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A situação atual da abordagem da mobilização de recursos no Brasil 

The present situation of the resource mobilization approach in Brazil 

 

Domingos Armani1 

 

Resumo 

Há alguns anos se discute no Brasil sobre a relevância da abordagem da mobilização de 

recursos (MR) em relação às práticas diversas de captação de recursos financeiros. O 

objetivo deste artigo é refletir sobre o avanço da incorporação da mobilização de recursos 

como a abordagem estruturante das ações de busca de apoio a causas sociais. A conclusão 

indica que isto ainda está em processo, com avanços e limites importantes. Para novos 

avanços, o debate sobre a sustentabilidade das organizações deve ser aprofundado. 
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Abstract 

Brazil has been discussing for some time the relevance of the resource mobilization 

approach with regard to the diverse practices of fundraising. The objective of this article is 

to reflect on the advance of the incorporation of resource mobilization as the structuring 

approach of fundraising in support of social causes. The conclusion indicates that this is 

still in process, with significant steps forward and also limitations. In order to produce new 

steps forward, the debate about organizational sustainability must be deepened. 
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Introdução 

Convivem hoje no campo da busca de apoio às OSCs duas terminologias com suas 

respectivas abordagens: a captação de recursos e a mobilização de recursos (MR). O artigo 

explora brevemente a trajetória desses dois termos e a relação atual entre eles no país, 

buscando contribuir para a identificação de avanços e limites no seu uso e na identificação 

de suas eventuais especificidades. 

 

A busca ativa de apoio para ações sociais 

 
1 Sociólogo e mestre em Ciência Política (UFRGS), consultor em desenvolvimento institucional de 

organizações da sociedade civil (darmani@terra.com.br – www.domingosarmani.wordpress.com). 
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A reflexão sobre este tema e esta prática – a da busca ativa e aberta por apoio financeiro 

para iniciativas sociais – são surpreendentemente recentes no país. Faz pouco tempo que as 

organizações da sociedade civil (OSCs) passaram a adotar uma atitude proativa de busca de 

apoio às suas causas e organizações na sociedade. 

Por muitas décadas, as OSCs parecem ter se sustentado por mecanismos e em condições de 

contexto que favoreceram uma atitude mais passiva e receptiva em relação às formas de sua 

sustentação financeira. As entidades de assistência social, por exemplo, vêm de uma larga 

trajetória de apoio governamental, via auxílios, contribuições e subvenções; os sindicatos, 

outra figura antiga no campo das OSCs, tinham variadas estratégias de ajuda mútua, de 

cooperação e de sustentação de suas ações e entidades, antes do advento da contribuição 

sindical obrigatória; as instituições filantrópicas, também de longa existência no país, 

mobilizavam seus recursos em grande medida via o marco legal específico do setor, com 

eventuais iniciativas de doação de bens e dinheiro para complementar suas necessidades; as 

primeiras ONGs, nas décadas de 70 e 80, se mantinham principalmente com apoio de 

organizações e agências internacionais. 

A hipótese aqui apresentada é a de que as OSCs se sustentavam até os anos 1980, por meio 

de mecanismos e estratégias que prescindiam da busca proativa de recursos na sociedade. 

Mobilizar recursos de forma diversificada, ampla e proativa era mais algo eventual e 

circunscrito ao âmbito das relações de proximidade e solidariedade com as práticas das 

organizações. 

Um ponto de virada simbólico nesta trajetória foi o processo constituinte (1986 e 88) e a 

aprovação da Constituição de 1988, os quais tiveram o efeito de valorizar e visibilizar o 

campo do ativismo social autônomo no país, validando novos direitos sociais e instituindo 

uma nova institucionalidade na área social. Tal processo valorizou como nunca antes as 

organizações sociais e seu protagonismo em prol dos direitos de cidadania (Ciconello, 

2009; Dagnino, Olvera e Panfichi (orgs.), 2006). 

Outro movimento marcante neste processo de projeção das OSCs no espaço público foi a 

expansão do associativismo, não somente no Brasil, como na América Latina e no mundo 

como um todo (Oliveira & Tandon, 1994; Fernandes, 1994; Salamon, 1992; Salamon 

1999). As sociedades, desde então, passaram a ver e valorizar as dinâmicas e atores sociais 

autônomas em relação ao Estado e ao mercado, descobrindo, de certa forma, a sociedade 

civil. 

