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RESUMO 

Pesquisas têm mostrado que o Empreendedorismo Internacional (EI) e a 

Orientação Empreendedora Internacional (OEI) estão presentes em comportamentos que 

levam à internacionalização de empresas. Organizações privadas sem fins lucrativos, 

pertencentes ao Terceiro Setor da sociedade, têm desempenhado importante papel na agenda 

de desenvolvimento internacional, colaborando direta ou indiretamente para a execução de 

ações socioambientais, humanitárias, em prol da defesa de direitos e igualdade social. 

Pesquisas sobre EI e OEI nessas organizações são ainda incipientes. Alia-se a isso o fato de 

que estudos também indicam carência de pesquisas para o entendimento do 

Empreendedorismo em Economias Emergentes. Esta pesquisa contribui para a superação 

dessas lacunas pela análise de se e como três construtos centrais da EI e da OEI – pró-

atividade, inovatividade e assunção de riscos – relacionam-se com a captação de recursos 

internacionais das organizações do Terceiro Setor no Brasil. Por meio de um estudo de casos 

múltiplos, verificou-se, em nível exploratório, que esses construtos estão relacionados com a 

captação e explicam as diferenças de desempenho entre as organizações em relação a essa 

captação. A pesquisa contribui para a teoria de EI e OEI por intermédio da expansão do 

domínio em que a validade de construtos centrais para essas perspectivas foram verificadas e 

para a prática da captação, por essas organizações, por meio da indicação de quais 

comportamentos empreendedores podem contribuir para a melhora do desempenho na 

captação. 

  



 

ABSTRACT 

Research has shown that International Entrepreneurship (EI) and International 

Entrepreneurial Orientation (OEI) are present in behaviors that lead to the internationalization 

of companies. Private organizations, not-for-profit, belonging to the third sector of the 

society, have played an important role in the international development agenda, contributing 

directly or indirectly to the implementation of environmental and humanitarian actions, 

reduction of poverty and  the defense of rights and social equality. Nevertheless, research on 

EI and OEI in this type of organization are still incipient. Additionally there is a lack of 

research to understand the Entrepreneurship in Emerging Economies. This research 

contributes to overcoming this gaps by analyzing whether and how three central constructs of 

EI and OEI - proactiveness, innovativeness and risk-taking - are related to fundraising by 

these organizations. Through a multiple cases study it was found, at an exploratory level, that 

these constructs are related to fundraising and that they explain performance differences 

among organization with respect to this goal. The research contributes to the theory of EI and 

OEI by expanding the field in which the validity of core constructs of these theoretical 

perspectives have been checked. It contributes to the management of  these organizations by 

indicating what entrepreneurial behaviors can  increase fundraising .  
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1. INTRODUÇÃO 

O Empreendedorismo Internacional (EI) é um importante campo de pesquisa, que 

se alicerça nos fundamentos da gestão internacional, gestão estratégica e no 

empreendedorismo (KEUPP; GASSMANN, 2009). A literatura tem destacado as 

contribuições de EI para os seguintes fatos: 1) entendimento do fenômeno da 

internacionalização precoce e tardia de empreendimentos; 2) relações entre culturas e 

comportamento empreendedor (de indivíduos, grupos e organizações); 3) impacto da 

internacionalização sobre o desempenho das pequenas e médias empresas (PMEs); 4) fatores 

que influenciam a velocidade da internacionalização (KEUPP; GASSMANN, 2009; KRAUS, 

2011; PEIRIS; AKOORIE; SINHA, 2012). 

O domínio de aplicação dos conceitos de EI vem sendo continuamente ampliado. 

O campo surge com estudos sobre o fenômeno das empresas que se internacionalizam 

precocemente, as Born Globals, e, nesse início, as definições de EI são bastante restritivas, 

limitando o campo apenas a esse tipo de firmas (KEUP; GASSMANN, 2009). 

Posteriormente, as definições e o campo de interesse dos pesquisadores que usam os conceitos 

foram incluindo novas áreas: empresas que se internacionalizam já em estágio maduro, a 

comparação entre os comportamentos de EI entre diferentes culturas e, somente após 2000, a 

incorporação ao empreendedorismo social, incluindo as organizações da sociedade civil sem 

fins lucrativos (MCDOUGALL; OVIATT, 2003; OVIATT; MCDOUGALL, 2005). Esta 

perspectiva abriu espaço significativo para as pesquisas de EI no Terceiro Setor – embora, de 

acordo com as buscas realizadas nos bancos de dados de artigos acadêmicos, estes estudos 

sejam ainda incipientes. 

Alia-se a isso o fato de que, segundo Kiss, Danis e Cavusgil (2012), apesar do 

reconhecimento da crescente relevância do papel do EI e seu potencial de fomentar o 

crescimento econômico global, a compreensão do fenômeno do EI em economias emergentes 

ainda é bastante limitada. Os autores analisaram oitenta e oito artigos sobre 

empreendedorismo em Economias Emergentes (EE), publicados em quatorze revistas 

acadêmicas internacionais de grande impacto nas áreas de empreendedorismo, gestão 

internacional, estratégia e gerenciamento. O período compreendido pela análise foi desde o 

início da publicação da revista até janeiro de 2011. Desses oitenta artigos, apenas dezesseis 

incluíram países da América Latina em sua análise, e somente um incluiu o Brasil. Os autores 
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destacam que, em consequência disso, mais pesquisas sistemáticas são necessárias para 

ampliar o entendimento do fenômeno do empreendedorismo em EE. 

A presente pesquisa visa favorecer a superação destas limitações por meio da 

análise de como o empreendedorismo internacional contribui para que Organizações Não 

Governamentais do Terceiro Setor, no Brasil, captem recursos financeiros de agências 

financiadoras internacionais. 

Organizações Não Governamentais (ONGs) são importantes agentes de 

desenvolvimento. Estas instituições integram o Terceiro Setor da sociedade e vêm se 

destacando como executoras de ações sociais, de ajuda humanitária e defesa de direitos. 

O Terceiro Setor é representado pela sociedade civil organizada. Suas 

organizações são definidas como instituições formalmente constituídas, privadas, sem fins 

lucrativos, não pertencentes ao Governo (primeiro setor) e ao mercado – empresas com fins 

de lucro (segundo setor) –, que possuem gestão própria e algum nível de trabalho voluntário 

(LEWIS, 2014; SALAMON; ANHEIER, 1992). 

No desempenho do papel de implementadoras de ações de desenvolvimento, as 

ONGs do Terceiro Setor mobilizam recursos para prover bens e serviços por meio de 

programas e projetos da própria organização, do Governo ou de doadores e financiadores 

internacionais – as agências de desenvolvimento internacionais, e um índice cada vez maior 

de financiadores privados, entre os quais empresas e fundações (LEWIS, 2014). O Comitê de 

Assistência ao Desenvolvimento (DAC) calcula que os fundos angariados diretamente pelas 

ONGs nos países membros da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 

Econômica (OECD) foram de USD 32 bilhões em 2011 - o equivalente a 24% do total da 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (OECD, 2014). 

As Agências de Desenvolvimento Internacionais (IDAs) consolidam-se, após a 

Segunda Guerra Mundial, como valiosas fontes de doações e financiamentos destinados às 

ações socioambientais. O Banco Mundial, por exemplo, com o objetivo de eliminar a extrema 

pobreza e impulsionar a prosperidade de forma sustentável, canalizou, de julho de 2013 a 

junho de 2014, US$ 4,6 bilhões de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), e US$ 460 milhões da Associação de Desenvolvimento 

Internacional para projetos na América Latina (AL) e Caribe (BANCO MUNDIAL, 2014). 
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 De forma similar, com foco de atuação na AL e Caribe, o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) aprovou US$ 6,2 bilhões em financiamentos não reembolsáveis 

no ano de 2014 (BID, 2014). Em relação ao Brasil, as aprovações totais de recursos 

destinados pelo BID nesse mesmo ano foram em torno de US$ 2, 947 bilhões. (BID, 2014).  

Várias razões tornam a busca de financiamentos internacionais pelas ONGs um 

contexto válido e interessante para pesquisa sobre EI em EEs: 

• As definições iniciais de EI eram bastante restritivas e excluíam as ONGs como 

organizações nas quais o fenômeno podia ocorrer. Entretanto, essas definições foram se 

alterando, tornaram-se mais inclusivas e passaram a admitir a ocorrência de EI em ONGs.   

Evidência dessa mudança é o fato de que McDougall e Oviatt, no editorial para o número 

especial da Academy of Management Journal sobre EI (2000), deixaram claro que, na 

chamada de trabalhos,  adotariam uma definição que excluía as ONGs – e, nesse mesmo 

editorial, apresentariam uma definição mais abrangente, admitindo que essa nova concepção 

de EI incluía as ONGs do Terceiro Setor. (MCDOUGALL; OVIATT, 2000; MCDOUGALL; 

OVIATT; SHRADER, 2003). 

• A busca de financiamentos internacionais impõe às ONGs a necessidade de lidar 

com organizações cujas sedes, quando não os agentes diretos com os quais interagem, estão 

situadas em países diferentes dos seus, imbuídas de culturas diferentes, obedecendo lógicas 

institucionais também distintas. A assunção de financiamentos internacionais significativos 

impõe às ONGs a obrigação de interagir com pessoas, ler documentos e preparar relatórios 

em idiomas diferentes dos praticados cotidianamente. A busca de financiamento representa, 

portanto, uma forma de internacionalização que impõe às ONGs desafios semelhantes aos 

desafios que as empresas privadas com fins lucrativos experimentam quando começam a 

exportar ou a internacionalizar-se. (LEWIS, 2014). 

