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RESUMO
Este artigo aborda o tema Terceiro Setor nos aspectos que colaboram para a abordagem da dinâmica de análise de
déficit e mobilização social, sob a ótica do investidor ou parceiro, com reflexos do planejamento da organização social e
as estratégicas de comunicação adotadas. A análise foi realizada através de pesquisa teórica e de dados coletados de
investidores de projetos sociais e organizações sociais. Observando o processo de desenvolvimento do Terceiro Setor,
este artigo buscou analisar se sua fragilidade na área de captação de recursos está relacionada à falta de clareza e
convicção do objeto pactuado e principalmente, do impacto social que as ações empreendidas alcançam. Verificou-se as
expectativas de investidores e o planejamento de comunicação adotado. Conclui-se com esse estudo que há uma
sensibilização  ou tendência  a  fortalecer  as  ações de  mobilização  social,  no  entanto,  há  um descompasso  entre  a
perspectiva do primeiro, segundo e Terceiro Setor no pacto de medidas, não pelo interesse ou necessidade, mas pelo
desarranjo ainda presente nas organizações sociais, despreparadas para medir e projetar ações e resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor; Déficit social; Mobilização social; Gestão Estratégica.

1. INTRODUÇÃO

No ambiente múltiplo, globalizado e interativo que se vive hoje, as questões sociais geram,
ainda, grandes preocupações. Mesmo vivenciando um nível de desenvolvimento tecnológico que se
amplia  a  velocidade  da  luz,  as  questões  básicas  de  sobrevivência  e  convivência  social  ainda
preocupam.

Nesse  contexto,  encontram-se  as  organizações  do  Terceiro  Setor,  cuja  sobrevivência  ou
desenvolvimento será o objeto de análise deste artigo, onde realizamos um comparativo entre as
expectativas da sustentabilidade através de financiamentos junto à órgãos públicos, privados e de
outras organizações do Terceiro Setor. Nesta análise, buscar-se-á entender como é compreendido o
déficit social e os impulsos dados para a mobilização social, utilizadas as práticas de gestão para a
captação de recursos e quais as expectativas dos investidores de projetos sociais.

O  processo  de  desenvolvimento  do  Terceiro  Setor  está  relacionado  à  crescente
profissionalização dos elementos envolvidos em suas ações. Assim, pensar em projetos sociais de
sucesso  sem  uma  abordagem  quanto  à  influência  do  processo  orientado  para  práticas  de
comunicação elaboradas para apresentar resultados, como um diferencial, torna-se inviável. Parte-
se então a uma discussão quanto à manutenção de Projetos Sociais,  a  partir  do planejamento
sistemático de comunicação de impactos gerados ou possíveis.

A partir dessa análise, compreende-se que captar recurso deixa de ser uma ação para se
conquistar dinheiro ou outra coisa para suprir necessidades, considerando vencida a discussão do
que se considera como recursos, partindo do princípio de que recursos são os vários meios que as
organizações  possuem  para  atingirem  seus  objetivos  –  recursos  humanos,  físicos,  materiais,
financeiros e mercadológicos.

O objetivo do artigo é compreender as expectativas do investidor social, dando condições de
estabelecer indicativos para compreender o déficit e a mobilização social.
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2 O CONTEXTO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Mobilizar a sociedade é identificar e conciliar interesses, reconhecendo que todos vivem em
uma mesma sociedade,  da  qual  se  precisa  compreender  o  real  tamanho  e  amplitude  de  suas
relações.

Fontes  (2008),  traz  em  seu  prefácio,  escrito  pelo  professor  de  Marketing  Social  da
Universidade  de  Harvard,  Glenn  Waser,  algumas  perguntas  fundamentais  na  análise  das
organizações do Terceiro Setor, entre elas, o “por que a situação da África continua a mesma, se
comove o mundo?” Ou ainda, o “por que persistem os excluídos sociais, se conhecemos os métodos
para qualificar, no curso das nossas, as vidas deles?”.

