
A mudança é possível sim, mas é dolorida. Mudar significa se examinar no espelho, 
olhar os erros, fraquejar e dar um jeito de lidar com isso tudo” – Fabio Zugman 



Como cheguei aqui? 

 Exército 

 Auditoria (DTT) 

 AUDISA 14 anos 

de Terceiro 

Setor 



Vamos trocar 
experiências? 

 





 

VAMOS COMEÇAR FAZENDO UM TRATO?  

 
SABEMOS DE TODAS AS DIFICULDADES DO SETOR (VAMOS EXPOR UMA A UMA), 

MAS, O QUE VAMOS FAZER PARA MUDAR? 

 

 É ESTA REFLEXÃO QUE TRAREMOS NESTA TARDE, PROCURANDO DEIXAR DE LADO O 

“VITIMISMO” E PROCURANDO SOLUÇÕES (ATRAVES DO Re-conhecimento do 
Terceiro Setor) !!! 

 

VAMOS QUEBRAR ESTE CIRCULO VICIOSO? 



PRIMEIRO, VAMOS “DIALOGAR”... 

PAIS COM A LETRA D 

 

PENSA 5º LETRA  

 

PENSA EM UM ANIMAL 

 

PENSA EM UM ALIMENTO PARA ESSE ANIMAL 

 



QUEM PENSOU, LEVANTA A MÃO 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Chester Carlson, professor americano dos 
anos 40, apresentou à IBM e General Electric, 
sua nova invenção: uma "geringonça" que 
tirava cópias de documentos. As empresas 
rejeitaram sua ideia, que foi aceita pela 
Xerox. Resultado: criou-se um mercado 
bilionário de copiadoras e a IBM e GE 
perderam uma fantástica oportunidade. 

 



EXEMPLOS DE EFEITOS XXXXX 

Um dos símbolos do capitalismo global, a 
Kodak enfrenta a maior reestruturação de sua 
centenária história. Tudo começou quando 
seus líderes se recusaram a admitir que seu 
principal produto havia ficado obsoleto — um 
tipo de problema comum no mundo dos 
negócios e que pode, em muitos casos, ser 
fatal. 



Qual a palavra que 
corresponde ao XXXXX dos 

slides anteriores? 
 

Dica: “Eu faço assim porque sempre 
foi feito assim” 



O EFEITO PARADIGMA 
Theodoro Versolato Júnior 

“Quando coletivamente determinados conceitos são 
aceitos como verdades absolutas, através de regras 
não escritas”. 

 
Significado: Paradigma é um termo com origem no grego 
“paradeigma” que significa modelo, padrão. Corresponde a algo que 
vai servir de modelo ou exemplo a ser seguido em determinada 
situação. São as normas orientadoras de um grupo que estabelecem 
limites e que determinam como um indivíduo deve agir dentro desses 
limites. 

 

 



CONSEQUENCIAS DO EFEITO PARADIGMA 
Theodoro Versolato Júnior 

Paradigmas são parâmetros, lentes com as quais 
enxergamos a realidade. Funcionam como hábitos e 
nos ajudam a resolver problemas do dia a dia, mas 
também funcionam como filtros, nos impedindo de 
ver novas oportunidades. 

Passamos a acreditar que a maneira habitual de 
realizar uma tarefa é a única possível. Neste caso, os 
paradigmas tornam-se barreiras na nossa 
capacidade de aceitar e compreender as novas 
ideias ou novos produtos. 

 



CONSEQUENCIAS DO EFEITO PARADIGMA 
 



Quebra de Paradigmas 
- Importância da Quebra do “Efeito  

Paradigmas”: 

 

É importante conhecer este conceito e 
sempre estarmos abertos para novas 
ideias, novos desafios, sem nos deixar 
limitar pelo “efeito paradigma”. 

  
 



A única certeza ... 

  Num mundo como este, a 
única certeza estável é a 
certeza de que tudo vai 

mudar! 

©Anthropos Consulting 





Segredo para Mudança 
 “O segredo está na execução, essa é a disciplina que 

separa os que fazem daqueles que vão continuar 
pensando que isso é uma bobagem”. 