• Pelo fato de as ONGs poderem desempenhar papel importante no 

desenvolvimento de países de EE – e pela razão de que financiamentos internacionais podem 

aumentar a possibilidade de atuação dessas ONGs –, o entendimento sobre como e por que 

conseguem ou não captar recursos internacionais constitui importante contribuição à pratica 

gerencial dessas organizações, com relevância nacional para os países que as hospedam. O 

fato de elas prestarem serviços em EE, que o estado, por deficiências econômicas, 
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institucionais ou de gestão, não consegue oferecer, torna esse entendimento ainda mais 

relevante. 

Tanto os conceitos de EI como os de Orientação Empreendedora (OE) e 

Orientação Empreendedora Internacional (OEI), estão imbuídos de três características 

principais: 1) pró-atividade; 2) inovatividade; 3) assunção de riscos (MCDOUGALL; 

OVIATT, 2000, 2003; OVIATT; MCDOUGALL, 2005; LUMPKIN; DESS, 1996). Tais 

dimensões constituem o foco de exploração deste estudo, que buscará verificar nas ONGs que 

o integram a existência ou não dessas características e a influência que exercem na captação 

de recursos internacionais. 

1.1. PERGUNTA DE PESQUISA 

Seguindo a linha de pensamento apresentada, a pergunta de pesquisa proposta é:  

Como as dimensões de EI – pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos – se 

relacionam com o desempenho das organizações do Terceiro Setor na captação de recursos 

internacionais? 

1.2.  OBJETIVO PRINCIPAL 

Verificar se o domínio de validade das dimensões centrais do empreendedorismo 

internacional – inovatividade, pró-atividade e assunção de riscos – se aplicam e se relacionam 

às organizações do Terceiro Setor.  

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar se, e como, as dimensões de EI – pró-atividade, inovatividade e assunção 

de riscos – se relacionam à captação de recursos das organizações do Terceiro Setor em EE. 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação compõe-se de cinco capítulos: 

1) Introdução – Apresenta escopo, questão e objetivos, justificando-os. 

2) Referencial teórico – elencado sob a visão de três lentes: 
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• Breve histórico da evolução dos conceitos de EI, OE e OEI e das categorias 

relevantes da teoria do empreendedorismo; 

•  Organizações do Terceiro Setor, conceito de Terceiro Setor e ONGs, 

importância, histórico, contexto e desafios diante da captação de recursos internacionais. 

• As instituições financeiras internacionais: breve histórico, dimensões atuais e 

formas de atuação. 

3) Metodologia. A pesquisa realiza um estudo de caso múltiplo seguindo o roteiro 

de Eisenhardt (1989). Segundo a autora, o método de caso é uma estratégia de pesquisa 

focada no entendimento da dinâmica de casos específicos, podendo envolver diferentes níveis 

de análise. A pesquisa introduz uma técnica ainda não muito difundida na análise intercasos e 

intracasos. Trata-se da codificação de magnitude, que consiste na associação de códigos 

alfanuméricos a códigos existentes para indicar intensidade, frequência, direção etc. a uma 

categoria. Códigos de magnitude podem ser indicadores qualitativos, quantitativos ou 

nominais. Por tratar-se de técnica ainda pouco usada, mas que aproxima a análise de métodos 

mistos, entende-se que seu uso nesta dissertação, permitindo a avaliação do quanto contribui 

ou não para o rigor e objetividade da análise, constitui-se numa contribuição da pesquisa à 

estratégia do estudo de caso. (MILES; HUBERMAN; SALDANA, 2014) (SALDANA, 

2009). 

4) Resultados – Apresentação da relação entre as dimensões teóricas de EI e os 

volumes de captação de recursos internacionais de cada uma das ONGs. As dimensões que 

favorecem ou não a captação são apresentadas e justificadas. Além disso, o capítulo apresenta 

a relação entre categorias que emergiram da pesquisa em campo, identificadas nas ONGs, e o 

seu sucesso em captar. 

5) Discussão dos resultados; contraste entre os resultados obtidos com a teoria, 

com o referencial teórico. 

6) Nas Considerações Finais, faz-se um resumo das contribuições e limitações da 

pesquisa e propõem-se sugestões de novos estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A primeira seção da revisão da literatura se inicia com um breve histórico da 

evolução do conceito de EI, em que se enfatiza a ampliação ocorrida na abrangência da 

pesquisa no campo. São também descritos os conceitos de OE, OEI e os conceitos das 

dimensões de pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos. Além disso, discorre-se sobre 

os níveis em que o fenômeno se apresenta – individual, equipe gerencial de alto escalão (Top 

Management Team TMT) ou organizacional. A segunda seção apresenta as organizações do 

Terceiro Setor, aborda os conceitos de Terceiro Setor e ONGs, faz um breve histórico a 

respeito, analisa o contexto, a profissionalização do setor e indica os desafios que as 

organizações enfrentam na captação de recursos internacionais. Na última parte da revisão da 

literatura, dá-se uma ideia dos volumes e fontes dos investimentos internacionais voltados ao 

desenvolvimento. 

2.1. O EMPREENDEDORISMO INTERNACIONAL 

O Empreendedorismo é um tema de intenso interesse acadêmico há pelo menos 

oito décadas, catapultado para o centro dos debates sobre crescimento econômico pelas 

polêmicas proposições Schumpeter (1934) a respeito. Os primeiros estudos modernos sobre 

internacionalização de empresas são normalmente atribuídos a Hymer (1976). O cruzamento 

desses dois campos, no entanto, só acontece quase duas décadas mais tarde, com os trabalhos 

seminais de McDougall e Oviatt do início da década de 1990 –, e mesmo assim, segundo eles, 

de forma incipiente. (McDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 902). 

Até meados dos anos 1990, as pesquisas em Negócios Internacionais 

concentravam-se no estudo de grandes multinacionais, enquanto os estudiosos de 

Empreendedorismo exploravam, principalmente, a criação de empresas e o gerenciamento de 

pequenas e médias empresas (PMEs) em âmbito nacional (McDOUGALL; OVIATT, 2000). 

É a partir do início da década de 2000 que a fusão dessas duas importantes áreas de estudo – 

Negócios Internacionais e Empreendedorismo – se dá com maior intensidade e torna-se um 

importante espaço de pesquisa para os acadêmicos de cada um dos temas e, principalmente, 

para a concepção do EI. No sentido de explorar esse novo fenômeno, criam-se fóruns 

(McDOUGALL; OVIATT, 2000) e meta-análises. 
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Segundo Zuchella e Scabini (2007), EI possui bases no Empreendedorismo, em 

Gestão Estratégica e em Negócios Internacionais. Similarmente, Tayanuova (2011) admite  EI 

como a confluência entre Empreendedorismo, Gestão Estratégica e Negócios Internacionais. 

Mesmo Oviatt e McDougall (2005), que em trabalhos iniciais destacavam apenas o 

Empreendedorismo e Negócios Internacionais como matrizes teóricas do EI, também passam 

a reconhecer a gestão estratégica. A figura a seguir reflete as correntes de formação de EI.    

Figura 1 - Correntes de influência na formação do Empreendedorismo Internacional. 

Fonte: Oviatt; McDougall (2005), Zuchella; Scabini (2007), Tayanuova (2011). 

O termo Empreendedorismo Internacional (EI) foi cunhado por Morrow (1988), e 

fazia referência aos recentes avanços tecnológicos e à consciência cultural que propiciaram a 

abertura dos mercados estrangeiros, anteriormente inexplorados, para a expansão de novos 

empreendimentos. ((McDOUGALL; OVIATT, 2003; OVIATT; McDOUGALL, 2005). 

Em 1989, McDougall propôs uma definição de EI enfatizando a 

internacionalização precoce das PMEs, excluindo as empresas estabelecidas. Definia EI como 

o desenvolvimento de novas empresas, recém-criadas, start ups, que desde a fundação já se 

lançavam em negócios internacionais. (KEUP; GASSMANN, 2009). 

Cinco anos mais tarde, Wright e Ricks (1994) definem o mesmo conceito como 

atividades de negócios da empresa que transpõem as fronteiras nacionais, cujo foco está na 

relação entre os negócios e o meio internacional em que operam. Destacaram o EI como arena 

de pesquisa emergente, que propicia o estudo do comportamento de empreendedores e de 
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organizações que atuam além das fronteiras nacionais, e comparações entre comportamentos 

empreendedores em vários países e culturas. Um aspecto fundamental do conceito destes 

autores é o entendimento de que a internacionalização se constitui como atividade de nível 

predominantemente organizacional, que atravessa fronteiras internacionais e possui 

características de orientação empreendedora – e que para Covin e Slevin (1989) se refere a 

comportamento inovador, proativo e de aceitação de riscos. (JONES; COVIELLO, 2005, p. 

284-285). 

A definição de Wright e Ricks (1994), referendada por McDougall e Oviatt (2000, 

p. 902) e adotada na chamada de trabalhos para o Fórum Especial de Pesquisa em 

Empreendedorismo Internacional (MCDOUGALL; OVIATT, 2000), excluía, no entanto, as 

atividades internacionais de organizações governamentais e ou sem fins lucrativos, pois 

procurava ser consistente com o preceito de mercado, de “negócios internacionais”. 

(MCDOUGALL; OVIATT, 2000). Mais tarde, alinhada aos interesses dos estudiosos do 

empreendedorismo, principalmente no que concerne ao empreendedorismo social, tal 

exclusão foi eliminada. (MCDOUGALL; OVIATT, 2003; OVIATT; MCDOUGALL, 2005). 