Nas palavras de Rubem Cesar Fernandes: 

A ideia de um terceiro setor provoca a imaginação a inventar outras figuras. 

Imaginar, por exemplo, uma dinâmica da vida pública que se dê entre três 

polos, que não se sobrepõem e que a um tempo se opõem e se atraem 

(Fernandes, 1994, p. 20). 

Um terceiro vetor de valorização do papel das OSCs nas sociedades em geral foram as 

reformas neoliberais dos anos 1980. Foi a partir delas, inclusive no Brasil com a Reforma 

do Estado na gestão Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que o campo das 

organizações não governamentais sem fins lucrativos, então denominado “terceiro setor”, 

ganhou projeção e valorização inéditas (Rodrigues, 1998). 
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Por fim, a reconfiguração da cooperação internacional com o Brasil e a América Latina a 

partir de meados dos anos 1990, desafiou as organizações da sociedade civil a 

diversificarem suas fontes de apoio, a se comunicarem diretamente com a sociedade 

brasileira, com os gestores públicos e com a mídia, com o propósito de reconhecimento e 

de sustentabilidade (Armani, 2010). 

 

A emergência da abordagem de mobilização de recursos 

No processo de busca por apoio e financiamento, as OSCs passaram a exercitar a captação 

de recursos, tanto via o estabelecimento de convênios com o governo, que se expandiram 

bastante a partir da gestão de Fernando Henrique Cardoso, como pela relação de parceria 

com o setor do investimento social privado e por campanhas de doação. Neste processo, 

usou-se quase exclusivamente o termo captação de recursos (fundraising). Uma rápida 

pesquisa bibliográfica indica que as principais publicações sobre ONGs e terceiro setor no 

Brasil usaram o termo captação de recursos até praticamente o final dos anos 19902. Por 

muito tempo falou-se apenas em captação de recursos, já que este era um termo com largo 

uso internacional, sendo utilizado na grande maioria das publicações da área. É o termo 

utilizado na tradição norte-americana e é o termo genérico ainda hoje mais utilizado 

internacionalmente. 

Mais recentemente, talvez nos últimos 10 a 15 anos, começou-se a fazer uso também do 

termo mobilização de recursos (MR), (Iório, 2001; Yoffe, 2003; Rondon, 2007; Armani, 

2007, 2008; Aliança Interage, 2008, Laranjeira, 2008). Este é de origem europeia e tem 

uma conotação mais sociopolítica, remetendo a uma dinâmica de busca de apoio e recursos 

financeiros associada a processos de mobilização social: 

Mobilizar recursos é, em sua essência, o trabalho permanente de educação da 

sociedade, do próprio Estado e demais setores. Não se trata apenas de 

arrecadar dinheiro a qualquer custo, não se trata de substituir papéis (Iório, 

2001, p. 57). 

Mobilizar recursos (...) expressa o processo pelo qual uma organização 

promove, em um mesmo movimento, educação cidadã, mobilização social e 

mobilização de apoio material, técnico e financeiro. Pela ótica da 

mobilização de recursos, as estratégias de fortalecimento da sustentabilidade 

institucional são mobilizadoras de consciência social cidadã – em um só 

movimento, promovem-se engajamento social e fortalecimento da 

organização (Armani, 2008, p.11). 

As primeiras iniciativas estruturadas de apoio à capacitação de OSCs para mobilizar 

recursos no Brasil parecem ter emergido nos anos 1990, especialmente na segunda metade 

da década, todas envolvendo organizações internacionais, com destaque para as europeias. 