Pode-se ainda nesta vertente, questionar a legião de envolvidos em solucionar os
problemas  sociais,  entre  eles  governantes,  pesquisadores,  sociólogos,  empresários  e  cidadãos
sensíveis a estas causa.  A vertente desse envolvimento é reconhecida como esforços a fim de
fortalecer pensamentos, o dispêndio de recursos e ações de transformação social, o que pressupõe
o valor agregado a uma ideia/causa.

Direcionando uma reflexão sobre as ferramentas de marketing social para captar recursos
sérios  e  duradouros,  debruça-se  sobre  convicções  que  estão  enraizadas  na  sociedade  e  que
precisam ter pensamentos reordenadores, se cita aqui a descrença existente nas relações humanas,
instituições e relações comerciais.

Partindo do conceito de Terceiro Setor, apontado por Rothgiesser (2002, p. 2),
encontra-se a definição de “iniciativas privadas que não visam lucros, iniciativas na esfera pública
que não são feitas pelo Estado. São cidadãos participando de modo espontâneo e voluntário, em
ações  que  visão  ao  interesse  comum.”  Percebe-se  nesse  contexto  indícios  para  refletir  esse
reordenamento do pensar social.

Durkheim (2004, p. 37) falando da formação da consciência coletiva apontou, em as Regras
do Método Sociológico, que “a sociedade não é uma soma de indivíduos; o sistema formado pela
associação destes representa uma realidade específica que tem suas características próprias” e
ainda, “nada se pode construir de coletivo se não houver consciências particulares”.

Assim contextualizando a presente análise, verificaremos em quais esferas ou coletivos se
encontra a mais elevada preocupação ou envolvimento com o investimento social. Freller (2013,
slide p. 6), em suas pesquisas, aponta as seguintes proporções nas fontes de captação de recursos:

Figura 01: Fontes de Captação de Recurso
Fonte: Freller (2013, slide p. 6).
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Fazendo uma leitura nacional os movimentos de ações de cidadania ganharam mais força
com regime militar e ao seu fim desencadeou-se o desenvolvimento democrático, a expansão dos
direitos de cidadania política e das políticas sociais, o espaço de atuação de instituições do Terceiro
Setor foi ampliado, fruto das próprias demandas sociais da população.

Há nesse contexto um reordenamento das fontes de recursos com o estabelecimento de
critérios mais rígidos de organização e demonstração de resultados evidenciando a necessidade de
investimentos no aumento da profissionalização e da capacitação institucional, principalmente, de
gestão organizacional e gestão de recursos.

As palavras planejamento estratégico, plano de ação e análise de indicadores passaram a
fazer parte do universo do Terceiro Setor que, com ferramentas da administração, busca mensurar
os resultados sociais das ações empreendidas, a fim de garantir sustentabilidade.

Abre-se aqui uma análise mais profunda entre a concepção de investimento e gasto social. A
mobilização  social  passa  a  requerer  a  integração  social  e  econômica,  com a  participação  das
esferas públicas e privadas, para financiamento de ações da sociedade civil. Ou seja, o social deixa
de  ser  mero  assistencialismo  associado  a  gasto  social  e  passa  ao  conceito  de  investimento
vinculado a promoção do desenvolvimento humano.

Segundo  Fontes  (2008,  p.  48),  “é  comum  que,  consciente  ou  inconscientemente,  os
investidores em projetos sociais” façam questionamentos quando da análise de ações sociais, como
sobre  o  objetivo  da  proposta,  sua  possibilidade,  sua  qualidade,  seu  impacto,  a  estrutura  da
organização proponente, as pessoas que estariam à frente do projeto e quais os planos para o
futuro, verificando assim, a sustentabilidade da ação proposta.

Fazendo  uma  leitura  superficial  do  mercado  social  percebe-se  que  essa  promoção  de
desenvolvimento  social  está  sempre  alocada  na  relação  de  troca  existente,  entre  o  mercado
assistencial reconhecido como populações de baixa renda e os outros níveis sociais.

Figura 02: Análise de investimento social.
Fonte: Fontes (2008, p. 9).