Entende-se, aqui, que tanto as instituições governamentais como as do Terceiro Setor podem 

ser empreendedoras internacionalmente. A própria especificação “internacional” – operar e 

interagir internacionalmente (COOMBS; SADRIEH; ANNARVAJULA, 2009) – indica que a 

atuação das ONGs, quando captam recursos financeiros de organismos internacionais, se 

encaixa no campo de estudos de EI na medida em que busca e mantém interações com 

organizações de outros países, com finalidade de captar recursos para desenvolver e executar 

projetos e prestar serviços no segmento social. 

Em 1997, McDougall e Oviatt expandem o conceito de EI para além das 

organizações recém-fundadas – start ups ou born globals –, incluindo empresas estabelecidas 

que se envolvem em atividades inovadoras através das fronteiras nacionais, visando ao 

crescimento e à criação de valor (KEUPP; GASSMAN, 2009). 

Com o desenvolvimento do campo e a realização de novos estudos, o EI foi 

redefinido como: 

 “Combinação de comportamentos (1) pró-ativo, (2) inovador, que (3) assume 

riscos, (4) atravessa fronteiras nacionais e (5) agrega valor às organizações.” 

(McDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 903). 



23 

 

Oviatt e McDougall (2005) reconhecem o fator “oportunidade” como fortemente 

relacionado à EI. Com isso, a abordagem passa a incorporar um elemento central às principais 

correntes de pesquisa sobre Empreendedorismo. (KEUPP; GASSMAN, 2009). 

Empreendedorismo Internacional é a descoberta, a criação, a avaliação e exploração 

de oportunidades - para além das fronteiras nacionais - para criar produtos e serviços 

futuros. Atores (organizações, grupos ou indivíduos) que descobrem, promulgam, 

avaliam ou exploram oportunidades para criar produtos ou serviços futuros, e que 

atravessam as fronteiras nacionais para fazê-lo, são internacionalmente atores 

empreendedores. Acadêmicos que estudam esses atores, como eles agem, e os 

efeitos de suas ações, estão estudando o empreendedorismo internacional. 

(OVIATT; McDOUGALL, 2005, p. 240). 

A identificação de oportunidades está bastante alinhada com a concepção trazida 

por Shane e Venkataraman (2000, p. 220), os quais afirmam que para haver 

empreendedorismo é preciso, sobretudo, haver oportunidades empreendedoras. Para eles, o 

Empreendedorismo compreende dois importantes aspectos: oportunidades e indivíduos que se 

esforçam para tirar vantagem delas. 

Em relação aos principais conceitos apresentados até aqui, esta pesquisa adota a 

definição de EI proposta por Oviatt e McDougall (2005), que coloca em relevo as dimensões 

da pró-atividade, inovação e assunção de riscos. A centralidade de tais construtos para o 

campo já vinha sendo reconhecida há tempo: “Uma vantagem de usar esses três construtos é 

que eles parecem identificar as dimensões chaves do que quase todos concordam ser um 

conceito multidimensional.” (McDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 903). 

A figura 4 representa, de forma gráfica, os principais aspectos discutidos nesta 

seção e que foram sendo incorporados à concepção do EI, fenômeno que, em estudos iniciais, 

incluía estritamente as Born Globals, ou organizações que se internacionalizavam desde sua 

fundação, mas que, à medida que evoluiu, passou a considerar empresas estabelecidas, que 

mantêm relações – negociações internacionais – com a finalidade de criar produtos, serviços e 

levar contribuições às organizações. Cabe reiterar que o campo de EI excluía as organizações 

do Governo e do Terceiro Setor, e que, posteriormente, passou a incluí-las. (OVIATT; 

McDOUGALL, 2005). 



24 

 

 

Figura 2 - Principais Fundamentos de EI. 

Fonte: Autora (2016) com base em Oviatt McDougall (2005). 

A partir de 2005 vários esforços são feitos no sentido de uma integração 

conceitual do campo, ou, nos termos de apelo lançado por McDougall e Oviatt (2000), de 

buscar um direcionamento teórico e metodológico unificador para as pesquisas no campo 

emergente de EI. 

Em resposta aos repetidos chamamentos aos pesquisadores para que 

desenvolvessem uma direção unificadora para o campo de EI, Jones e Coviello (2005) 

apresentaram um modelo geral de internacionalização empreendedora baseado em duas 

dimensões (tempo e comportamento de internacionalização) e quatro construtos: 1) o 

empreendedor; 2) a firma; 3) o ambiente; o 4) desempenho. O modelo, embora abrangente, 

peca pela falta de concisão, o que é admitido indiretamente pelos próprios autores quando 

afirmam que testá-lo numa única pesquisa representa um desafio formidável, intimidador 

(daunting) e proibitivo. (JONES; COVIELLO, 2005, p. 294-296). 

Ainda no sentido de buscar integração conceitual Jones et al. (2011) exploraram 

as pesquisas em Empreendedorismo Internacional, mapeando os temas relevantes no campo. 
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Identificaram 323 artigos, publicados sobre o tema no período de 1989 a 2009. Concluíram 

que os artigos podiam ser classificados em três grandes áreas: 1) Internacionalização 

Empreendedora; 2) Comparações Internacionais de Empreendedorismo; 3) 

Internacionalização Empreendedora Comparativa. A tipologia foi construída ontologicamente 

agrupando e distinguindo cinquenta e um temas de primeira ordem que foram extraídos dos 

artigos revisados. (JONES; COVIELLO; TANG, 2011). 

Na análise de resultados do estudo, o mapa temático e a ontologia mostraram que 

o domínio do EI é diversificado, crescente, possuindo coerência em relação a diversas áreas 

temáticas, e que o seu conhecimento apresenta vasto potencial, com muitos caminhos para o 

desenvolvimento teórico (interessantemente, o tema do financiamento internacional não 

aparece). A contribuição da pesquisa acima descrita, reside no fato de fornecer uma estrutura 

preliminar de classificação dos domínios de EI como alicerce para o futuro desenvolvimento 

do campo, futuros debates e construções. (JONES; COVIELLO; TANG, 2011). 

Em resumo, esta breve revisão do desenvolvimento do campo de EI mostra: a 

ampliação contínua da sua abrangência, o que legitima a escolha do Terceiro Setor e das 

ONGs em particular como contexto aqui presente; a centralidade dos construtos de 

inovatividade, pró-atividade e assunção de risco, que justifica o fato da escolha desses e 

apenas esses três conceitos como categorias teóricas, definidas a priori (em contraste com 

outras categorias que possam emergir dos dados), e que, apesar das tentativas de integração de 

criação de um modelo único que dirija a pesquisa no campo, esses esforços ainda estão em 

estágio inicial – o que explica a opção por focar a atenção desta dissertação na verificação da 

validade de construtos, e não de modelos. 

2.1.1 Orientação Empreendedora 

A relevância da Orientação Empreendedora (OE) tem sido enfatizada desde o 

desenvolvimento do campo do EI, e “[...] a centralidade de OE para a exposição de EI é 

amplamente reconhecida”. (COVIN; MILLER, 2013, p. 12). 

O conceito da OE originou-se para explicar, em termos práticos, 

comportamentais, o significado do que é para uma empresa ser empreendedora (COVIN; 

MILLER, 2013, p. 13). Miller (2011) postulou que o empreendedorismo se manifestava de 

forma variada, de acordo com os diferentes contextos organizacionais (tamanho da empresa, 

perfil do gestor, aspectos da estrutura) e viu-se diante do desafio de desenvolver uma medida 
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ampla para mensurar o fenômeno, fato que levou à origem da OE. A tomada de riscos, a 

inovação e a pró-atividade são dimensões representativas de OE, variáveis que derivaram dos 

estudos de estratégia. (MILLER, 2011, p. 874). 

Similarmente a Miller, Jones e Coviello argumentam a prevalência do 

comportamento na ação empreendedora. Segundo os autores, ao identificar manifestações 

comportamentais características do Empreendedorismo, pode-se mensurar o nível 

empreendedor de uma empresa. Enfatizam que, uma vez que haja entendimento, identificação 

e evidência comportamental responsável por desencadear o processo de internacionalização, 

empreendedora, é possível mensurá-la por meio da análise do comportamento. (JONES; 

COVIELLO, 2005, p. 291). 

Para Lumpkin e Dess (1996, p. 136) a OE refere-se aos processos empreendedores 

chaves da empresa (métodos, práticas e estilos de tomada de decisões) para uma nova entrada. 

Tais processos são caracterizados em cinco esferas ou dimensões: risco, pró-atividade, 

inovação, autonomia e competitividade. O que diferencia esses autores é o fato de terem 

introduzido duas variáveis novas ao campo de OE: a autonomia e, por assim dizer, a 

rivalidade – a competição. Para eles, o conceito de OE consolida-se como: 1) processos, 

práticas e decisões; 2) considerados sob uma visão de cinco dimensões; 3) voltados a uma 

nova entrada: “[...] OE se refere aos processos, práticas e atividades de tomada de decisões 

que levam a uma nova entrada”. (LUMPKIN; DESS, 1996, p .136). Também ressaltam que 

uma nova entrada é o ato essencial do Empreendedorismo: “Nova entrada é, assim, a ideia 

central subjacente ao conceito de empreendedorismo." (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 136). 