Frase chinesa 

“Afinal, a teoria, na pratica, funciona” – Carlos Julio 



Como gerir com o sagrado? 
Artigo: Carlos Julio “Administrar bem e corretamente é ainda mais difícil quando a 

organização é antiga, gigante e resistente a transformações. 

Nesse campo, temos olhado com interesse para as atividades do Papa 
Francisco.... 

Ele tem sido rigoroso no saneamento das finanças da Cúria Romana, 
onde a incompetência havia se misturado com a corrupção. 

Um gestor pode até alegar ignorância, mas não o tempo todo. Sua 
função é também zelar para que a equipe tenha os mais capacitados 
e os mais honestos. 

Se o papa é capaz de compatibilizar o sagrado à obra de reciclagem 
administrativa, também podemos cuidar de reinvenções em nossas 
empresas”. 

 

 

 

 



“Disney Institute” 
• Palavras do novo tempo: 

 

FLEXIBILIDADE e ADAPTAÇÃO 



“Se você quer algo novo, 

precisa parar de fazer algo 

velho” 

 Peter Drucker 

 

 

 

 



 

 

 



Há algum paradigma na 
foto? 







DESAFIO DO SETOR (PARADIGMA?) 

“Não ter fins lucrativos não deve credenciar ninguém a ser 
incompetente na captação de recursos. Prestar serviços para 
uma empresa sem fins lucrativos não deve ser uma caridade 
forçada. Lucrar, ou produzir resultados excedentes, é essencial 
para o crescimento de qualquer atividade. Devemos esperar 
das instituições competência técnica e gerencial para levantar 
fundos, administrar custos e pagar suas atividades sem corroer a 
capacidade produtiva da sociedade. Elas deveriam gerar 
resultados e reinvesti-los para que o atendimento a sua causa 
possa crescer. É tempo de lutar por mais profissionalismo nas 
causas sociais”.  

Gustavo Cerbasi 

 



SETOR “DOIS E MEIO”  

“O “Setor Dois e Meio’, pois, exige um modelo especial e 
eficiente de gestão de empresas (que pertencem ao Segundo 

Setor) para gerar impacto social (finalidade do Terceiro 
Setor), criando um modelo inovador, denominado de 

“Empresa Social”.” 

 

“Quanto maior o lucro, maior o potencial de investimento em 
expansão, em abertura de novas frentes e unidades, de 

alcance de novos clientes, ou seja, maior será o seu impacto 
social”. 

Airton Grazzioli 

 

 



Um dos maiores desafios… 
SUSTENTABILIDADE!!! 



SUSTENTABILIDADE EXIGE: 
• SEGURANÇA JURÍDICA  

 

• GESTÃO TRIBUTÁRIA 

 

• CERTIFICAÇÕES PÚBLICAS 

 

• GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

 

• SUCESSÃO, CONTROLES E RELATÓRIO DE GESTÃO  



Gestão Estratégica das Entidades Sem Fins 
Lucrativos = “Conjunto de ações 
realizáveis, macros e planejadas, 
executada por pessoas, e liderada por um 
gestor (Líder (es)?), visando o 
cumprimento das finalidades 
institucionais, com sustentabilidade, que 
garanta a continuidade da entidade”. 
 
Carlos Silva 



REFLEXÃO… 

FALTA DINHEIRO OU 
ESTRATÉGIA PARA O 
TERCEIRO SETOR??? 



GESTÃO RUMO A SUSTENTABILIDADE – O QUE É? 
QUAIS OS PILARES? EXISTE MODELO PRONTO? 



ENTÃO, VAMOS CONHECER NOSSO 
SETOR E NOSSA ENTIDADE? 

Conhecer para decidir! 



Nascimento 

 Todas as entidades  

nascem  

Associação/Fundação/ 

Organizações Religiosas  

sem fins lucrativos 

 

Sem nada. 

Sem nenhum  

Título. 



2° Setor com  

fins 

lucrativos 

-  
EMPRESAS 

1° Setor 

Governamental 

3° Setor  

sem 

fins 

Lucrativos 

-  

OSC/ONG 

Conceito Geral 



ESTUDO 2014: FGV X IPEA  

Números gerais 

A compilação de dados aponta que existem hoje no país 303 mil organizações da sociedade 
civil. Dessas, 135.506 estão na região sudoeste, 69.536 no sul, 64.871 no nordeste, 17.537 
no centro-oeste e 15.628 na região norte. 