Uma das iniciativas pioneiras foi a criação do Programa de Mobilização de Recursos 

(PMR) da Oxfam-GB em 1999 (1999-2007), com sede em Recife. Ele teve origem em 

discussões internas sobre as mudanças na cooperação internacional no início dos anos 1990 

 
2 Ver, por exemplo: Fernandes (1994), Bailey (1997),  Ioschpe (1997), Cruz & Estraviz (2000), Szazi (2000) e 

Falconer e Vilela (2001). 
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e a crise cambial de 1994 e buscava apoiar esforços inovadores de mobilização de recursos 

em OSCs brasileiras (Armani, 2007). Desde o início da década de 1990, a Oxfam-GB 

começou a apoiar iniciativas inovadoras em mobilização de recursos por parte de seus 

parceiros. Uma das primeiras ações foi o apoio à Fase – Federação de Órgãos para a 

Assistência Social e Educacional em 1993 para o desenvolvimento de iniciativa piloto de 

captação de recursos por mala direta. Outra ação relevante foi o apoio ao Gapa – Grupo de 

Apoio à Prevenção à Aids na Bahia em 1997 para realizar intercâmbio com Oxfam em 

Oxford e na Índia que contribuiu para o desenvolvimento do seu primeiro plano de 

mobilização de recursos no mesmo ano (Rondon, 2007, p. 23). 

Por enfatizar a importância do trabalho de lobby e advocacy no combate à 

pobreza, a Oxfam sempre considerou a mobilização de recursos um tema 

importante para o fortalecimento das OSCs. O entendimento é que quanto 

maior a base de apoio (político e financeiro) das OSCs na sociedade 

brasileira maior será a força e a pressão política e maior capacidade terão as 

OSCs de realizarem suas missões (IFCB, 2000). 

Outra iniciativa significativa, no mesmo contexto e período, foi a criação da Aliança 

Interage (1999-2012), também sediada em Recife, composta por organizações de 

cooperação internacional (dentre elas, Oxfam-GB), fundações e institutos privados. Seu 

propósito era “contribuir para estimular e ampliar o investimento de agentes locais nas 

instituições da sociedade civil organizada”. Para tal, favoreceu a capacitação para mobilizar 

recursos das OSCs do Nordeste (Programa Mobilizar) e favoreceu a articulação e parceira 

com o setor privado (Programa Parcerias), (Aliança Interage, 2008). 

Um evento que merece registro aqui foi a realização de um seminário com quase 500 

participantes sobre mobilização de recursos realizado em Recife em 2002 – o “Mobiliza’ - 

por iniciativa da Aliança Interage. Oxfam-GB, Ashoka e outras instituições, o qual 

propagou a ideia da necessidade de ampliar e diversificar a base de apoio das OSCs como 

estratégia de sustentabilidade. 

Por fim, outra iniciativa precursora do uso do termo mobilização de recursos, foi o 

Programa Base de Cidadania (PBC), da Ashoka Empreendedores Sociais3, criado em 1991. 

A Ashoka foi criada em 1980 nos Estados Unidos, passando a atuar no Brasil em 1986. 

Seus pilares são a identificação e o apoio a empreendedores sociais, o empreendedorismo 

de grupo que estimula a formação de redes e colaborações entre estes empreendedores e a 

criação de infraestrutura para o setor social. 

O PBC tinha o objetivo de reduzir a dependência das organizações da sociedade civil em 

relação às agências de cooperação internacional. Com este propósito, a Ashoka passou a 

estimular as organizações a ampliar sua base de apoio, buscar novo tipo de parceiros, 

aprofundar seu vínculo com as comunidades e desenvolver ideias inovadoras para a 

mobilização de recursos. 

A estratégia geral adotada para este processo teve como principais elementos: (i) a 

promoção de concursos de ideias inovadoras em mobilização de recursos, possibilitando a 

captura do que vinha sendo realizado em âmbito nacional, (ii) a disseminação das melhores 

ideias, através de seminários e publicações, (iii) a capacitação destas organizações, (iv) a 

 
3 Ashoka – www.ashoka.org.br.  

http://www.ashoka.org.br/


 5 

construção de redes para aprofundar o debate, e (v) a transformação de alguns destes atores 

em capacitadores de outras organizações (Armani, 2007). 

 

A singularidade da mobilização de recursos 

O “pulo do gato” da mobilização de recursos está em que ela se expressa “em um esforço 

permanente, planejado e sistemático de fortalecimento da sustentabilidade da instituição” 

(Armani, 2008). Sustentabilidade esta compreendida numa chave multidimensional – 

sociopolítica, técnico-gerencial e financeira, abarcando todos os fatores-chave capazes de 

dar sustentação duradoura à uma organização social. 