Novas entradas representam a essência do Empreendedorismo, do que ele 

consiste, e a OE diz respeito a “como” a nova entrada se realiza. (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 

136). Trata-se da distinção entre “o quê” versus “como”, mais especificamente, “[...] o modo 

como empreendedores se comportam para criar sua nova entrada”, entendendo-a como nova 

empresa ou tecnologia, novo produto ou novo mercado. (MILLER, 2011, p. 875). 

Lumpkin e Dess (1996, p. 136) acrescentam que novas entradas podem ocorrer 

em mercados novos ou estabelecidos, com produtos e serviços novos ou existentes, com a 

produção de um novo negócio por uma empresa (recém-criada ou existente). 

Fator fundamental para o entendimento de OE encontra-se no contexto em que 

ocorre. O grau de influência de cada uma das dimensões de OE sobre a concepção e o 
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desempenho de um novo empreendimento pode variar, de forma independente, de acordo com 

o contexto do meio (do mercado) e da organização, como a estrutura organizacional e 

características de gestores de alto escalão. (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 37). 

2.1.2 Orientação Empreendedora Internacional 

Em artigo recentemente premiado pela influência no campo, Knight e Cavusgill 

(2004) demonstraram que as empresas que se internacionalizam precocemente – Born 

Globals (BGs
1
) – articulam uma combinação de orientações e estratégias que lhes permitem 

ser bem-sucedidas em diversos mercados internacionais. Os autores referem-se a essas 

orientações como OEIs. 

Para Knight e Cavusgill (2004), OEI reflete a inovatividade e pró-atividade da 

firma na busca de mercados internacionais, estando associada à visão gerencial e postura 

competitiva internacional. Tal postura pode ser necessária em face dos recursos limitados que 

as BGs tipicamente dispõem e dos elevados riscos e incertezas aos quais ficam expostas na 

expansão para novos mercados. Três anos após, Freeman e Cavusgill (2007, p. 3) postulam: 

"A Orientação Empreendedora Internacional (OEI) se refere aos elementos de comportamento 

de uma orientação global e que captura a propensão da alta administração, o Top 

Management Team, para a tomada de riscos, inovação e pró-atividade." Os autores adotam os 

três elementos de OE originalmente propostos por Miller (2011, p. 874) na definição de OEI. 

(COVIN; MILLER, 2013, p. 13). 

Para Tayanuova, o conceito de OEI engloba processos organizacionais, práticas, 

estilo de tomada de decisão e orientação estratégica de empresas transfronteiriças. O autor 

argumenta que as pesquisas sobre o tema enfatizaram três dimensões da OEI: 1) inovação; 2) 

pró-atividade; 3) responsabilidade em assumir riscos (TAYANUOVA, 2011, p. 572). A 

pesquisa empírica, de modo geral, também tem empregado em grande escala apenas essas três 

dimensões – inovação, pró-atividade e risco – como medidas de avaliação de OEI (COVIN; 

MILLER, 2013, p. 13; TAYANUOVA, 2011, p. 572), embora alguns autores, como já visto, 

considerem outras, como competitividade (ou rivalidade com finalidade de superar 

concorrentes) e autonomia. 

                                                 
1 A exemplo de Moraes da Silva e Rocha Dib (2011), mantêm-se a sigla em inglês. 
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Com base em suas características, OEI congrega: determinação para inovar, 

reciclar ou despertar novas propostas de mercado; pró-atividade frente aos concorrentes, no 

sentido de antecipar-se e assumir novas oportunidades; comportamento de assumir riscos e 

experimentar o incerto: novos produtos, serviços e mercados (TAYANUOVA, 2011, p. 572). 

Há uma discussão importante, que vem mobilizando os autores em torno de OEI: 

é mais apropriado distinguir OEI como um constructo a parte de OE ou conceber o aspecto 

“internacional” (a internacionalização) como um contexto, no qual OE pode se manifestar 

(COVIN; MILLER, 2013, p. 13)? Com o propósito de aprofundar o entendimento dessa 

questão, Covin e Miller (2013, p. 14) argumentam ser fundamental verificar como OE vem 

sendo analisada e levantam os principais estudos em EI. Constatam que, enquanto OE é 

avaliada segundo indicadores objetivos, as pesquisas em OEI enfatizam relações entre OE – 

em grande parte mensuradas segundo a escala de Covin e Slevin (1989) ou suas variações – e 

resultados da Internacionalização, como grau, amplitude e velocidade da Internacionalização 

(COVIN; MILLER, 2013, p. 14). 

Isto significa que muitas das pesquisas em OEI são pesquisas em OE que 

envolvem uma variável dependente vinculada à internacionalização. Segundo Covin e Miller 

(2013, p. 14), Internacional é o contexto em que OE é explorada. Desta forma, para estes 

autores, OEI é um construto que deriva de OE, vinculado à Internacionalização (COVIN; 

MILLER, 2013, p. 14). 

As configurações de OEI propostas pelos autores divergem em pontos centrais, 

como natureza do constructo, como mensurá-lo e as características ou esferas que integram o 

conceito. Entretanto, há consenso em algumas atribuições ao fenômeno, e, entre tais 

convergências, pode-se afirmar que grande parte dos autores salienta os desdobramentos de 

OE e OEI a partir da literatura de estratégia (MILLER, 1983, 2011; LUMPKIN; DESS, 1996; 

TAYANUOVA; 2011; COVIN; MILLER, 2013). A maioria adota as três dimensões – risco, 

inovação e pró-atividade – como centrais do fenômeno de OEI, que variam de acordo com o 

contexto em que está inserida a empresa – o meio externo e os aspectos organizacionais. 

(MILLER, 1983; FREEMAN e CAVUSGIL, 2007; TAYANUOVA, 2011; COVIN e 

MILLER, 2013). 
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Cabe, a partir daqui, explorar entre os pesquisadores os níveis em que a OE e OEI, 

ocorrem: organizacional, grupo (notadamente equipe da alta administração) ou indivíduo (em 

geral o executivo principal). 

2.1.3 Os Níveis Propostos na Literatura para a Identificação de EI, OE e OEI. 

Vários autores sustentam que EI e OEI podem se manifestar e serem analisados 

em três níveis: organizacional, em grupo, ou individual (McDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 

903). Oviatt e McDougall (2005) também afirmam que pró-atividade, inovação, assunção de 

riscos e, adicionalmente, oportunidades, podem ser identificados em três instâncias: 

individual, em grupo (na equipe profissional) ou em âmbito organizacional. Há, também, 

pesquisas que buscam melhor entender como a OE e a OEI se relacionam a novas entradas, e 

da mesma forma que em EI, em que níveis de análise se aplicam. (COVIN; MILLER, 2013, 

p. 12). 

OEI é frequentemente discutida como um atributo do empresário, o qual prospecta 

e realiza nova entrada internacional. Nota-se, em grande parte da literatura, que a unidade de 

análise de OEI faz referência ao empresário fundador ou ao grupo empreendedor fundador, e 

menos frequentemente à empresa. Isso ocorre porque se atribui ao fundador (ou aos 

fundadores) conhecimentos e capacidades que os conduzem ao lançamento de novos 

empreendimentos internacionais. (COVIN; MILLER, 2013). 

Entretanto, em várias pesquisas sobre Novos Empreendimentos Internacionais ou 

Born Globals, OEI precede o comportamento empreendedor, ou seja, é uma disposição, um 

estado existente para o comportamento empreendedor, para a ação de criação do novo 

empreendimento internacional – e não o comportamento em si (COVIN; MILLER, 2013, p. 

16 e 17). Na maior parte dos estudos, OEI não é mensurada como fator pessoal que conduz à 

nova entrada internacional: 

 “A presença de OEI é inferida a partir do ato da nova entrada e, 

correspondentemente, reduzida ao ato da nova entrada” (COVIN; MILLER, 2013, 

p.15). Em outras palavras, o fato de ter ocorrido uma nova entrada internacional, já 

pressupõe ou significa que deve ter havido OEI. (COVIN; MILLER, 2013, p. 15). 

Estudiosos que admitem a análise de OEI em nível individual – como Joardar e 

Wu (2011), citado por Covin e Miller (2013), postulam que os valores e as capacidades de 

empresários empreendedores estarão incorporados à orientação empreendedora da 
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organização. Sob tal ângulo de visão, são os empreendimentos que se tornam o foco de 

interesse desses estudos, ou seja, é a organização, a empresa em si, que está sendo 

identificada, que está refletindo OEI. O empresário ou o gestor são a razão de a organização 

comportar-se de forma empreendedora, e o que se pretende é comprovar que OEI está na 

organização, a despeito de pesquisas realizadas e relatadas como pesquisas em nível 

individual. (COVIN; MILLER, 2013, p.17). 

Essa proposição alinha-se à ideia postulada por Miller (1983) de que as ações do 

gestor, do líder empresarial, em empreendimentos com até 5 mil funcionários, são 

determinantes para a postura estratégica da organização. Covin e Miller (2013, p. 17 e 18) 

enfatizam essa discussão em torno do mérito em avaliar OEI em nível individual. Reiteram e 

salientam a posição de que, apesar de conceitualmente ser propagada e aceita na literatura a 

ideia de que empresários internacionais possuem OEI, tal atribuição pode ser simplesmente o 

indício de que estes fundaram empresas que se projetaram a novas entradas, 

internacionalmente. O ato, a ação da nova entrada evidencia que o empreendedor possui 

orientação empreendedora internacional. Sob este aspecto, “[...] OEI não precisa ser 

diretamente avaliada, visto que sua existência pode ser inferida”. (COVIN; MILLER, 2013, p. 