 

Uma das informações valiosas apontas pelo estudo, é a natureza jurídica do universo de 
organizações sociais atuantes no país. De acordo com o mapa, 2,3% das organizações são 
fundações privadas, número inédito. O maior percentual é dado a associações privadas, 
representando 89,9% das organizações. Na sequência aparecem as organizações religiosas 
(7,6%), as fundações privadas (2,3%), as fundações ou associações estrangeiras (0,1%) e as 
fundações ou associações domiciliadas no exterior (0,1%). 

 

O levantamento aponta ainda quais são os títulos e certificações mais comuns entre OSCs. 
Entre os principais, destaque para o certificado de Utilidade Pública Federal (UPF), que 
aparece em 14% das organizações, o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), recorrente em 6% do universo, o certificação de Entidades 
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), com 2%, e o Cadastro Nacional 
de Entidades Ambientalistas (CNEA), encontrado em 2% das OSCs. 



 

 

 

Prezados Clientes e Parceiros,  
 
Encaminhamos abaixo um quadro resumo de portarias MEC, MS e MDS sobre o CEBAS e PROSUS.  
 
Preocupante a quantidade de indeferimentos que, no caso do MEC, supera os deferimentos.  
 
Os motivos preponderantes são, como já observamos em outras publicações, o descumprimento de Norma 
Contábil, não preenchimento cadastro SISCEBAS, e DATASUS.  
 
Verifique se sua entidade está contemplada nos anexos.  
 
Ficamos sempre a disposição.  
 

CEBAS       PROSUS  

Ministério  Deferimentos  Indeferimentos       Ministério  Deferimentos  Indeferimentos  

MS  5  3       MS  6  0  

MDS  323  129  

MEC  18  25  





Ausência de 

quadros/comparabilidade  

Ausência de  Notas especificas  

ITG 2002. 



MUDANÇAS CONSTANTES 
- “Novo” marco Regulatório Filantropia (certificação x 

tributário) – Lei 12.101/09 (já sofreu diversas 
mudanças desde então); 

 

- Novo Marco Regulatório – Lei 13.019/14 – 
Prestações de Contas; 

 

- “Mundo” SPED e mudanças Normas contábeis; 

 

- Lei anticorrupção e Combate a Lavagem de dinheiro; 
 

 

 



PAUTA  POLÍTICA / 
LEGISLATIVA 

STF: ADIN 2028-5 e REXT 566.666/RS 
 
Reforma da Previdência 

 CEBAS E IMUNIDADES DE CONTRIBUIÇOES 
 

Reforma Trabalhista 
 

Reforma Tributária 
 IMUNIDADE DE IMPOSTOS 





TCU MONITORA CEBAS 

Além, de alunos “fantasmas”! 



SRFB MONITORA CEBAS 

Em 2017 a Defis lançou R$ 1,78 bilhão em empresas que se beneficiavam de imunidade ou 

de isenção de tributos. O valor é mais de quatro vezes maior que o registrado no ano 

anterior, quando os lançamentos alcançaram R$ 385 milhões. Também em 2017, 11 

contribuintes paulistas tiveram o benefício da imunidade ou de isenção suspenso, entre 

eles seis clubes de futebol profissional, três entidades educacionais e duas hospitalares. 





Revista VEJA – SET/2014 



BOA NOTICIA? 
 

 

 





FISCO x CONTRIBUINTE: UM 
BIG BROTHER 

• TUDO ON LINE (INCLUSIVE REDES SOCIAIS E 

EXTRATOS BANCÁRIOS) 

• CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES 

• VIGILÂNCIA PERMANENTE 

• VELOCIDADERAPIDEZ 

• LAVRAR O AUTO À DISTÂNCIA 



SRFB 



ENTIDADE? 



