôa é um 

experimento muito bem-sucedido, contemplando sobejamente aspectos 

presentes na estrutura teórica conceitual da filantropia comunitária, assim como 

no campo prático, numa abordagem endógena inclusiva e comunitária, a 

condição fundamental, territorial e relacional a ser realçada, é o Glocal, síntese 

da harmonia e integração do interno e externo desse conceito-prática.  

Cumprindo-se o objetivo desta dissertação, a análise da iniciativa permitiu 

verificar como a Tabôa atuou nos períodos antes e sob o efeito da pandemia da 

Covid-19, na promoção do desenvolvimento comunitário no sul da Bahia, pelos 

eixos comunitário e econômico de forma exemplar. Permanecendo, a despeito 

dessa emergência pandêmica, os objetivos e diretrizes planejados, esse 

processo se deu baseado na infraestrutura das relações, ou seja, no 

fortalecimento do capital social, com ênfase no desenvolvimento de princípios de 

confiança que gera a cooperação.  

A capacidade de articulação institucional e execução da Tabôa na pandemia, 

não só foi mantida, como também posta à prova e consolidada, resultando ciclos 

virtuosos, mais participativos e democráticos, em contraposição aos círculos 

viciosos, mais autocráticos e piramidais, diminuindo o adversarialismo e os 

conflitos como modo de funcionar. A visão do Glocal tem sido fundamental, pois, 

combinando os fluxos internos com os externos, tem evitado o movimento 

entrópico do localismo, sem deixar de perceber, no entanto, como fundamental, 

o fortalecimento da identidade local. 

Vislumbra-se, porém, o desafio contínuo, pois o modelo de desenvolvimento 

local exige a realização de um complexo processo de concordância entre os 

agentes, setores e forças que interagem dentro dos limites de um determinado 

território, com o objetivo de promover um projeto comum que combine a geração 

de crescimento econômico, equidade, mudança social e cultural, 

sustentabilidade ecológica, abordagem de gênero, qualidade, equilíbrio espacial 

e territorial, a fim de elevar a qualidade de vida e o bem-estar de cada família e 
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pessoa que vive naquele território ou localidade. A execução desse modelo de 

desenvolvimento implica uma “concertação” com atores regionais, nacionais e 

internacionais, cuja contribuição enriquece e fortalece esse processo, que 

apresenta uma lógica interna, que progride de forma gradual, mas não dinâmica, 

linear, que dá sentido às diferentes atividades e ações realizadas pelos 

diferentes atores sociais. 

A pandemia da Covid como emergência sanitária gerou uma grande comoção 

inicial, e acabou, de certa forma, provando a tese de que o altruísmo, 

solidariedade e colaboração são ingredientes inatos, inerentes e presentes na 

condição humana, pelo menos, num primeiro momento, contrariando o 

pressuposto Hobbesiana, da necessidade imperiosa do Estado pacificador que 

impede a destruição do homem pelo homem.  

Conquanto, a própria pandemia foi um limitador da pesquisa, pois impossibilitou 

o acesso físico ao campo. Embora, o caso analisado – Tabôa – seja revelador e 

muito alvissareiro, não se pode extrapolar essa situação favorável às demais 

organizações e ao setor da filantropia comunitária como um todo, esse que é 

diverso e de grande heterogeneidade. Espera-se que este trabalho contribua, 

ainda que de modo preliminar e na singularidade dessa análise, à percepção da 

importância e atualidade da filantropia comunitária como campo criador de 

pontes e conexões, apoiando e facilitando a implementação de políticas públicas 

e a ampliação do capital social, e o impacto que a pandemia causou em uma 

organização do setor e no segmento filantrópico como um todo. 
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APÊNDICE A 

 

Roteiros de entrevistas semiestruturada 

 

Comum aos dois públicos 

 

Introdução 

O objetivo da entrevista é analisar as estratégias que a Tabôa está adotando para promover o 

Desenvolvimento Comunitário. Para tanto, é necessário: 

- Levantar e analisar as estratégias que a Tabôa realizou para promover o Desenvolvimento 

Comunitário nos anos 2017 a 2019. 

- Observar as estratégias que a Tabôa está implementando para promover o Desenvolvimento 

Comunitário no período da pandemia. 

- Perceber a intenção, planos e a visão de futuro da Tabôa para promover o Desenvolvimento 

Comunitário no período pós-pandemia, em um “novo normal”. 

A partir dessas inferências e percepções, formar algum entendimento sobre como a COVID-19 

alterou as estratégias da Tabôa, como operador e fomentador na promoção do Desenvolvimento 

Comunitário e os potenciais impactos dessas mudanças. 

 

Tabôa – Fortalecimento Comunitário 

A Tabôa, criada em 2015, no distrito de Serra Grande, município de Uruçuca, é uma organização 

que trabalha em dois eixos, um econômico e outro comunitário. É resultado de uma experiência 

de filantropia comunitária  e tem como objetivos: valorizar a cultura local, a diversidade e 

contribuir para a geração de prosperidade e qualidade de vida no sul da Bahia.  
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Roteiro 1 de entrevista semiestruturada (X)  

Público-alvo: especialistas e participantes do ecossistema de Filantropia 

Comunitária  

 

1. Na sua opinião, o que é Filantropia Comunitária, principais elementos e a 

evolução desse conceito? Explique com exemplos. 