18). Os autores defendem: 

Conceitualmente, a noção de que os empresários internacionais 
possuem OEI é bem aceita [...] O constructo OEI é aplicável e relevante para os 

empresários internacionais, mas apenas no sentido de que seus empreendimentos 

podem exibir graus variados desse atributo como um reflexo das disposições 

comportamentais dos empreendedores. Na análise final, a exposição de novas 

entradas no mercado internacional, da forma que é necessária para reivindicar a 

existência de OEI, é um resultado organizacional, e não uma característica pessoal 

(COVIN; MILLER, 2013, p.17-18). 

Portanto, segundo os autores, mesmo sendo o constructo de OEI explorado em 

âmbito individual, a entrada em novos mercados internacionais possui caráter organizacional 

e não individual.  

Na promoção do debate sobre a aplicabilidade e manifestação do nível de OEI, 

acrescentam: “[...] indivíduos não são a classe de entidade para a qual a construção de OE foi 

originalmente proposta”. (COVIN; MILLER, 2013, p. 18). 

Similarmente, Lumpkin e Dess (1996, p. 138) declaram ser importante discutir o 

nível de análise do constructo de OE e postulam que a nova entrada, segundo eles, o ato 

essencial do empreendedorismo (conforme já abordado), é “[...] primariamente um fenômeno 
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em nível de empresa [...]” – organizacional. Na mesma linha de argumentação, Tayanuova 

(2011) afirma que OEI costumava ser estudada e atribuída em nível de análise individual, 

entretanto, recentemente, já tem sido investigada como comportamento organizacional, um 

processo empreendedor da empresa, em vez de característica comportamental do 

empreendedor. (TAYANUOVA, 2011, p. 572). 

2.1.4 Inovatividade, Pró-atividade e Assunção de Riscos  

Esta seção procura definir com rigor as três dimensões centrais de EI e OEI e visa 

à investigação, na literatura específica, de ideias que ajudem no entendimento de como se 

posicionar e atuar na pesquisa empírica para verificar a ocorrência ou não dessas dimensões 

nos casos estudados. 

Miller (1983) é, provavelmente, o primeiro autor a medir as dimensões de 

inovatividade, pró-atividade e assunção de risco. Contudo, dá poucas informações sobre como 

fez isso, limitando-se a dizer que a escala poderia ser obtida se solicitada diretamente a ele. 

Sendo assim, a escala de Covin e Slevin (1989) tornou-se a primeira escala divulgada de 

medida dessas dimensões, transformando-se em uma espécie de padrão retomado em vários 

artigos quantitativos, com mais de novecentas citações no Web of Science. Embora não 

discorram muito sobre a concepção das três dimensões, as questões que formulam para medi-

las dão uma boa noção do que entendem ser cada dimensão. O quadro a seguir reproduz a 

escala: 
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Escala M/CS – MILLER / COVIN; SLEVIN, 1989. 

INOVATIVIDADE 

(1) Em geral, a alta gerência da minha empresa favorece: 

 

Uma forte ênfase na comercialização de produtos ou 

serviços testados e existentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

Uma forte ênfase em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), 

liderança tecnológica e inovações. 

(2) Quantas novas linhas de produtos ou serviços a sua 

firma comercializou nos últimos cinco anos? (ou desde a 

sua criação)?  

 

Nenhuma linha nova de produtos e serviços 

1 2 3 4 5 6 7 
Muitas linhas novas de produtos 

ou serviços. 

(3) As alterações em linhas, produtos e serviços têm 

sido, na maior parte das vezes, de natureza pequena. 
1 2 3 4 5 6 7 

As alterações em linhas, produtos 

e serviços têm sido, com 

frequência, bastante dramáticas. 

PRÓ-ATIVIDADE 
(1) Ao lidar com as ações dos competidores, minha 

firma: 

 

Tipicamente responde às ações que os competidores 

iniciam 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipicamente inicia ações às quais 

os competidores depois 

respondem. 

(2) Muito raramente é a primeira empresa a introduzir 

novos produtos/serviços, técnicas administrativas, 

tecnologias operacionais etc. 

1 2 3 4 5 6 7 

Com muita frequência é a 

primeira a introduzir novos 

produtos/serviços, técnicas 

administrativas, tecnologias 

operacionais etc.  

(3) Tipicamente a empresa busca evitar confrontos 

competitivos, preferindo uma postura “viva-e-deixe-

viver”. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipicamente a empresa adota uma 

postura muito competitiva, uma 

postura “destrua-o-competidor”. 

ASSUNÇÃO DE RISCOS 

(1) Em geral, a alta gerência da minha firma tem: 

 

Forte propensão a projetos de baixo risco (com retornos 

normais e seguros).  

1 2 3 4 5 6 7 

Forte propensão a projetos de alto 

risco (com chances de retornos 

muito altos). 

(2) Em geral, a alta gerência da minha firma acredita 

que: 

Devido à natureza do ambiente, é melhor explorá-lo 

gradualmente, via comportamento cauteloso, 

incremental. 

1 2 3 4 5 6 7 

Devido à natureza do ambiente, 

ações de grande alcance são 

necessárias para alcançar os 

objetivos da empresa.  

(3) Quando confrontada com situações de tomada de 

decisão envolvendo incerteza, minha firma: 

 

Tipicamente adota postura cautelosa, “de esperar pra 

ver”, de forma a minimizar a probabilidade de tomar 

decisões erradas. 

1 2 3 4 5 6 7 

Tipicamente adota uma postura 

arrojada, agressiva, de forma a 

maximizar a probabilidade de 

explorar possibilidades 

potenciais. 

Quadro 1 - Escala M/CS – MILLER / COVIN; SLEVIN, 1989. 

Fonte: Covin; Miller (2014). 
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Tayanuova, (2011, p. 572), em suas pesquisas, investiga e encontra relação 

positiva entre OEI e adaptação estratégica da firma, sendo um dos autores que se estendem na 

tentativa de, se não definir, pelo menos explicar as três dimensões: 

1) “A inovação remete à tendência da empresa em experimentar, apoiar novas 

ideias e afastar-se de práticas estabelecidas. A inovação gera novos produtos e processos e 

sistemas organizacionais que diferenciam a firma de suas rivais, na medida em que ela 

expande suas operações internacionais. A inovação também revisa a base de conhecimento da 

empresa, permitindo a ela desenvolver novos enfoques competitivos que podem ser 

explorados em novos mercados no exterior e alcançar crescimento e lucratividade.” 

(TAYANUOVA, 2011, p. 572)
2
. 

2) Pró-atividade pode ser definida como processo em que a empresa se antecipa e 

age sobre necessidades futuras, por meio da busca de novas oportunidades, que estejam ou 

não relacionadas à sua linha atual de operações, da introdução de novos produtos ou marcas 

antes da competição e da eliminação de operações que estejam em estágio maduro ou 

declinante do ciclo de vida. 

3) Assumir riscos representa a determinação dos gestores de se comprometerem 

com recursos incertos, que podem trazer perdas financeiras, como propensão de a empresa 

agarrar oportunidades de negócios e tomar ações estratégicas diante de incertezas. Do ponto 

de vista estratégico, significa a propensão de a empresa considerar chances de negócios, 

pautadas por estratégias face a incertezas. (TAYANUOVA, 2011, p. 572). 

Dai et al. (2014) investigam as influências independentes de inovação, de pró-

atividade e assunção de riscos sobre a capacidade de uma empresa aumentar o âmbito da sua 

atuação no mercado internacional. Analisa, para cada uma das três dimensões da OE, os 

ganhos e as perdas. Em seu artigo, examina a possibilidade de que o retorno sobre as ações 

empreendedoras seja não linear, em função do custo associado a coordenação, direção e 

gestão dos riscos e inciativas em vários mercados exteriores. Os pesquisadores concluíram 

que níveis elevados e níveis baixos de inovatividade e pró-atividade aumentam o escopo 

internacional, enquanto níveis moderados dessas dimensões diminuem a capacidade de as 

firmas buscarem mercados internacionais. Com relação à assunção de riscos, incide o oposto: 

níveis moderados produzem maior escopo internacional do que níveis altos ou baixos. Os 

                                                 
2 Nesta, e em todas as outras definições, tem-se procurado realizar a tradução do conceito, tanto quanto possível, 

fiel ao original. 
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autores usam a escala tradicional M/CS de Miller, Covin e Slevin (1989) para medir as três 

dimensões da EI. 

Chen e Hsu (2013) realizaram uma pesquisa que investigou a questão da OE em 

organizações que não visam ao lucro. Buscaram confirmar se a relação entre as três 

subdimensões da OE tinham de fato uma relação em forma de U com o desempenho da 

“firma”. Sustentaram que os resultados encontrados evidenciavam que a relação dependia da 

orientação de mercado da organização e que era necessário desdobrar a orientação para 

mercado em três subdimensões: geração de inteligência de mercado, disseminação da 

inteligência de mercado e responsividade à inteligência de mercado para encontrar as relações 

pertinentes. Um ponto relevante no estudo é que os autores não alteraram em nada a escala 

M/CS de Miller, Covin e Slevin (1989) para a medida de inovatividade, pró-atividade e 

assunção de risco, limitando-se a aplicá-las. 

Miller (2011, p. 879), revisitando seu artigo seminal de 1983, enfatiza que tem 

havido uma tendência do campo para aderir às mesmas medidas de OE ano após ano, baseada 

em instrumentos desenvolvidos décadas atrás. O autor sugere que é momento de tentar 

medidas diferentes, distinguindo-se aspectos atitudinais de comportamentais de OE. 