Quando o mesmo quadro é recortado da esfera de mercado, encontramos a seguinte 
perspectiva:

Figura 03: Análise de investimento social.
Fonte: Fontes (2008, p. 10).
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Drucker (2004, p. 14),  diz que  (...)  “a instituição sem fins lucrativos não fornece bens ou
serviços, nem controla. Seu ‘produto’ não é um par de sapatos nem um regulamento eficaz. Seu
produto é um ser humano mudado. As instituições sem fins lucrativos são agentes de mudança
humana”.

Nessa linha de análise é necessário um olhar sobre a lógica do capital social, observando-se
a diferença entre capital e valor monetário. Fontes (2008, p. 29) citando Bourdieu, aponta que o
termo  capital  social  seria  a  rede  de  relações  interpessoais  que  promovem  o  desenvolvimento
humano, construindo benefícios e malefícios na dinâmica do emprego da informação adquirida por
uma pessoa.

Assim, com a lógica do ditado africano de autor desconhecido, que diz que “é necessário todo
um vilarejo para se educar uma criança”, percebe-se que o Terceiro Setor atua como um catalisador
de  transformações  sociais  que  partem do  emprego  de  informações  adquiridas  e  aplicadas  nas
relações interpessoais. Ou seja, compreender exatamente de que se trata a organização de pessoas
através de organizações sociais, é dar o primeiro passo para a captação de recursos. Cada grupo ou
organização tem a identidade e características próprias que nesse âmbito de comunidade contribui
para a própria sustentabilidade.

Falar de capital social remete a análise da moeda social. E então, com um esforço velado na
maioria dos discursos sobre captação de recursos para nobres causas sociais, desponta o iceberg
do déficit e da inflação social (FONTES, 2008, p. 48). De que exatamente se fala? Aponta-se para a
noção  ou  definição  daquilo  que  trata  exatamente  os  investimentos  sociais.  São  gastos  ou
investimentos?  São  recompensas?  Uma  melhoria  das  condições  de  vida?  No  país,  significa
exatamente o que? Por certo, há um descompasso nas mais diversas sociedades e todo e qualquer
empreendimento social necessita de clareza nas suas intenções e ações. Não há espaço para a
ingenuidade, mas sim espaço velado para se analisar se o resultante das atividades está sendo
compensatórias e se os benefícios são tangíveis às sociedades.

Fontes  (2008,  p.  51)  destaca  o  esforço  quase  que  generalizado  do  Terceiro  Setor,  na
captação de recursos, mesmo que seja apenas o de demonstrar que não significam gastos, mas
investimentos  que  resultarão  em  crescimento  econômico  ao  país.  O  direcionamento  é  para  a
valoração e a avaliação constante de investimentos sociais, é como apontar para o resgate de uma
dívida, para a superação de um déficit da sociedade com a própria sociedade. Lança-se assim, o
desafio dos relatórios de demonstração social, cujo encaminhamento toma por base a existência de
indicadores  relevantes  e  metodológicos  de  avaliação,  que  explicariam  e  justificariam  os
investimentos, sua manutenção, expansão ou extinção. Surge aqui a necessidade de estratégias
para atuar no mercado social.

Entre as principais estratégias está a apropriação dos princípios da administração
pública para o Terceiro Setor:

Quadro 01: Princípios da Administração Pública
Legalidade Que respeita a legislação.
Impessoalidade Obrigação de se manter uma posição neutra em relação aos administrados
Moralidade De acordo com a ética, conforme os mais altos valores comportamentais da

sociedade.
Publicidade Manter plena transparência de todos os seus atos.
Eficiência Busca pelo aperfeiçoamento na prestação de seus serviços.

Fonte: Freller (2013, slide 5) Art. 37 da Constituição Federal.
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O desenvolvimento do Plano de Marketing do Terceiro Setor passa a responder à perguntas
referentes a solução social que se propõe: Quais os problemas que deve-se resolver? Que resultado
se quer alcançar? Onde se quer chegar?