Por isso, ao assumir a perspectiva da mobilização de recursos, uma instituição terá de 

refletir sobre seus modos de organização e gestão, sob pena de, não o fazendo, reduzir os 

efeitos potenciais da iniciativa. 

Nas últimas décadas, tem-se falado mais sobre o desenvolvimento e a sustentabilidade das 

organizações da sociedade civil, por meio de termos como “sustentabilidade”, “captação de 

recursos”, “mobilização de recursos”, “negócios sociais”, etc. 

É importante refletir tanto sobre a singularidade da abordagem da MR como discernir as 

relações de sombreamento e/ou de diferenciação que possam haver entre alguns destes 

termos. A abordagem da mobilização de recursos implica que: 

- a MR trata de todos os tipos de recursos: humanos, materiais, técnicos e 

financeiros; 

- a MR preconiza o estabelecimento de uma relação direta entre as iniciativas de 

captação de recursos e processos, com maior ou menor amplitude, de mobilização social; 

- a MR compreende que a sustentabilidade institucional não se dá apenas pelo 

acesso a recursos financeiros, mas também e, sobretudo, pela base social de apoio que a 

instituição é capaz de mobilizar; 

- a MR incorpora uma visão integral e sistêmica da sustentabilidade institucional, 

daí que fortalecer a MR de uma instituição é também promover seu desenvolvimento 

institucional. 

A abordagem da MR politiza e dá maior densidade às relações de apoio, parceria e 

financiamento de uma instituição social. Não se trata de “achar dinheiro” ou de “captar 

recursos” mas, mais do que isso, de identificar atores sociais, internos e externos à 

instituição, individuais e coletivos, públicos e privados, nacionais e internacionais, com 

potencial de identificação e cooperação com a causa defendida pela instituição (Aliança 

Interage, 2008; Armani, 2008). 

Nos dias de hoje, o conceito de mobilização de recursos recupera, em 

alguma medida, a complexidade das ações que envolvem a obtenção de 

apoio financeiro e político ao trabalho de promoção de direitos e do 

exercício pleno da cidadania. O elemento central desse conceito é o 

desenvolvimento de uma ação educativa sobre os vários problemas sociais 

brasileiros (...) (Iório, 2001, p. 53). 
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O princípio orientador das estratégias de MR é a ampliação da base social de apoio a 

determinadas causas sociais ancoradas na perspectiva de direitos. O jogo deixa de ser 

jogado apenas pelos financiadores; as organizações da sociedade civil, com a perspectiva 

da MR, se empoderam, podendo tomar a iniciativa de diálogo e articulação com os demais 

atores sociais, rompendo com atitude do “projeto”. 

A característica mais definidora da MR talvez seja o fato de que ela provoca a maior 

integração da ação política da instituição com suas estratégias de sustentabilidade 

institucional. Isto é, as iniciativas de MR se tornam também elas espaços de mobilização 

social e política. 

Uma área estratégica para qualquer instituição que pretenda promove a MR é a da 

comunicação. Sem uma estratégia clara e uma estruturação razoável de comunicação 

institucional, interna e externa, a MR não é possível. Se, como defendemos aqui, o âmago 

da MR está na ampliação da base social de apoio a uma instituição e às causas sociais que 

ela defende, então a comunicação deve se tornar instrumento de ação política, canal por 

onde fluem valores, percepções, relações e alianças. Mas, para isso, a instituição deve se 

preparar política, técnica e metodologicamente para assumir um maior protagonismo e 

projeção no espaço público. 

Está aí outro elemento da abordagem da MR: a instituição que adota a MR se desafia a 

fortalecer seu papel de ator autônomo na sociedade civil, o que implica em adensar as 

reflexões internas e a construção de posicionamentos institucionais. 

Como a MR preconiza a mobilização de todos os tipos de recursos, ela implica 

necessariamente na diversificação das relações de apoio, parceria e financiamento. Isto põe 

para muitas organizações o desafio de se aproximar e estabelecer relações com setores 

novos para ela. Isto requer cuidados, elaboração de critérios e gerenciamento de riscos. Mas 

é altamente saudável, pois a desafia a dialogar com o distante, o diferente, o não tão 

familiar, contribuindo para desmistificar atores, romper com preconceitos, identificar 

pontes e potenciais para colaboração. 