Indicadores atitudinais podem ser levantados por intermédio de entrevistas com empresários e 

executivos, no sentido de identificar as dimensões de inovatividade, pró-atividade, riscos, 

autonomia e competitividade. As questões podem trazer à tona como essas dimensões, por 

meio de visões pessoais, se refletem na organização.  

O quadro 2, na página seguinte, consolida as definições de Tayanuova (2011) e a 

escala semântica M/CS de Miller, Covin e Slevin (1989), buscando adaptar a linguagem ao 

contexto da pesquisa, eliminando trechos que não parecem aplicáveis. 

Com base nestas dimensões centrais ao conceito de EI e OEI – pró-atividade, 

inovatividade e assunção de riscos – que se constituem como categorias de análise deste 

estudo, esta pesquisa propõe duas proposições advindas da teoria: 

P1. Existe uma relação positiva entre pró-atividade / inovatividade das ONGs e a 

captação de recursos internacionais.  

P2. Existe uma relação positiva entre assunção de risco e a captação de recursos 

internacionais das ONGs.  
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 Organizações que são / exibem muito da característica Organizações que não são /  

exibem pouco da característica 

 
Covin e Slevin, 1989 Tayanuova, 2011 Covin e Slevin, 1989 

Inovatividade  

- Têm gerências que favorecem forte 

ênfase em P&D, liderança tecnológica e 

inovações. 

- Introduzem com frequência novas linhas 

de produtos e serviços.  

- As alterações em produtos e serviços 

são, com frequência, grandes, radicais. 

 

Apoiam novas ideias, afastam-se de 

práticas estabelecidas, revisam suas bases 

de conhecimento, desenvolvem novos 

enfoques competitivos. 

 

-Têm gerencias que enfatizam a 

comercialização de produtos ou serviços 

testados. 

- Não introduzem novas linhas de 

produtos e serviços.  

- As alterações são, na maior parte das 

vezes, de pequena monta. 

Pró-atividade  

Com muita frequência, são as primeiras a 

introduzir novos produtos/serviços, 

técnicas administrativas, tecnologias 

operacionais. 

 

Processo da ONG de antecipar-se e agir 

sobre necessidades futuras por meio da 

busca de novas oportunidades, 

relacionadas ou não com sua atual linha 

de operações, que estejam num estágio 

maduro de seu ciclo de vida. 

 

Muito raramente, é a primeira empresa a 

introduzir novos produtos/serviços, 

técnicas administrativas tecnologias 

operacionais. 

Assunção de riscos  

- Gerência tem forte propensão a projetos 

de alto risco (com chances de retornos 

muito altos). 

- A alta administração acredita que, 

devido à natureza do ambiente, ações de 

grande alcance são necessárias para 

alcançar os objetivos da ONG. 

- Quando confrontadas com situações de 

tomada de decisão envolvendo incerteza, 

tipicamente adotam postura arrojada, 

agressiva, de forma a maximizar a 

probabilidade de explorar possibilidades 

potenciais. 

 

- Determinação dos gestores de se 

comprometerem com recursos incertos, 

que podem trazer perdas financeiras. 

Propensão da ONG em agarrar 

oportunidades de realização de suas 

missões, tomar ações estratégicas diante 

de incertezas. Do ponto de vista 

estratégico, significa a propensão da ONG 

em considerar chances de atuação, 

pautadas por uma estratégia, face a 

incertezas. 

 

A gerência tem propensão a projetos de 

baixo risco (com retornos normais ou 

seguros). 

A alta administração acredita que, devido 

à natureza do ambiente é melhor explorá-

lo gradualmente, via comportamento 

tímido, incremental. Quando confrontadas 

com situações de tomada de decisão 

envolvendo incerteza, tipicamente adotam 

postura cautelosa, de esperar para ver, de 

forma a minimizar a probabilidade de 

tomar decisões erradas. 

Quadro 2 - Definições e identificação das categorias de EI. 

Fonte: Covin; Slevin (1989); Tayanuova (2011). 
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Algumas passagens da escala fazem forte referência à concorrência, mas pelo o que foi visto 

na revisão da literatura sobre ONGs (que ficará mais claro no capítulo de resultados) a 

concorrência, a competitividade, parecem não ser questões em evidência no cotidiano das 

ONGs. Com relação ao que poderia ser considerado como público-alvo, na maioria das vezes, 

defrontam-se com problema oposto: o de não serem capazes de atender o enorme contingente 

de pessoas carentes, necessitadas dos serviços que prestam. 

Mesmo na questão de acesso a fundos, que é crítica, o fator concorrência também 

não se coloca de forma muito presente. Em relação à captação de recursos de doadores, a 

dificuldade que as ONGs enfrentam é muito mais a ausência de uma cultura de doação e de 

mecanismos institucionais que possam apoiar essa cultura. Sobre a questão de acesso aos 

fundos disponibilizados pelas IDAs, as questões encontram-se muito mais na dificuldade das 

ONGs em se enquadrar nas linhas e programas propostos pelas agências financiadoras e no 

atendimento às inúmeras exigências e requisitos que impõem, do que propriamente a 

concorrência em si. 

O fato de, no contexto das ONGs, não haver ênfase para o aspecto da 

concorrência, da competitividade, faz com que, das três questões da escala M/CS, de Miller, 

Covin e Slevin (1989), voltadas à mensuração da pró-atividade, duas sejam muito pouco 

aplicáveis ao contexto – fato que, no capítulo de resultados, tornará difícil a avaliação da pró-

atividade das organizações estudadas. Se a obtenção de financiamento internacional mostra-se 

importante para a agenda de desenvolvimento e a execução do trabalho das ONGs, e se 

algumas das dimensões relacionadas ao Empreendedorismo Internacional e à Orientação 

Empreendedora Internacional, entre elas, a pró-atividade, a inovação e a assunção de riscos –  

independentemente de serem avaliadas em nível individual –, refletem-se no comportamento 

e no desempenho organizacional, esta pesquisa busca detectar os vínculos entre EI, OEI e a 

captação de investimentos internacionais, visto que a literatura existente, aparentemente, não 

demonstra explorar estudos a respeito. 

2.2.  ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DO TERCEIRO SETOR 

Organizações Não Governamentais (ONGs) são reconhecidas pelo estreito 

compromisso e engajamento com a agenda de desenvolvimento no século XXI (LEWIS, 

2014). São organizações da sociedade civil, e atuam como canais de significativos níveis de 
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assistência oficial ao desenvolvimento, exercendo importante papel como agentes de mudança 

e destinatárias de ajuda (OECD, 2011). 

Pertencem ao Terceiro Setor da sociedade, e voltam-se para o trabalho 

assistencial, justiça social, redução da pobreza, mudanças socioeconômicas, preservação 

ambiental, podendo atuar em esferas regional, nacional e/ou internacional (LEWIS, 2014).   

Este capítulo, apresenta a seguir os conceitos do setor e destas organizações, e  

traz breve histórico, contexto e desafios que estas enfrentam diante da captação de recursos 

internacionais e dos requisitos impostos pelos organismos de fomento, entre os quais, uma 

crescente exigência de profissionalização. 

2.2.1 O Terceiro Setor 

A sociedade constitui-se por três esferas relativamente autônomas, “[...] com 

‘lógicas’ de funcionamento e racionalidades distinguíveis: o primeiro setor (o Estado), o 

segundo setor (o mercado) e o terceiro setor (a nova sociedade civil)”. (FRANCO, 2002, p. 

13). Sociedade Civil expressa um domínio ou espaço de atores, de agentes organizacionais, 

que não são parte da Família, nem do Estado ou do Mercado (LEWIS, 2014, p. 66). 

Caracteriza-se como a esfera onde cidadãos organizados podem fazer contribuições ao bem 

comum. (LEWIS, 2014, p. 67). 

As organizações do Terceiro Setor surgem da iniciativa da sociedade civil 

organizada. O Terceiro Setor constitui-se de um conjunto de organizações de natureza 

privada, voltadas para benefícios coletivos, não ligadas ao Governo, e que, distintamente do 

mercado privado, não visam ao lucro. (COELHO, 2002). 

Segundo Lewis (2014), o termo “Terceiro Setor” é relativamente recente e 

remonta às discussões de políticas públicas nos EUA da década de 1970, quando o sociólogo 

Amitai Etzioni utilizou-o pela primeira vez, em 1972. Entretanto, foi em meados da década de 

1990 que Salamon e Anheier (1997) – autores da abordagem proposta pela Universidade John 

Hopkins, instituição renomada pelas pesquisas realizadas sobre o terceiro setor – 

apresentaram a definição “estrutural e operacional” do Terceiro Setor, baseados nas 

características observáveis de uma organização sem fins lucrativos. Tida como primeira 

definição organizacional do Terceiro Setor a buscar medida de rigor cultural global, testada 

em diversos países, trouxe avanços para o campo, sendo considerada ponto de partida para 
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definir e conceituar as organizações de acordo com cinco características principais (LEWIS, 

2014, p. 58): 

1. Ser formal, institucionalizada, com profissionais titulares, encontros regulares 

e estabilidade organizacional; 

2. Ser privada e institucionalmente separada do Governo; 

3. Não possuir fins lucrativos; 

4. Ser capaz de gerenciar seus próprios negócios; 

5. Ser voluntária e, mesmo que não possua mão de obra voluntária, é necessária 

a participação de voluntários, como o conselho de administração. 

Tal concepção adapta-se à grande parte dos tipos de organizações sem fins 

lucrativos integrantes do Terceiro Setor. 