ECD -Escrituração Contábil 
Digital 

(SPED Contábil) 

ECF -Escrituração 
Contábil Fiscal 

EFD - 
Contribuições 

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital 

NFS-e 
Nota Fiscal de 

Serviços 
Eletrônica 

A MAIOR REVOLUÇÃO NO PROCESSO FISCALIZATÓRIO 

E - Social 



SPED - OBRIGATORIEDADE – IMUNES E ISENTAS 

EFD - 
Contribuições 

Cuja soma 
dos valores 
mensais das 

contribuições 
apuradas, 
objeto de 

escrituração, 
seja superior 

a R$ 
10.000,00 

(dez mil reais) 

ECD 
A partir do ano calendário de 2016, com 

entrega em 2017,também estão obrigadas  
a entrega as Imunes ou Isentas que: 

apurarem Contribuição para o PIS/Pasep, 
Cofins, Contribuição Previdenciária 

incidente sobre a Receita de que tratam os 
arts. 7º a 9º da Lei nº 12.546, de 14 de 

dezembro de 2011, e Contribuição incidente 
sobre a Folha de Salários, cuja soma seja 

superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 
qualquer mês do ano-calendário a que se 

refere a escrituração contábil; ou auferirem 
total de receitas, doações, incentivos, 
subvenções, contribuições, auxílios, 

convênios e ingressos assemelhados no ano 
superior a R$ 1.200.000,0000 (um milhão e 

duzentos mil reais) 

ECF 
Em relação aos 
fatos ocorridos 
a partir do ano 

calendário 
2015, todas as 

imunes ou 
isentas estão 
obrigadas a 

entregar a ECF 

Instrução 
Normativa RFB 
nº 1595, de 01 
de dezembro 

de 2015) 



Anualmente até o último 
dia útil do mês de Maio 
do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira 
a escrituração (art. 5º, IN 
RFB 1420/13) 

Ano-calendário 
2017 = 

31/05/2018 

ECD Substitui a DIPJ. 

Anualmente até o último 
dia útil do mês de Julho 
do ano seguinte ao ano-
calendário a que se refira 
(art. 3º, IN RFB 1422/13) 

Ano-calendário 
2017 = 

31/07/2018 

ECF 



E-social 
Prazo para inicio de entrega        dos eventos  

Faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000 (setenta e oito 
milhões de reais) – a partir da competência Janeiro/2018, exceto 
informações de Medicina e Segurança do Trabalho – Julho/2018; 
Faturamento no ano de 2016 até R$ 78.000.000 (setenta e oito milhões de reais) – 
a partir da competência Julho/2018, exceto informações de Medicina e Segurança 
do Trabalho – Janeiro/2019; Terceiro Setor = Julho/2018 ind. faturamento 
 
Ambiente de testes Julho/2017 
Não possui programa PVA. 
 
 

 



Qual o objetivo do eSocial? 

Forma única de prestação de informações: 
 Trabalhista; 
 Previdenciária; 
 Tributárias; e 
 Fiscais. 
  
 

“Uma nova forma de registro de eventos trabalhistas, 
 Um divisor de águas, 3º Revolução Trabalhista ” 

 
Ano de 2012 somente cerca de 3% das empresas foram fiscalizadas. 
Futuro fiscalização on line 

Impacto Mão de obra 

onerosa, com ou sem vínculo 

empregatício. 



Fenacon 



eSocial traz novas 
Penalidades? 

eSocial não traz novas Penalidades, mas, 
reforça fiscalização 

 

• Multas do SPED em geral 

Com relação à multa pela não entrega, ou entrega em 
atraso das obrigações do SPED, de maneira geral, estão 
previstas na lei 12.766/12, de 27/12/2012 (DOU 
28/12/2012), art. 8 que são de R$ 500,00 para 
empresas tributadas pelo Lucro Presumido ou R$ 
1.500,00 para empresas tributadas pelo Lucro Real. 

 



Multas 
• Exemplo de multas que podem pesar no bolso das 

entidades:  
 

1) Não informar a admissão do trabalhador um dia antes  

Multa prevista no artigo 47 da CLT, a empresa que não comunicar ao e-
Social a contratação de empregado até um dia antes do início do 
trabalho, receberá multa que varia de R$ 402,53 a R$ 805,06 por 
empregado, podendo dobrar de valor em caso de reincidência. 

 

Não informar alterações cadastrais ou no contrato do empregado 

A multa de R$ 201,27 a R$ 402,54 poderá ser aplicada à empresa que 
não informar ao e-Social os dados cadastrais de empregado e todas as 
alterações de seu contrato de trabalho. Como prevê o artigo 41, 
parágrafo único da CLT. 

