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“Mobilização de recursos: um novo desafio para as organizações sociais” 

“Recource Mobilization: a new challenge for social organizations” 

 
 

Domingos Armani 

 

O “pulo do gato” da mobilização de recursos está em que ela não se reduz à mera 

captação de recursos financeiros, traduzindo-se, na verdade, “em um esforço permanente, 

planejado e sistemático de fortalecimento da sustentabilidade da instituição1”. 

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. 

Dificuldades iniciais 

Um bom começo é promover um processo de estudo e reflexão sobre a 

singularidade da mobilização de recursos, envolvendo todas as pessoas e instâncias da 

instituição. Este nem sempre é o primeiro passo – em muitos casos, prefere-se desenvolver 

experiências concretas de mobilização de recursos de forma experimental antes de qualquer 

discussão mais ampla. Isto depende da situação de cada entidade. O fato que é, como a 

mobilização de recursos propõe uma ótica diferente para enfrentar a questão da 

sustentabilidade, é importante que, em algum momento, toda a instituição esteja consciente 

de suas virtudes, exigências e riscos. Cada instituição saberá escolher o momento mais 

adequado para propor tal reflexão. 

Algumas dificuldades iniciais são muito comuns. 

Uma delas é a dificuldade em compreender o caráter diferenciado da mobilização de 

recursos em relação à captação de recursos. Esta dificuldade pode estar expressando 

resistências políticas à nova abordagem ou mesmo ceticismo quanto ao seu potencial como 

estratégia para buscar maior sustentabilidade. É muito importante que este tipo de questão 

seja tratado com seriedade nos debates internos. 

Uma possível dificuldade decorrente desta recém citada é a de sensibilizar e 

envolver todas as áreas e setores da instituição com os esforços para mobilizar recursos. 

Isto significa que todos se comprometem com o processo, abrindo-se à maior 

sinergia e interação com as demais áreas, especialmente entre projetos e programas, e entre 

área programática e áreas da comunicação e administrativo-financeira. Isto porque a 

abordagem da mobilização de recursos requer crescente comprometimento do conjunto da 

instituição, tornando todos sujeitos do processo mobilizador. 

Vejamos um exemplo: uma instituição decide constituir uma “rede de sócios 

colaboradores”, pessoas físicas que, uma vez associadas, contribuem financeiramente de 

forma regular com a entidade e contribuem para difundir sua visão e posicionamentos em 

suas áreas de circulação; como contrapartida, recebem informações privilegiadas do 

trabalho, tem acesso a áreas restritas do website institucional, podem fazer o download de 

 
1 Armani, Domingos. Mobilizar para Transformar: a mobilização de recursos nas organizações da sociedade 

civil. São Paulo: Peirópolis; Recife: Oxfam, 2008, p.33. 
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artigos e textos produzidos pela entidade, propor iniciativas e projetos, serem consultados 

sobre determinadas ações, e mesmo participar em eventos de forma gratuita e subsidiada. 

Pois bem, que setor da instituição vai se responsabilizar por constituir e manter 

mobilizada esta rede de colaboradores? A resposta é: praticamente todos!  Em primeiro 

lugar, todos os setores da instituição deverão participar do processo de planejamento da 

iniciativa. A direção terá de se envolver desde o início, pela responsabilidade assumida 

perante terceiros e pelos riscos. Um pequeno grupo de pessoas deverá assumir diretamente 

a tarefa de gestão cotidiana da rede, tanto por correspondência postal, como pela Internet ou 

mesmo por telefone. Mas quem vai criar e desenvolver as peças de divulgação, os boletins, 

os folders, etc. que servirão de instrumentos de informação e mobilização da rede? A área 

de comunicação. Quem vai contabilizar as receitas e gerir os prazos e inadimplências? O 

setor financeiro, ou alguém por ele treinado para tal fim. E assim por diante..... Todos 

acabam se envolvendo. 