Juridicamente, no Brasil, as entidades do Terceiro Setor são constituídas sob a 

forma de associações ou fundações, e embora outros termos – ONGs, institutos, entidades – 

sejam utilizados, “[...] essas denominações servem apenas para designar uma associação ou 

fundação, as quais possuem importantes diferenças jurídicas entre si”. (OAB-SP, 2011). 

Associação é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou 

lucrativos, que se forma pela reunião de pessoas em prol de objetivos comuns, sem interesse 

em dividir resultado financeiro. Toda a renda proveniente de suas atividades deve ser 

revertida para os seus objetivos estatutários (OAB, 2011). Fundação é uma pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que se forma a partir da existência de um 

patrimônio destacado pelo seu instituidor, por intermédio de escritura pública ou testamento, 

para servir a objetivos específicos, voltados a causas de interesse público (OAB, 2011).  

Além dos registros obrigatórios, estas entidades podem requerer junto ao poder 

público, registros facultativos, entre os quais títulos, certificados e ou qualificações. Uma 

destas qualificações, em esfera federal, é a qualificação como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP), (OAB, 2011).  

Consonante à OAB (2011), a expressão ONG adotada neste trabalho faz 

referência às associações e fundações. 
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2.2.2 As Organizações Não Governamentais  

A definição clássica do termo Organização Não Governamental originou-se na 

Organização das Nações Unidas (ONU), na década de 1950, período pós-Segunda Guerra 

Mundial, com o intuito de identificar as organizações da sociedade civil não pertencentes ao 

Governo, sem fins de lucro, colaboradoras na nova agenda de desenvolvimento social e que, 

na ocasião, mantinham status consultivo junto à ONU (LEWIS, 2014; SILVA, 2010). 

Similarmente à ONU, o comitê de assistência de desenvolvimento da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2011), define ONG como entidade sem 

fins lucrativos, sem participação e controle do Governo. Tampouco pode ser constituída como 

partido político e/ou representar a violência (WILLETTS, 2006). 

A nomenclatura para identificar instituições privadas não governamentais e sem 

fins lucrativos pode divergir globalmente em virtude do histórico e da cultura local. Ao 

apresentar a diversidade de acrônimos e rótulos que se referem às ONGs ao redor do mundo, 

Lewis (2014) argumenta que, se os termos utilizados de fato fossem adotados com lógica e 

coerência, poderiam prover uma categorização de organizações do Terceiro Setor, o que não 

acontece. Nos Estados Unidos, a expressão largamente utilizada é Organização Sem Fins 

Lucrativos, visto ser uma nação que enfatiza a linguagem de mercado. Organizações em 

países emergentes podem evitar o uso da terminologia voluntários e, a despeito de terem ou 

não programas de voluntariado, consideram que o termo pode depreciar seu caráter 

profissional. A própria expressão ONG vem se tornando impopular em alguns países, diante 

do receio de uma possível associação da imagem organizacional à corrupção, assunto 

recorrente nos dias atuais. Há, também, críticas ao fato de não governamental definir 

organizações pelo o que elas “não são”, em vez de defini-las pelo o que elas “são” (LEWIS, 

2014, p. 54). 

ONGs são capazes de atuar proximamente a seus beneficiários, com habilidade 

para prover rapidamente ajuda humanitária (OECD, 2011, p. 16). Há as que se estabelecem 

para prestar serviços a populações que delas necessitam, enquanto outras caracterizam-se 

como grupos ativistas em prol de um mundo melhor. (LEWIS, 2014, p. 16). São consideradas 

organizações potencialmente criativas, inovadoras, capazes de desenvolver novas abordagens 

para resolução de questões, graças à flexibilidade em responder rapidamente e 

apropriadamente a problemas (LEWIS, 2014, p. 22), estando igualmente associadas à defesa 
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de direitos, tema que tem ganhado força dentro da concepção de desenvolvimento. (HUGHES 

et al., 2003, p. 2). 

2.2.3 Breve Histórico 

O histórico das ONGs remete a 1910, quando um grupo de 132 organizações 

privadas internacionais decidiu cooperar entre si, criando a União das Associações 

Internacionais (WILLETTS, 2006). O envolvimento gradativo dessas associações ou ONGs 

com uma diversidade de causas continuou em crescente elevação durante a Liga das Nações, 

nas décadas de 1920 e 1930. Finalizada a Guerra, a Carta das Nações Unidas regulamentou o 

envolvimento das ONGs nas atividades da ONU, porém somente após a década de 1970 

houve crescente intensificação das atividades e fortalecimento dessas organizações. 

No Brasil, desde o período da colonização, ações de caridade estavam presentes 

nas instituições de benemerência ligadas direta ou indiretamente à Igreja, como irmandades e 

Santas Casas de Misericórdia – muitas ativas até hoje, prestando serviços assistenciais 

(SANGLARD, 2003). Entretanto, assim como ocorreu no cenário da América do Norte e 

Europa, somente em 1970 o Terceiro Setor desponta no Brasil, ocasião em que movimentos 

sociais aliados às instituições que praticavam filantropia e assistência com apoio da igreja 

combatiam a desigualdade, a injustiça social e lutavam pela democratização contando com 

apoio e subsídios de organismos internacionais. Na década de 1980, com o término da 

ditadura militar e a nova Constituição, promulgada em 1988, floresce o conceito de cidadania 

e o foco em políticas sociais. (CARRION, 2000). 

A década de 1990 representa um momento de mudanças significativas para o 

Terceiro Setor, quando foi estabelecido o novo marco legal, especificando as qualificações 

jurídicas e regulações para a interação com o Estado. Diante dos crescentes requisitos para a 

comprovação de processos administrativos, produtividade e resultados, as ONGs se 

depararam com necessidades de aperfeiçoamento, profissionalização e obtenção de 

investimentos para o fortalecimento da capacitação institucional, principalmente em gestão e 

mobilização de recursos (COSTA; VISCONTI, 2001). 

Segundo a Gerência de Estudos Setoriais do Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (GESET BNDES, 2001), a consolidação democrática no país abriu 

espaço para atuações efetivas das ONGs, “[...] cujo número elevou-se rapidamente em face do 

crescimento das dificuldades socioeconômicas experimentadas pelo Brasil”, (COSTA; 
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VISCONTI, 2001, p. 7). De acordo com o último levantamento, de 2010, estima-se que haja 

atualmente no país 290,7 mil Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos 

(FASFIL) no país (IBGE, 2010). 

2.2.4 Tipologia  

A literatura apresenta diversas abordagens no intuito de explicar as ONGs, mas 

não existe consenso e alinhamento diante das inúmeras qualificações a elas atribuídas. As 

citações a seguir ilustram inconsistências: "Tudo sobre organizações não governamentais é 

contestado, incluindo o significado do termo." (CHARNOWITZ, 2006, p. 351). "As ONGs 

são tão diversas e tão controversas que não é possível apoiar ou se opor a todas as ONGs." 

(WILLETTS, 2006, p. 5). Tais dificuldades se refletem até nos critérios para caracterizá-las, 

embora os autores proponham formas de tipificá-las. As modalidades aqui elencadas foram 

úteis para buscar uma amostra em linha com as diversas citadas na literatura. 

Para Willets (2006), as ONGs podem ser classificadas de acordo com: 1) critérios 

geográficos: desempenhos local, nacional, regional ou global; 2) base funcional: pelas causas 

que defendem ou envolvimento com determinadas atividades. Com o advento da tecnologia e 

da comunicação, grande número de organizações locais pode desempenhar seu papel nacional 

e/ou internacionalmente, isto é, as ONGs podem estar sediadas em um determinado país e 

atuar além das próprias fronteiras. (WILLETTS, 2006). 

Há ONGs internacionais que se estabelecem como organizações guarda-chuvas, 

provendo estrutura institucional para outras ONGs, compartilhando suas identidades. Há, 

também, as que podem se constituir como federações nacionais ou internacionais. 

(WILLETTS, 2006). Já as Federações são famílias de ONGs afiliadas, como aquelas ao redor 

da Oxfam
3
 ou a Save the Children. Tais grupos pressupõem que as ONGs apresentam técnicas 

de gestão matricial, trabalham em parceria, alinham coordenação, autonomia e consistência 

entre organizações. (LEWIS, 2014). 

Por meio da comunicação em rede, grupos de ONGs poderão mobilizar-se, criar 

coalisões voltadas a propósitos específicos e atuar em conjunto em defesa de um tema em 

evidência. (WILLETTS, 2006). A década de 1990 foi marcada por grande número de 

                                                 
3
 A Oxfam, formada a partir do Comitê de Oxford (1942), é uma confederação internacional de dezessete 

organizações que trabalham com parceiros e comunidades locais em mais de noventa países.  

. 
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organizações locais, ativas em nível global, que se voltaram à defesa do meio ambiente – 

pauta do evento Rio-92 – bem como as que se mobilizaram pelas causas sociais, tema em 

evidência na Copenhagen Social Summit em março de 1995. 

Uma das variáveis que mais influenciam a quantidade de ONGs em determinadas 

regiões é a existência ou não de um meio democrático, entretanto, há também outros fatores 

importantes, entre os quais tamanho, etnia, cultura, religião, economia e infraestrutura de 

comunicação no país. O número de profissionais alocados na sede, o conteúdo de seus 

programas, as fontes de financiamento, a provisão e arrecadação do orçamento anual são 

igualmente indicações utilizadas para avaliar o porte e a extensão das ações de uma ONG 

(WILLETTS, 2006). Tais fatores também são evidenciados por Lewis (2014, p. 28), que 

propõe uma abordagem que leva em consideração os desafios de gestão das ONGs sob três 

áreas inter-relacionadas: estrutura organizacional, atividades alinhadas à missão e visão 

institucional e seus relacionamentos (com Governo, Mercado, congêneres e comunidades). 