 



Multas 
2) Comunicação acidente de trabalho (CAT) 

A empresa poderá receber multa que varia entre os limites mínimo e máximo do salário 
de contribuição caso não comunique ao e-Social, em caráter imediato, acidentes de 
trabalho que resultem no falecimento do empregado. Já acidentes não fatais devem ser 
informados até o primeiro dia útil seguinte ao do acidente. Em caso de reincidência, a 
multa também pode dobrar de valor. Esta penalidade não é novidade, pois já é aplicada 
hoje quando a CAT não é transmitida ao INSS. De acordo com os artigos 19 a 21 da lei 
nº 8.213/91. 

3)    Não realização de exames médicos 

   Segundo o artigo 168 da CLT, regulamentado pela NR (Norma Regulamentadora) nº 7 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), é necessária a realização dos seguintes 
exames médicos nos empregados: admissional; periódico; retorno ao trabalho; 
mudança de função; e demissional. A não realização desses tipos de exames sujeita o 
empregador à multa pela infração ao artigo 201 da CLT. O valor, determinado pelo fiscal 
do trabalho, vai de R$ 402,53 a R$ 4.025,33. 

 



Multas 
 

4) Não informar o empregado sobre os riscos do trabalho 

 

Poderá ser aplicada à empresa multa que varia de R$ 1.812,87 a R$ 
181.284,63 de acordo com a gravidade de cada situação, caso a 
empresa não ofereça informações ao empregado sobre os riscos que 
ele corre durante o trabalho de exposição de agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou à integridade física. De acordo com o artigo 58, da lei nº 
8.213/91. 



Multas 
5) Não informar afastamento temporário do empregado 

Poderá ser aplicada à empresa multa entre R$ 1.812,87 e R$ 181.284,63 caso a empresa 
deixe de informar o afastamento temporário de empregado independente do motivo: 
auxilio doença, férias, licença maternidade e outros. Multa prevista no artigo 92 da Lei 
nº 8.212/9. 

 

Apesar das penas citadas já existirem atualmente, sua aplicação está restrita 
as informações entregues atualmente e ao processo de fiscalização atual. Com 
a chegada do e-Social, a base centralizada repleta de informações 
detalhadas, permitirá ao fisco automatizar parte de seus processos de 
fiscalização agilizando a identificação de possíveis intercorrências. 

Para evitar preocupações e riscos, as empresas devem ajustar suas rotinas e 
processos internos para se adaptar ao e-Social, garantindo assim o 
cumprimento desta exigência fiscal e evitando multas.  





EFD-REINF 

• Publicado legislação, DOU 16/03/2017 

• Entrará em vigor na mesma data que o eSocial entrar: 
janeiro/2018 para empresas com faturamento em 2016 em 
valores superiores a R$ 78 milhões e julho/2018 para as 
demais empresas.  

• Manual v.1.1 disponível no site: http://sped.rfb.gov.br/ 

• A EFD-REINF deverá ser transmitida ao SPED até o dia 20  do 
mês subsequente à escrituração    

http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/
http://sped.rfb.gov.br/




Obrigações Acessórias  
- NOVIDADES – 

LEVANTAMENTO MOSTRA QUE 95% DAS EMPRESAS ERRAM NO SPED 

“Diante da complexidade do sistema tributário brasileiro, estima-se que quase 
todas as empresas brasileiras enviam documentos eletrônicos com erros ao 

Fisco. Nas contas da SLM Advogados, seriam 95% das empresas. E as 
inconsistências não são poucas. Numa única declaração, o escritório chegou a 

encontrar 5.724 problemas”. 
 

“Este ano, a Receita espera que a fiscalização resulte em crédito tributário de 
R$ 140 bilhões. Em 2013, o resultado bateu recorde ao atingir R$ 190 bilhões. 

Esse montante foi 63% maior do registrado em 2012”. DCI 
 

65 





QUAL É O MAIOR ATIVO DE 
SUA INSTITUIÇÃO ?? 



VAMOS TRATAR DE PESSOAS? 



CHEGADA 

As duas equipes 

treinaram duramente                 

e no dia da corrida 

estavam em sua 

melhor forma. 

No entanto os japoneses 

venceram por mais de um 

quilômetro de vantagem. 