Por isso, acredita-se que a abordagem da MR traga um enorme desafio em relação à 

questão de como promover estratégias de mudança social em um contexto democrático. Ou, 

dito de outra forma, como, em um só movimento, promover mudanças sociais e aprofundar 

a qualidade e as fronteiras da democracia que temos. 

 

A situação atual 

Hoje convivem no Brasil os dois termos – captação de recursos e mobilização de recursos – 

e as duas abordagens. Há toda uma variação no uso dos termos, na maior parte das vezes, 

sendo eles utilizados de forma indistinta, como sinônimos. Trata-se a mobilização de 

recursos como mais uma moda e passa-se a usá-la com fins comerciais. 

Um exemplo comum é quando se observa a aplicação do termo mobilização de recursos a 

atividades de capacitação que de fato tratam tão somente de estratégias de captação de 

recursos financeiros. Há casos em que o termo mobilização de recursos aparece apenas no 

título do curso (“Captação e Mobilização de Recursos”), mas não mais depois, no 

detalhamento do conteúdo. Infelizmente, este tipo de oportunismo está presente em várias 

propostas de cursos sobre o tema oferecidos no país. Nestes casos, não há na verdade um 
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avanço no tratamento do tema, o que não ajuda em nada no desenvolvimento da reflexão e 

das práticas no campo.   

Em outras situações tenta-se distinguir os dois termos: a captação de recursos ficaria mais 

voltada a processos que envolvem contratos, convênios e parcerias inter-institucionais, 

enquanto a mobilização diria respeito à busca de recursos de indivíduos, via campanhas e 

iniciativas diversas. 

Isto representa um avanço, já que faz o esforço da distinção dos termos, sinalizando para 

processos diferentes em sua natureza. A ideia implícita é que a busca pelos recursos de 

indivíduos exigiria um arsenal comunicativo e de instrumentos mais amplo e sofisticado, do 

que a captação de recursos via contratos, convênios e parcerias – estes últimos exigindo 

“somente” a boa técnica de elaboração de propostas e a sua “venda” ao potencial 

parceiro/financiador por mecanismos bem mais limitados em termos de interlocução (uma 

reunião, um edital, etc.). A própria Associação Brasileira de Captadores de Recursos 

(ABCR) passou há alguns anos a utilizar também o termo mobilização de recursos: 

A ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos é uma 

organização sem fins lucrativos composta por captadores e mobilizadores de 

recursos (...)4.  

Um movimento recente que reforça o espírito da abordagem da mobilização de recursos no 

Brasil é o do chamado crowdfunding5, que recupera e fortalece o vínculo entre apoiadores 

de uma causa e seus proponentes, tornando vívido o processo de mobilização. O 

crowdfunding radicaliza, por assim dizer, o processo de mobilização de recursos, na medida 

em que convida o apoiador para influir no desenho e na decisão acerca do produto ou 

atividade proposta. 

 

Considerações finais 

Talvez o futuro venha ser o uso de termo mobilização de recursos como designação 

genérica do conjunto das estratégias de uma organização para buscar recursos de todos os 

tipos na sociedade. E a utilização de captação de recursos para situações bem delimitadas – 

talvez para a participação em editais, por exemplo. Necessitamos de mais debate sobre isso. 

Como afirmou apropriadamente Daniel Yoffe, “o termo fundraising tem uma base de 

sustentação conceitual extremamente frágil. Disso resulta uma primeira recomendação aos 

nossos pesquisadores: incorporar essa temática a suas agendas de trabalho e estimular a 

reflexão sobre ela nos âmbitos acadêmicos” (Yoffe, 2003, p. 218). 

Como conclusão desta reflexão, pode-se afirmar que se constata um avanço importante no 

debate na medida em que cada vez mais setores buscam identificar especificidades e 

diferenças entre captação e mobilização de recursos. Diferenças estas que não são todas 

dadas, claras, definitivas. Por isso mesmo, faz-se necessário contribuir para aprofundar este 

debate. 

 

 
4 Ver: http://www.captacao.org/recursos/institucional/o-que-e-a-abcr. 
5 Ver: http://crowdfundingbr.com.br/ 

http://www.captacao.org/recursos/institucional/o-que-e-a-abcr
http://crowdfundingbr.com.br/
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