Citando Kotler, Fontes (2008, p. 62) define que “o objetivo do marketing social é a adoção de
comportamentos,  atitudes,  valores  e  ideais  sociais”  e  ainda,  que  “a  causa  é  social,  mas  os
mecanismos do Marketing Social ainda são adaptados do contexto comercial”. O marketing social
assume,  no  entanto,  um viés  educativo  e  não  meramente  promocional.  Nesse  sentido,  é  uma
excelente ferramenta de conscientização da população. Ainda citando Kotler, Fontes (2008, p. 61)
destaca  que  “marketing  é  a  análise,  o  planejamento  e  o  controle  de  programas  formulados  e
projetados  para  proporcionar  trocas  voluntárias  de  valores  com mercados-alvo  no  propósito  de
atingir objetivos operacionais e institucionais concretos”.

Fontes, (2008, p. 66) define, ainda, o produto social como ideias e práticas a serem vendidas:

Figura 04: Produto Social
Fonte: Fontes (2008, p. 66)

2. O CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO SOCIAL

Segundo  dados  do  Instituto  GIFE (CRAVANEIRO,  2013.  p.  58),  de  2011  para  2012  o
crescimento do investimento social  foi  de 8%, passando de R$2,14 bilhões para R$2,3 bilhões.
Estes dados foram coletados em pesquisa realizada em 100 organizações. O maior percentual de
investidores, 86%, opta pelo investimento no segmento da educação, seguidos pelo investimento na
qualificação e formação de jovens para o mercado de trabalho, desenvolvimento comunitário, cultura
e artes, além dos 7% de investimento em meio ambiente.
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Quadro 2: Áreas de Atuação

Fonte: Revista Filantropia 60, p.58. Censo GIFE 2011/2012.

Os recursos apontados na pesquisa  são provenientes  de empresas,  doações individuais,
comercialização de produtos e serviços e captação com pessoas físicas. 41% das organizações
entrevistadas beneficiaram-se da destinação de incentivos fiscais, que representa 14% do total de
valores investidos.

Outro  dado significativo  para  este  artigo  e também apontado na mesma pesquisa  é  que
apenas 14% da destinação de recursos a investimentos sociais  são decididos pela diretoria  de
Responsabilidade Social ou Sustentabilidade de empresas parceiras, recaindo ainda sobre o Diretor
Presidente a maior parcela de responsabilidade da tomada de decisão, 34%. 

Das  organizações  consultadas,  apenas  10%  recebem  recursos  de  empresas  que  tem
atividades afins e outros 68% têm atividades parcialmente ou sem nenhuma relação/conexão com
as suas atividades.

O quesito com maior peso na decisão dos investidores sociais, ainda segundo a pesquisa, é
quanto  à  capacidade  das  organizações  em  apontar  indicadores  sociais,  sendo  que  44%  dos
entrevistados apontaram mensurar o impacto de suas iniciativas.

Com este crescimento do envolvimento de pessoas e empresas nas causas sociais, entre os
maiores desafios das organizações está a necessidade de conservar, ampliar e diversificar as fontes
de recurso, a fim de garantir o cumprimento de sua missão de forma sustentável.

Nesta  perspectiva,  olha-se  o  planejamento  de  captação,  cada  vez  mais  enraizado  no
planejamento  das ações diretas dos projetos  e programas a serem realizados.  É a falência  de
organizações que “vivem” sob a ótica da cultura voltada a apagar incêndios.

As  alianças  buscadas  são,  atualmente,  mais  abrangentes  e  intersetoriais,  provocando  a
interação  entre  primeiro,  segundo  e  Terceiro  Setor:  governo,  mercado  e  sociedade  civil.  Uma
vantagem importante desse processo são as conquistas da evolução do investimento social, que se
torna cada vez mais importante para a realização de ações sociais, que se tornando-se políticas
públicas replicáveis (Iannarelli, 2009, p.39).
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Figura 05: Representação da sociedade
Fonte: http://www.coletivoverde.com.br/terceiro-setor/ p. 39.

A ação direta  dos  três  setores  implica  em um choque social  (Fontes,  2008,  p.  49),  que
fortalece o bem público.  Do ponto de vista econômico, gera-se riquezas sociais que resgata as
dividas sociais  da comunidade com a própria comunidade. Quando o resultado do investimento
social gera educação e qualificação, impulsiona a qualidade e a produtividade no segundo setor e
diminui as desigualdades de responsabilidade constitucional do primeiro setor e gera benefícios a
toda comunidade.