Depois da derrota a equipe ficou desanimada. 

O Diretor Geral decidiu que ganhariam no ano seguinte                           

e criou um grupo de trabalho para examinar a questão. 



Após vários estudos, o grupo descobriu                      

que os japoneses tinham sete remadores  

e um capitão. 



Enquanto a equipe brasileira tinha               

um remador e sete capitães. 



Diante disso, o Diretor Geral teve a brilhante idéia de contratar 

uma empresa para analisar a estrutura da equipe. 



Depois de longos meses de trabalho, os especialistas                  

chegaram à conclusão de que a equipe tinha                                  

capitães demais e remadores de menos.    



Com base no relatório dos especialistas,                                                        

a empresa decidiu mudar a estrutura da equipe. 



A equipe seria agora composta por quatro 

comandantes, dois supervisores, um chefe           

de supervisores e um remador. 



Especial atenção seria dada ao remador. 

Ele teria que ser melhor qualificado,                      

motivado, e conscientizado de                                 

suas responsabilidades. 



CHEGADA 

 
No ano seguinte os 

japoneses venceram 

com dois quilômetros de 

vantagem. 



Os dirigentes da empresa despediram o remador                                   

por causa do seu mau desempenho. 



E deram um prêmio aos demais membros como recompensa    

pela forte motivação que tentaram incutir na equipe. 



Performed  by  ROCE 

O Diretor Geral preparou um 

relatório da  situação, no qual 

ficou demonstrado que:        

-Foi escolhida a melhor tática; 

                                                                       

- A motivação era boa, mas o 

material deveria ser melhorado. 

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxx 

No momento estão pensando em substituir a canoa. 



Dilema do “Tostines”:  
 

“As organizações Não investem em 
profissionais qualificados porque não 

possuem recursos financeiros disponíveis, 
ou não conseguem captar mais recursos 

financeiros porque não investem em 
profissionais qualificados."  

 
 



As entidades devem buscar a “cereja do bolo”:  

Profissionais com as competências técnicas e 
comportamentais exigidas para o trabalho 
social, e que ainda acreditam no Terceiro Setor 
e buscam nele uma oportunidade de trabalhar 
para o desenvolvimento da sociedade em que 
atua. Certamente, o engajamento profissional 
deste indivíduo vai trazer resultados muito 
mais eficazes do que um conjunto de indivíduos 
sem estas habilidades. 
 



ESTAMOS PERDENDO 
PROFISSIONAIS PROMISSORES 
PARA OS NEGÓCIOS SOCIAIS 

OU EMPRESAS? 

REFLITA E RESPONDA: 



ATENÇÃO: LEI 13.204/15 (Evitar 
“ING”???)  

 
Dessa forma, devemos observar que, além das 
regras já trazidas pela lei 12.868/14, as instituições 
devem respeitar limites de mercado da região de 
atuação, seguir finalidades da lei das OSCIP´s e 
participação em campanhas politicas, os valores 
serem fixados por órgão de deliberação superior da 
entidade (importância do Estatuto), e os dirigentes 
atuarem efetivamente na gestão executiva (analise 
de carga horária, por exemplo), sendo que as 
fundações ainda devem comunicar o MP. 
 

* Lei 13.204 revoga UPF e altera lei 13.019/14 
 
 



PARADIGMA? 
Por que, em geral,  uma OSC gasta mais 

em Fopag que empresas privadas do 
mesmo ramo? 

Excesso carga ou má administração – 

terceirização? 



INOVAÇÃO/FLEXIBILIDADE/CRIATIVID
ADE 





O QUE AS “EMPRESAS” QUEREM? 

“Khow How” Entidades – é o “querer” de 
muitas empresas (resiliência, trabalhar 

por uma causa, voluntariado, motivação, 
etc...) – Sabemos trabalhar isso? 

 

Exemplos: Canto Cidadão (“Quando deixei de ser vitima e virei 
protagonista”) e Hospital de Barretos. 

 



DESAFIO DO SETOR  

Alguém já viu alguma empresa COM FINS 
LUCRATIVOS que não venda alguma coisa? 

 

Portanto, qual a semelhança com uma OSC?  