Outra dificuldade recorrente é a falta de convicção das lideranças em relação à 

necessidade de investir energias institucionais de forma regular em iniciativas de 

mobilização de recursos. Isto é compreensível, já que no Brasil o campo das experiências 

de mobilização de recursos é relativamente pequeno e recente e pouco conhecido, não 

havendo muitos casos amplamente considerados sucessos plenos. Isto contribui para que as 

lideranças vivam um dilema em termos de como lutar para dar sustentação financeira ao 

trabalho desenvolvido e, ao mesmo tempo, abrir espaços a experiências potencialmente 

inovadoras de mobilização de recursos. 

E, ademais, não há receita pronta, não há modelo, nem haverá algum dia, não há 

garantias de êxito. É uma aposta, e como toda aposta, supõe investimento e riscos. Nem 

todas as organizações são capazes de incorporar a mobilização de recursos. 

Por fim, um outro tipo de dificuldade é a escassez de recursos para alocar no 

desenvolvimento de experiências concretas de mobilização de recursos. Aqui se pode 

pensar em três alternativas básicas: a mais promissora é a construção de um acordo com um 

parceiro estratégico para prover o apoio necessário para iniciar o processo, idealmente, por 

pelo menos três anos. Na ausência dessa possibilidade, outra alternativa é construir um 

sólido projeto voltado à incorporação da mobilização de recursos e submetê-lo ao pequeno 

mas crescente número de instituições que apoiam este tipo de iniciativa no Brasil2. Por fim, 

sem apoio financeiro externo, pode-se tanto aprofundar aspectos do desenvolvimento 

institucional que favoreçam a mobilização de recursos (melhorar a comunicação 

institucional, ampliar as articulações, desenvolver diálogo inter-setorial, fortalecer a vida 

associativa interna, aperfeiçoar instrumentos de transparência e prestação de contas, etc),  

como escolher uma experiência de mobilização de recursos de baixo custo em termos 

financeiros e de energia institucional para dar início ao processo. 

O desafio de se comunicar 

Uma das questões-chave do ponto de vista da mobilização de recursos é a 

qualificação das estratégias e instrumentos de comunicação institucional. Afinal, não há 

como mobilizar relações de apoio e parceria sem uma boa capacidade de se apresentar, se 

posicionar, oferecer informação e mostrar-se transparente e credível. 

 
2 Tem crescido a reflexão sobre a importância de apoiar iniciativas inovadoras de mobilização de recursos e 

de desenvolvimento institucional nas instituições financiadoras de projetos, tanto internacionais quanto 

nacionais. O Instituo C&A, por exemplo, acaba de processar a seleção de projetos apresentados ao edital de 

seu Programa de Desenvolvimento Institucional. 
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O desafio é tratar a comunicação não como mero canal de publicização do trabalho, 

mas sim como estratégia de ação política, como uma dimensão intrínseca da estratégia de 

intervenção e da vida institucional. 

Nada de importante pode ser realizado pela instituição, sem que, desde o seu 

planejamento, a comunicação tenha sido adequadamente considerada. Trata-se de refletir 

sobre, por exemplo: que temas e questões trabalhados na iniciativa/projeto queremos 

publicizar? Com que públicos queremos falar? A quem queremos interpelar/mobilizar? Que 

produtos de comunicação vão ser produzidos? Que meios e instrumentos de comunicação 

utilizar? Que linguagens são as mais apropriadas? Qual o potencial da iniciativa para gerar 

material informativo capaz de mobilizar novos públicos e parceiros? 

Esta forma de tratar a comunicação dentro de uma instituição tende a provocar 

novos tipos de relações entre a área programática e a área de comunicação, e desta com a 

gestão institucional. Ela muda seu “lugar” dentro das relações de trabalho e poder, muda 

seu status institucional. Por isso, este não é um processo livre de tensões, pelo contrário.  