Assim, desse ponto de vista, se pode perguntar quanto às estratégias de mobilização social.
Se os problemas prejudicam a todos e as soluções beneficiam a todos, por que mobilizar ainda
exige um esforço? A mobilização social é um componente importante de atuação do mercado social,
pois ela oferece oportunidades para o engajamento de lideranças e representantes do público co-
adotante no processo de transformação social (Fontes, 2008, p. 109).

Para a Fundação Itaú em seu Relatório do ano de 20122,  o crescimento econômico e as
conquistas  sociais  que  experimentamos  nos  últimos  anos,  somente  terão  continuidade  e
sustentabilidade se conseguirmos oferecer uma educação de qualidade para as novas gerações.

E  alcançar  esse  objetivo,  na  velocidade  que  o  país  precisa,  requer  o  engajamento  e  a
cooperação de todos os setores da sociedade.

3. O FORTALECIMENTO DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Algumas indicativas são importantes quando se fala de mobilização social que gera parceria e
requer atenção especial, recordando que há sim o interesse do Terceiro Setor em fidelização de
seus mantenedores, porém, há interesse também do Estado e da iniciativa privada na manutenção
dessas parcerias. Vejamos:

a) Ter análise de conjuntura concisa, com dados coerentes da realizada na qual se pretende
atuar;

b) Analisar quais os públicos que podem ter interesse – stakeholders;
c) Ter claro os objetivos da ação proposta e suas possibilidades de impacto social;
d) Envolver os investidores no processo, com o intuito de gerar fidelização; 
e) Ter pratica de feedback, compreendendo a amplitude do gerado com a ação, sem

supervalorizar a solicitação de recursos/contribuição, que é consequência dos claros objetivos;
f) Avaliar constantemente o que os mantenedores almejam como resultado social e

reconhecimento de sua presença.
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Existem diversas maneiras de obter recursos dependendo da maturidade da organização, do
tipo de serviço que oferece, da imagem que ela tem, dos funcionários e voluntários que trabalham
nela, da experiência em captação de recursos, do tipo de campanha, entre muitas outras (Freller,
2013, p. 61).

Faz-se necessário pensar o planejamento da organização, a fim de verificar a compreensão
que se tem de projeto.  Há aqui  que se informar que parte-se do princípio de que projeto é um
empreendimento planejado que consiste num conjunto de atividades correlacionadas e coordenadas
com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de tempo e de orçamento dados
(Freller, 2013, p. 61).

Retomando a citação da Fundação Itaú, observa-se um bom exemplo de clareza em relação a
projetos, com a parceria, com seus executores. Na iniciativa privada – 2º setor, quando se planeja as
ações de responsabilidade social, tem-se a real dimensão de quais as responsabilidades de cada
um. Tomando, ainda, a Fundação Itaú Social,  e nesse caso poderíamos citar outros institutos e
fundações de empresas como Gerdau, Sicoob, O Boticário entre outros, percebe-se a clareza de
objetivo, que não é de execução direta das ações, mas de capacitação e financiamento, voltados,
diretamente, aos resultados gerados para a sociedade, no viés econômico.

Verificar o impacto dos investimentos é sem dúvida um desafio às organizações sociais. Esse
é, também, um fator de insatisfação, pela característica frágil das ferramentas que se utiliza para
verificar a eficácia e a eficiência na demonstração dos resultados das atividades sociais (Fontes,
2008, p. 137).

O histórico do Terceiro Setor é de fazimento constante de ações e a transformação desse
hábito em passar a utilizar medidas técnicas para avaliar impacto. O hábito do sistematizar para
executar, de medir para continuar, de executar segundo a capacidade planejada, gera desconforto.
Há que se criar  ou se fortalecer  uma cultura de avaliação nas instituições e isso é importante,
também, para verificar benefícios econômicos e de redução das diferenças sociais (Fontes, 2008, p.
137).

Tendo sido feito a análise do diagnóstico da situação, nasce a necessidade de selecionar os
indicadores sobre os quais o projeto pretende atuar, analisar a imagem do projeto junto ao público
beneficiário e a avaliação dos benefícios sob o olhar do público beneficiado.