 

2. Como ela se dá na prática, no mundo e no Brasil? Quais principais atores? 

Algum caso brasileiro ou internacional que ache interessante mencionar?  

 

3. Como você e a sua Instituição atua na temática? Como a COVID alterou isso? 

Quais são as perspectivas de futuro na área? Quais são esses desafios de 

longo médio prazo? 

 

4. Você conhece a Tabôa? Se sim, o que você poderia falar a respeito? 

 

 

 

Comentários Gerais 
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Roteiro 2 de entrevista semiestruturada (P)  

Público-alvo: Parceiros e Colaboradores com relacionamento com a Tabôa  

 

Bloco 1: Características do entrevistado        

Nome:  Idade:   Grau de escolaridade: 

Organização onde está, atualmente vinculado e função:  

Desde quando conhece a Tabôa? 

Relação atual e anterior com Tabôa:  

Local onde reside e atua profissionalmente: 

Qual o seu entendimento de conceito “filantropia comunitária”? 

 

Bloco 2: Percepção da Organização – antes da COVID-19     

 

Primeira fase – ligação maior com Instituto Arapyaú, família Moreira Salles e FUNBIO 

a) A partir da sua experiência, como foi o processo de construção da organização?  

 

 

b) Na sua visão, quais foram as principais motivações para criação da Tabôa?  

 

Essas razões continuam existindo, avalie no quadro abaixo, se houve alguma não inserida, 

indique. Intensidade para efeito de análise: baixa, média e alta. 

Razão Sim / Não Intensidade Comentários 

Baixo IDHM da região    

Poucas perspectivas de acesso à política e 
programas de desenvolvimento econômico 

   

Necessidade de empoderamento comunidade 
para gestão ativa do território 

   

Baixa qualificação profissional na região    

Implementação de práticas sustentáveis e 
proteger recursos naturais na região 

   

Aproveitamento de ativos naturais alto 
potencial turístico para dinamizar economia 

   

Enfraquecimento de saberes culturais e cultura 
de liderança 

   

Acesso a recursos de doadores na ponta    
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Segunda fase – maior diversificação de fontes e modelos de financiamento 

c) Como a ampliação da origem dos recursos (além da Arapyaú e precursores) alterou as ações 

da organização, dificuldade de captação e governança? 

 

d) Alguma mudança significativa na operação e direcionamento? 

 

 

 

Bloco 3: Período covidiano – ações durante a pandemia    

e) Como a pandemia impactou as ações da organização, inclusive na relação com os doadores 

e investidores? 

 

f) Quais as mudanças mais significativas na operação e direcionamento? 

 

 

Bloco 4: O Futuro – novo normal: Desafios e alavancas da Filantropia Comunitária e a 

Tabôa 

 

g) Após a pandemia, ou com uso dos mecanismos de convívio ativo com ela, como você 

imagina ou gostaria que as ações da organização devem seguir? 

 

h) Na sua percepção, quais os maiores desafios – de longo e médio prazo – e as mudanças 

mais significativas que devem ou precisariam ocorrer na operação e direcionamento? Qual 

o novo posicionamento (se houver)? 

 

i) Quais os principais desafios – longo e médio prazo – da filantropia comunitária como modelo 

de promoção do desenvolvimento comunitário e local, de agora em diante e no futuro? 

 

 

Comentários gerais  
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Protocolo de entrevista semiestruturada 

As etapas:  

1. Abertura da entrevista 

2. Apresentação pessoal  

3. Procedimentos operacionais 

4. Apresentação da pesquisa  

5. Alinhamento conceitual   

6. Roteiro da entrevista estruturada 

 

1. Abertura da entrevista 

 

2. Apresentação pessoal  

Joao Lobato, aluno e pesquisador do curso de Mestrado Profissional em Gestão para a 

Competitividade na linha de sustentabilidade da EAESP/FGV.  

 

3. Procedimentos operacionais 

Apresentar e pedir a autorização para gravação e uso dos dados  

 

4. Apresentação da pesquisa 

Trabalho Aplicado MPGC-FGV – para obtenção do grau de Mestre, cuja pergunta de pesquisa 

busca responder de que forma a COVID influencia as estratégias de uma organização que 

trabalha o desenvolvimento comunitário sustentável, na Bahia, numa pequena comunidade, em 

região praiana e turística no Nordeste brasileiro, como a Tabôa. 

 

5. Roteiro da entrevista estruturada 

5.1 Tabôa - antes da COVID 

a) Apoio direto do Instituto Arapyaú e fundadores 

b) Diversificação das fontes e modelos de recursos 

5.2 Tabôa – na COVID 

5.3 Tabôa e Filantropia Comunitária - Pós-COVID 