(Setor de Captação de Recursos) 



CAPTAR  VENDER UMA IDÉIA 

“QUEM PEDE UM DINHEIRINHO LEVA UM 
TROCADO, QUEM PROPÕE UM 
INVESTIMENTO CAPTA RECURSOS” 

• SABER NEGOCIAR 

• CUIDADO COM OPINIÕES  

• OUÇA SEMPRE 

RECURSOS , NÃO SÓ FINANCEIROS!!!! 



Dados de doações:  
Brasil R$ 5 bilhões PF e R$ 3,5 bilhões PJ 
EUA R$ 300 bilhões PF e R$ 30 bilhões PJ 



FIQUE ATENTO 

Prezados clientes e parceiros, 

Segue importante matéria. 

Destacamos o trecho abaixo. 

“Para responder isso, novamente, me apoio nos números do 
próprio programa Nota Paulista. Em média, apenas 34% dos 
cupons fiscais são identificados com CPF/CNPJ dos 
consumidores, ou seja, nosso potencial de captação é de 66% 
dos cupons fiscais emitidos. Sabe quanto isso representa por 
mês? Temos algo próximo de 380 milhões de cupons fiscais a 
serem captados. Olha a oportunidade!! Somadas, as 3500 
organizações juntas, conseguem captar, em média, 8% do total 
desse mercado. Será que respondi essa parte?” 

 

 

 

 



FIQUE ATENTO 

Criado pela agência de publicidade Loducca, o nfscan é 
um software que, através de uma foto do cupom fiscal, 
reconhece automaticamente os números necessários 
(CNPJ, número do cupom, data e valor) e envia a 
doação.  

 

SABIAM? 
 

 

 



FIQUE ATENTO (Captação) 
 

Dados compilados do Sistema de Apoio à Lei de Incentivo 

(Salic) mostram que das mais de 10 milhões de empresas 

atuantes no Brasil, entre matriz e filiais, menos de 1% (cerca de 

60 mil) fazem ou fizeram uso de leis de incentivo para apoiar 

projetos  
 

Esses incentivos podem ser ainda melhores para empresas de 

médio porte, que não contam como uma estrutura de marketing, 

como a das grandes. "Dentre nossas clientes, 70% é de médio 

porte e 30% são grandes." 
 

Fonte: Fenacom e DCI 

 





FIQUE ATENTO (Captação) 
 

Pesquisa interna auferiu que a região de 

Sorocaba tinha condições (potencial) de 

levantar 30 milhões em doações de 

Pessoa Física, e que o número real não 

passava de 1 milhão (realizado).  
 
Fonte: SRFB/2012 - REGIONAL 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

ELABORAR UM PROJETO EXPLORANDO A 
ATIVIDADE FIM  DA ENTIDADE, E AO MESMO 
TEMPO, COLOCAR OS BENEFICIOS DIRETOS E 
INDIRETOS (DIRETOS: INCENTIVO FISCAL; 
INDIRETOS: MARKETING DE “GRAÇA)” ÀS 
EMPRESAS 

Parceria: TODOS DEVEM GANHAR 



CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
(GOOGLE GRANTS) 

Imagine que você acabou de entrar em um cassino em Las Vegas 
e o gerente o aborda com a seguinte proposta: 

“Irei lhe oferecer U$ 10.000,00 em dinheiro para você 
fazer uso aqui em meu cassino. E todo e qualquer 
dinheiro que você ganhar será somente seu. Desde que 

gaste todo dinheiro aqui. Está bom para você?” 

POIS SUA ENTIDADE ESTÁ DIZENDO “NÃO” 
!!! Você sabia? 

 



VAMOS SER TRANSPARENTES? 



•NOVOS RISCOS POLÍTICAS DE 
PREVENÇÃO 

• CONTROLES INTERNOS 
• COMPLIANCE 

 

• A PREVENÇÃO VISA PROTEGER  INSTITUIÇÕES E AS 
PESSOAS DE BEM! 

 

• REPUTAÇÃO  DAS PESSOAS, ENTIDADES  E EMPRESAS  BEM 
DE MAIOR VALOR ! 



Como ética e técnica fazem a gestão transparente? 
Artigo: Carlos Julio  
 

“Muitas empresas não são “opacas” porque queiram enganar os 
stakeholders. São porque não sabem bem o que fazem e/ou não são 

capazes de construir sistemas de comunicação acerca de suas 
atividades”. 