Numa análise mais direta, poderia dizer-se que na avaliação ou diagnostico de resultado há
que se verificar duas vertentes,  de cunho individual,  que trata da dimensão da melhora da alto
estima e da condição de vida e a de cunho social, quando se percebe a melhora das oportunidades
sociais, incluindo a renda e de participação/consciência social.

Outra ação a se ter em conta é a análise e demonstração da exequibilidade de programas
sociais, de forma a compreender a ideia de sustentabilidade no mercado social. Com respeito às
características próprias do Terceiro Setor, há que se adaptar metodologias que possam avaliar o
impacto desses investimentos (Fontes, 2008, p. 140). Verifica-se que há, no Terceiro Setor, bem
como em empresas financiadoras de ações sociais, uma certa insatisfação resultante da dificuldade
de se medir e demostrar os impactos dos investimentos sociais (Fontes, 2008, p. 137).

Para  algumas  organizações  há  uma  tentativa  de  se  elaborar  elementos  que  gerem
informações. É o caso do Lar Escola da Criança de Maringá, Associação Beneficente de
Assistência Social, da cidade de Maringá, no Paraná. A referida organização foi fundada em 1959 e
dispõe de uma equipe de 39 colaboradores e mais de 100 voluntários, dirigidos por uma diretoria
composta de 17 pessoas da comunidade local com diversas possibilidades de interlocução social.
No ano de 2013 a proposta da organização é de beneficiar, diretamente, 600 crianças, adolescentes,
jovens e adultos com os projetos oferecidos nas áreas da proteção social básica, profissionalização
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e garantia de direitos. Estes elementos estão contidos no Planejamento Estratégico da organização,
para os anos de 2012 a 2014.

No  Planejamento  Estratégico  do  Lar  Escola  da  Criança  de  Maringá,  verificou-se  que  a
concepção de Marketing Social é de que se trata de serviço das ideias, atitudes e práticas voltadas
para a transformação social. Assim, o objetivo de marketing social para essa organização é obter e
manter apoiadores, avaliando o impacto positivo à marca Lar Escola, decorrente das suas ações,
contribuindo para a evolução financeira,  econômica,  cultural  e social  da organização a partir  de
práticas  horizontais,  potencializando impactos  sociais,  impulsionando o  conceito  de  organização
socialmente responsável, que busca o equilíbrio de sua atuação entre a comunidade e o governo, na
medida  em que  atua  na esfera  social  e  que difunda a  qualidade dos serviços  prestados,  para
aumentar a sua rentabilidade, aperfeiçoar o nível de arrecadação, e melhorar a imagem institucional,
entendendo as necessidades das pessoas.

Para a efetividade dessa proposta, encontram-se como estratégias a produção de Material
gráfico - folder, cartões boletins informativos; realização de pesquisas e análises dos segmentos
populacionais que se pretende atingir; aplicação de questionários ao público usuário; aplicação de
questionários àqueles envolvidos com a ação social. Como indicadores de execução há o fazimento
de um banco de dados com cadastro dos apoiadores dos projetos sociais; o acompanhamento e
avaliação dos resultados obtidos, e procedendo às mudanças ou correções necessárias para o êxito
do empreendimento social desenvolvido pela organização.

Os indicadores de resultado deverão verificar se a entidade conseguirá ter mais credibilidade
e  fortalecer  sua  relação  com os  parceiros  e  públicos,  resultando  assim na  sustentabilidade  da
Entidade;  alto  grau  de  satisfação  de  seus  usuários,  em  relação  aos  projetos  e  oficinas  e  ter
fortalecido o relacionamento entre a Entidade e as parcerias com vistas a sustentabilidade.