Para favorecer este processo, é importante que a liderança da instituição dê todas as 

condições políticas e organizacionais necessárias. Quase sempre é preciso qualificar e 

estruturar melhor a área de comunicação, o que vai depender, em parte, das condições 

financeiras. 

Uma implicação previsível de tornar a comunicação um elemento estratégico na 

vida da instituição é que ela vai se expor mais, vai oferecer mais informação, vai se 

comunicar com um público maior e mais diversificado, vai se posicionar mais 

politicamente, enfim, vai mobilizar também, maior atenção e interesse. Com isso, a 

tendência é que receba reações, comentários, pedidos de informação, contatos, etc., o que 

vai exigir capacidade de resposta eficiente e adequada. 

Quem vai responder aos comentários enviados? Quem e como vai responder aos 

questionamentos recebidos? Quem vai prover as informações solicitadas em prazo 

razoável? 

No caso de a instituição dispor de um website, é necessário assegurar a inserção de 

conteúdo de interesse e qualidade, atualizado regularmente. Como garantir as condições 

necessárias em termos de pessoal, financeiros e de procedimentos adequados? 

O desafio de demonstrar o valor social do trabalho 

Se a comunicação amplia e diversifica a projeção pública da instituição, 

mobilizando novos apoiadores e colaboradores, então isto por si só gera um outro tipo de 

desafio – a exigência de a entidade ter um trabalho político-social relevante e qualificado, e 

de ser capaz de demonstrar isso, fundamentando seu valor social. 

Quantos de nós não conhecemos casos de instituições sociais que já perderam seu 

elã, já não tem mais a energia vital que lhes deu origem e que justificou sua existência? Ou, 

noutros casos, entidades que pareciam realizar um ótimo trabalho, até mesmo inovador, e 

que não conseguiram assegurar sua sustentabilidade, vindo a terminar suas atividades? É 

claro que a responsabilidade por este tipo de situação não é atribuível apenas à instituição, 

já que a sustentabilidade é uma questão relacional, definida pela inter-relação entre a ação e 

dinâmica institucionais e o entorno que a cerca, daí resultando um equilíbrio instável que 

pode favorecer ou não a sustentação duradoura da instituição e de seu trabalho. 

Um tema-chave neste âmbito é o da identidade institucional. Aqui, uma série de 

perguntas emergem: Em que medida a instituição soube reforçar atualizar sua identidade à 

luz das novas questões e desafios contemporâneos? Até que ponto ela soube aproveitar 
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novas tendências no campo das prioridades do desenvolvimento social e das respectivas 

tendências de financiamento, sem abrir mão de seu projeto político-institucional? Quão 

efetivas tem sido suas estratégias e metodologias de ação? Quão aberta à diversidade de 

perfil de seu pessoal ela tem sido? Quão aberta e madura a instituição tem sido para forjar e 

renovar suas lideranças? 

Além da atualização da identidade e das estratégias de ação, é muito importante 

qualificar os processos e instrumentos de planejamento, monitoramento, avaliação e 

sistematização do trabalho. 

A qualidade do processo de planejamento é fator decisivo, já que é bastante 

improvável obter-se resultados satisfatórios sem um bom plano de ação. A importância do 

planejamento reside tanto na adequada análise do contexto e de seus desafios, quanto na 

calibragem das estratégias de ação, no estabelecimento de prioridades e na projeção de 

resultados e metas esperados. 

Mas somente um bom planejamento não basta. Faz-se necessário estruturar um 

eficiente processo de monitoramento & avaliação, composto de mecanismos e instrumento 

de acompanhamento do trabalho, seus resultados e dificuldades, bem como de aplicar 

critérios claros e compartilhados de avaliação da sua efetividade. 

E, mais ainda, espera-se que o processo de monitoramento & avaliação não seja 

apenas para acompanhar e avaliar, mas também enseje momentos de reflexão e aprendizado 

coletivo. 