 

“Fica então uma sugestão aos candidatos. Meçam direitinho. Revelem o que foi 
medido. Estudem a Matemática de suas máquinas administrativas. E sejam 

honestos no momento de apresentar e contestar dados”. 
 

Transparência = Gestão Profissional + Honesto (consigo mesmo, 
inclusive) 



TRANSPARÊNCIA 
 

• Uma organização séria e comprometida com suas causas não pode 
deixar de assumir uma postura fundamental na gestão dos recursos e 
no cumprimento de suas obrigações estatutárias e legais:  a da 
TRANSPARÊNCIA. 

  

“Ser transparente é mais que informar. É gerir e 
disponibilizar as informações, entendendo que esse processo 

é tão importante quanto todas as demais ações da 
organização.” 

 



 No processo de implantação da 
Governança Corporativa, é 
fundamental, além da existência dos 
devidos órgãos, a definição e a clareza 
nas competências, responsabilidades, 
integração aos demais e 
independência. 



Princípios da Governança Corporativa 

Transparência: Mais do que obrigação é o desejo de informar para 

gerar um clima de confiança. Contemplando todas as partes 

interessadas, não se restringindo ao desempenho econômico, 

incluindo fatores que orientam a ação gerencial e conduzem à criação 

de valor. 

Equidade: Não somente entre seus membros/associados, mas 

respeitando os direitos de todas as partes interessadas 



CASE “INSTITUTO CHÃO” 
 

Consumidor mais do que cliente, mas um 
parceiro chave no negócio 

 

Transparência total: Mais do que obrigação de 
informar, mas “vontade estratégica”. 

 



Grupos Gestores: 
A favor da TRANSPARÊNCIA 
 

• Uma organização séria e comprometida com suas causas não pode 
deixar de assumir uma postura fundamental na gestão dos recursos e 
no cumprimento de suas obrigações estatutárias e legais:  a da 
TRANSPARÊNCIA. 

  

“Ser transparente é mais que informar. É gerir e disponibilizar 
as informações, entendendo que esse processo é tão 

importante quanto todas as demais ações da organização.” 

 



Administrativo - area meio da entidade 
(Contabilidade/Financeiro/RH/Compras/o
utros)  Transparência  
  Sustentabilidade!! 

Evidenciação de práticas que  
geram resultados positivos  



REFLITA E RESPONDA: 

VOCÊ FAZ ANÁLISE DAS 
TENDÊNCIAS, RISCOS E 

OPORTUNIDADES PARA SUA 
ORGANIZAÇÃO?? 



Planejamento Estratégico 
• Santo Agostinho: “Deve-se rezar por milagres, mas 

trabalhar por Resultados” 

 

• Peter Drucker :“Na gerência de uma instituição sem fins 
lucrativos, a missão e o plano são as boas intenções. As 
estratégias são os tratores.Elas transformam aquilo que 
você quer fazer em realizações” 



Propósito do PE: 
• “Seu principal propósito é definir a direção a ser seguida 

pela empresa, permitir a busca por formas de minimizar 
os riscos e potencializar as oportunidades que possam 
se apresentar em um determinado período” 

Sergio Approbato Machado Jr. 

SESCON-SP 



É FUNDAMENTAL PLANEJAR 
E DEFINIR UM CAMINHO! 



Dica: 
COMITÊ GESTOR 



Resumo das Dicas – Lição de 
Casa 

• Informação e Conhecimento 

• Seguir o Planejamento – Monitoramento 

• Defina Prioridades 

• Estabeleça as áreas, pessoas e suas ações 
• Acompanhe Orçamento e Contabilidade 

• Documentação Institucional 

• Comitês de Gestão 

• Fortalecer Controles, Prestação de Contas e 
Transparência 

• Comunique Melhor 



“ Não há nada que seja maior 
evidência de insanidade do que fazer 

a mesma coisa dia após dia e 
esperar resultados diferentes...” 

                      Albert 
Einstein 



Carlos Silva 

 

 

carlos.silva@audisaconsultores.com.br 
 

Facebook: Audisa Consultores 

www.portalaudisa.com.br 

        São Paulo     -    Porto Alegre    -    Recife    -    Rio de Janeiro  
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