Como o instrumento de monitoramento e avaliação a proposta do Lar Escola é a análise das
pesquisas  realizadas,  observação  e  monitoração  quanto  ao  impacto  dos  recursos  investidos.
Levantamentos documentais e coleta de dados com organização de gráficos ou painéis.
Mesmo com todos estes elementos, em entrevista a este artigo, a socióloga do Lar Escola, Sra. Ana
Paula Cavalcante Limão (2013), mencionou a dificuldade de medir e ou avaliar o impacto social das
ações  que  a  Associação  realiza.  Essa  dificuldade,  segundo  a  socióloga,  é,  certamente,  uma
dificuldade no processo de conquista e retenção de parcerias.
As variáveis a serem analisadas, requerem um dispêndio de tempo, que segundo a socióloga, são
comprometidos  pelo  número  de  profissionais  envolvidos  no  processo  e  mesmo,  no  nível  de
maturidade da organização para essa prática.

4. CONSIDERAÇÃO FINAL

O amadurecimento da reflexão sobre o Terceiro Setor, incumbe à geração presente, que se
aventura por  esses caminhos,  ou ainda,  que busca para si  uma responsabilidade soberana,  de
transformar a realidade de maneira planejada, coerente, responsável e com medida.

Há, no país uma diferença entre as organizações que nasceram para o caritarismo e aqueles
institutos que nasceram baseando suas ações em planejamentos aproximados aos do 2º  setor.
Compreendo que esse fator, influencia diretamente no modelo de gestão das organizações. Há para
aquelas organizações mais tradicional, uma dificuldade de mudança de cultura organizacional, que
dificulta,  por  sua  vez,  a  implantação  de  um sistema mais  moderno,  voltado  para  a  análise  do
impacto, com dados numéricos, que constroem um contexto de certificação de transformação social
a que se propõe.
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Como, então, transformar esse olhar sob a participação da comunidade e sua possibilidade
de influência num contexto em que não se constrói medidas de transformação com base em dados
concretos da necessidade da própria  comunidade? Como dizer,  portanto,  para o investidor  que
determinada ação valerá, vale e/ou valeu a pena? Como oferecer uma solução social se não se
propõe medir de maneira concisa o resultado oferecido? Entendo que há necessidade de se criar
instrumentos ou adaptar os já existentes, que tirem a interpretação dos resultados da subjetividade.
Como exemplo desse processo, podemos verificar no Relatório do Instituto Airton Senna4, do ano de
2012,  que  objetivamente  aponta  os  resultados,  progressivamente,  alcançados.  São  traçados
comparativos com anos anteriores e para o contribuinte foi criado um espaço no site do Instituto, que
o remete  a um espaço que diz,  especificamente,  o  que foi  executado com aquela  colaboração
realizada.

O formato caseiro do fazimento social está em estado de falência. Como gerenciar, como
planejar,  como  executar?  São  perguntas  que  requerem  respostas  justas  e  capazes  de  dar
continuidade às ações que são necessárias a cada comunidade.

Em um de seus pensamentos, o pedagogo Paulo Freire,  cita que “mudar é difícil,  mas é
possível”, para esse processo, faz-se necessário compreender o que é necessário mudar e para
qual direção se fará essa mudança.

A sociedade com seu déficit, antes de responsabilizada, necessita de instrumentos que gerem
consciência quanto ao grau de corresponsabilidade nas transformações a serem requeridas. No
Brasil, com os altos índices de impostos pagos pelo cidadão, é comum encontrarmos falas de que é
de responsabilidade do Estado sanar os problemas sociais que existem. No entanto, a omissão em
participação no controle e acompanhamento desse dever do Estado supera todas as expectativas.
Esse  é  um hábito  característico  de  uma sociedade  despreocupada  ou  desorientada  quanto  ao
potencial dos investimentos que faz. Entende-se aqui que a prática da transparência e prestação de
contas  ou  medida  de  impacto  ainda  pode  soar  como  um  plus  nas  relações  sociais  e,
consequentemente,  de  transparência  nas  parcerias.  Esse  passa  a  ser  mais  um  desafio  a  ser
assumido pelo Terceiro Setor, que se já assumiu para si alguns deveres do Estado, deve preparar a
comunidade para seu próprio fim.
Falando de fim, entendo que cada organização com sua missão específica, devem trazer como valor
institucional o seu próprio objetivo ou mudança de missão, que é o fator que impulsionaria toda
intenção de medir impacto e resultado de toda ação proposta.
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