O processo de estabelecimento de um sistema de planejamento, monitoramento & 

avaliação adequado à mobilização de recursos e à sustentabilidade institucional não é tarefa 

fácil nem de curto prazo, como o demonstram inúmeras experiências no país3. 

Somente com um bom sistema de planejamento, monitoramento e avaliação uma 

instituição pode tentar dar conta das crescentes e diversificadas exigências por evidenciar a 

qualidade do trabalho e seus impactos, isto é, demonstrar seu valor social. 

E isto é fator-chave das suas chances de mobilizar novos apoiadores e ampliar sua 

base social. 

O desafio de gerir a mobilização de recursos 

Uma vez iniciado o processo de experimentar a mobilização de recursos, se coloca a 

questão de onde situá-lo no organograma institucional. Isto não é tão simples, já que o 

processo da mobilização de recursos tende a crescer em termos de exigências, dedicação de 

energias institucionais e mesmo de investimento financeiro, fazendo com que seu status 

institucional mude ao longo do tempo, reposicionando este “lugar”. 

Onde situar a gestão do processo tende a variar de acordo com o tamanho da 

instituição e com seu grau de convicção compartilhada acerca das virtudes da mobilização 

de recursos. 

Em termos práticos, além de ter uma pessoa, ou um pequeno coletivo, responsável 

diretamente pelo desenvolvimento da iniciativa, é recomendável que uma das pessoas do 

órgão de direção executiva assuma a tarefa de orientar, apoiar e supervisionar o processo. 

Dentre as tarefas da direção da entidade estão assegurar que a iniciativa tem os 

meios adequados para prosperar e que todas as áreas e setores estão comprometidos dentro 

de suas atribuições. 

 
3 Armani, Domingos. Monitorando e avaliando mudanças. IN: Revista Eletrônica Portas 

(http://www.acicate.com.br/portas), v.2, n.2, jun.2008. 
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Por uma nova governança institucional 

Avançar na perspectiva da mobilização de recursos, aceitando e promovendo as 

mudanças organizacionais, gerenciais e culturais necessárias, tende a colocar no horizonte 

das instituições sociais brasileiras a questão da funcionalidade do atual modelo de 

governança na prática. 

Tal modelo, grosso modo, pode ser caracterizado por: (i) um grupo relativamente 

pequeno de sócios (em boa parte fundadores e com significativa participação de sócios-

funcionários), (ii) assembléias anuais mais de confraternização do que de efetivo debate 

político, (iii) sócios com pouca ou nenhuma participação na vida institucional, portanto, 

com pouca informação e conhecimento para efetivamente opinar e contribuir; (iv) uma 

direção executiva que não encontra um contrapeso político na assembléia e, portanto, opera 

com grande autonomia; (v) existência de diretor/a ou secretário/a executivo/a sem 

“mandato” definido e com grande  dificuldade de substituição, e (vi) limitada 

institucionalização de políticas e procedimentos. 

É difícil mesmo imaginar que tantas novas questões como as colocadas pela 

abordagem da mobilização de recursos possam ser equacionadas em suas implicações 

organizacionais, gerenciais e financeiras sem que a instituição passe por um processo de 

revisão de seu modo de operar e de gerir a vida institucional. 

É tarefa básica da mobilização de recursos dar novo sentido para o ato de associar-

se à uma instituição. Talvez este seja um bom começo para desatar o nó da inefetividade do 

atual modelo de governança. 

Afinal, quando tomamos a iniciativa de convidar alguém para se associar, temos de 

preparar nossos argumentos, o que vamos oferecer, o que vamos pedir, como propomos nos 

relacionar, qual o sentido que damos à existência de associados na instituição, etc... 

Ter respostas adequadas, convincentes e sedutoras para este tipo de perguntas, vai 

nos fazer pensar na “arrumação da casa” antes de dar o primeiro passo... 

Este é o espírito da mobilização de recursos. 

 