Esta discussão sobre a qualificação das ONGs, sob diferentes visões, trazidas 

pelos autores é oportuna para este estudo. Identificar os vários tipos de ONGs ajudou na 

escolha da amostra, na medida em que forneceu critérios para identificar se as organizações se 

enquadravam em características aqui relacionadas, entre os quais a estrutura e atividades 

organizacionais. 

Figura 3 - Qualificação das Organizações do Terceiro Setor 

Fonte: Autora (2016) com base em Lewis, (2014). 
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Embora a categorização das ONGs possa ser de ordem funcional ou ainda 

conforme a origem e a orientação destas entidades, Lewis (2014, p. 56) argumenta que 

classificações como essas podem se mostrar inconsistentes, na medida em que as 

organizações aumentam ou modificam seu espectro de atividades ou ainda não são precisas ao 

especificarem sua natureza. 

Wallace (2004) estuda as ONGs em relação à localização de maneira semelhante a 

Willetts (2006), entretanto evidencia haver segmentações geográficas, com contrastes entre as 

organizações do Hemisfério Norte e Sul. Para o autor, as ONGs do Norte buscam cada vez 

mais executivos do setor empresarial e abordagens extraídas de negócios. O crescente uso de 

modelos e técnicas com a finalidade de assegurar fluxos de financiamento e a importância do 

aumento da profissionalização, disseminados pelas ONGs do Hemisfério Norte, estimulam as 

demais ONGs na busca e utilização desses valores e práticas. 

Nesse cenário, à medida que se tornam mais profissionalizadas, mesmo tendo 

diferentes origens, ideologias e escopo de atuação, as ONGs apresentam características e 

modos de operações semelhantes no que concerne ao acesso à captação de recursos ou 

fundraising. Dessa forma, um critério que vem despontando para a diferenciação entre ONGs 

é o seu porte financeiro. (WALLACE, 2004). 

A seção seguinte discute mais detalhadamente o fundraising e os requisitos de 

profissionalização praticamente impostos pelos organismos financiadores às ONGs do 

terceiro setor. 

2.2.5 Captação de Recursos Internacionais e os Requisitos de Profissionalização  

A expressão captação de recursos advém de fundraising. Para Rosso
4
 (1991) 

“fundraising é o servo da filantropia”. Historicamente, na Europa, tal prática remete à 

cobrança de impostos administrados pelo Governo para prover serviços às populações 

carentes e, nos Estados Unidos, diferentemente, partia dos próprios cidadãos, que 

voluntariamente se organizavam para angariar fundos e suprir melhores condições de vida aos 

mais necessitados. (FERRARI, 2014). Tratava-se de uma ação entre pessoas. (ADAM, 2007). 

                                                 
4
 Diretor Emérito da The Fund Raising School, programa integrante do Centro de Filantropia da Universidade de 

Indiana (EUA) e autor de uma das mais renomadas obras sobre fundraising – Achieving Excellence in 

Fundraising. 
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A cultura americana de doação é conhecida e referendada em outras nações e os métodos 

norte-americanos de captação passaram a ser reconhecidos globalmente. (ROSSO, 1991). 

No Brasil, a nomenclatura “captação de recursos” começou a ser adotada a partir 

de 1990. Antes, a angariação de fundos ocorria voluntariamente, geralmente praticada pelo 

fundador da instituição. (FERRARI, 2014). Contrastar esses dados da literatura com as ONGs 

pesquisadas neste estudo é interessante, visto que ainda há aquelas que concentraram em seus 

fundadores a expectativa da captação. 

O termo captação de recursos, mais comumente utilizado em referência à 

obtenção de valores financeiros, vem sendo substituído por mobilização de recursos, que 

amplifica a utilização efetiva de recursos, quer sejam financeiros, humanos, materiais, 

tecnológico. (FERRARI, 2014). A mobilização de recursos pode, assim, ser entendida como 

atividade que visa à obtenção e angariação de recursos de diferentes naturezas. Embora 

mobilização de recursos seja uma expressão utilizada, adota-se, nesta pesquisa, o termo 

captação de recursos, visto que se concentrou em grande parte em dados que correspondem à 

captação de recursos financeiros. 

O Fórum de Políticas Globais (GPF) 2014 enfatiza que os financiamentos 

internacionais e subvenções recebidas pelas ONGs são fatores preponderantes para sua 

subsistência. ONGs captam recursos de variadas fontes: doadores individuais, corporações, 

Governos e/ou fundações. Suas ações dependem do recebimento desses recursos, embora 

algumas considerem que tal dependência possa restringir a liberdade na condução de suas 

atividades. (GPF, 2014). 

ONGs de maior porte tendem a aumentar a dependência e proximidade de 

doadores, financiadores e agências de desenvolvimento internacionais. (WALLACE, 2004). 

As maiores ONGs no Reino Unido e as grandes ONGs ao redor do mundo são hoje agentes 

transnacionais com acesso a recursos significativos, atuando de forma intensa na captação de 

recursos e marketing, elevando a quota de mercado para assuntos voltados às causas 

humanitárias e à defesa de direitos. (WALLACE, 2004). 

O levantamento dos valores de investimentos destinados às ONGs para ações de 

desenvolvimento internacionais não é um dado fácil de ser obtido, contudo, é possível, com 

base nas receitas de ONGs de grande porte, ter uma noção da ordem de valores envolvidos. A 

fundação Oxfam Family, cujo foco é o combate à miséria e à fome ao redor do mundo, obteve 
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€1,049.6 milhões entre 2014 e 2015, beneficiando 25 milhões de pessoas em 94 países 

(OXFAM, 2015, p.123); A World Vision, voltada para desenvolvimento, defesa de direitos e 

combate à pobreza e injustiça, obteve US$ 2.80 bilhões atuando em aproximadamente 100 

países (WORLD VISION INTERNATIONAL, 2014); A Save the Children, com ações 

globais de proteção à infância, arrecadou por volta de US$ 2 bilhões atingindo por volta de 55 

milhões de crianças em 120 países (SAVE THE CHILDREN, 2014). 

 O modo de atribuir financiamentos às ONGs tem mudado rapidamente. Os 

financiadores vêm impondo requisitos rigorosos e especificações restritas, inclusive de como 

devem ser utilizados os fundos e como prestar contas. As instituições tendem a ajustar-se a 

essa demanda, a atender as condições de agenda e políticas do órgão financiador e trabalhar 

com planejamento, monitoramento e avaliação – com foco em resultados que possam ser 

demonstrados para comprovar a efetividade de suas ações. Organizações de pequeno e médio 

porte ressentiram-se das mudanças adotadas e vivenciaram extrema dificuldade de acesso aos 

recursos. (WALLACE, 2004). 

A tendência ao aumento do rigor na concessão de financiamentos, disseminada 

com intensidade no Reino Unido, foi absorvida pela União Europeia (UE), que também 

reformulou suas estratégias de financiamento, tornando mais rígidos os processos de licitação 

e submissão de propostas, a exigência de aderência estrita a suas prioridades e interesses de 

linha de ação. Os doadores também passam a exigir mais das ONGs, que financiam e 

requisitam evidências do impacto positivo causado pelo trabalho desenvolvido e os resultados 

do investimento realizado. (WALLACE, 2004). Diante da nova demanda, as ONGs 

procuraram profissionalizar-se para aumentar arrecadação e atrair mais financiamentos. Com 

tal propósito, profissionais de captação de recursos foram sendo trazidos às instituições. 

(WALLACE, 2004). 

Segundo Wallace (2004, p. 211) “O novo milênio está vendo o fim de uma série 

de pequenas e médias ONGs”. Financiadores restringem suas agendas e investem apenas em 

projetos que atendam prioridades. ONGs ao redor do mundo aumentaram seus treinamentos 

em gestão e passaram a conhecer a linguagem do marco lógico, ferramenta universalmente 

utilizada para planejamento e execução de programas e projetos de desenvolvimento. 

Planejamento estratégico e gestão com foco em resultados passaram a ser disseminados entre 

as ONGs, as quais procuram, gradativamente, alinhar-se aos requisitos e à linguagem dos 

doadores. (WALLACE, 2004). 
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O profissional de captação de recursos – o captador – procura conhecer mais o 

financiador, suas linhas de investimento, atender seus interesses, criar aproximação e estreitar 

relações: “Assim esse ator social assumiu uma posição de analisar, examinar e colocar-se 

dentro do referencial de quem doa, enxergando com os olhos do outro.” (FERRARI, 2014). 

Ainda que haja a figura do profissional de captação, é essencial que corpo diretivo da 

organização, equipes de operação, gestão e voluntários estejam envolvidos nessa tarefa. 

(FERRARI, 2014). Essa recomendação, trazida pela literatura, foi útil para a observação na 

pesquisa em campo, para o reconhecimento da postura institucional e das expectativas 

traçadas em relação à captação. 

A captação de recursos em si é vital para o apoio de programas e projetos e requer 

disciplina e organização (FERRARI, 2014). Subsídios e/ou financiamentos estabelecidos por 

meio de contratos com Governo, empresas ou organismos de fomento exigem das ONGs 

planejamento, preparação de documentação orçamentária, contábil e relatórios. Eventos para 

a angariação de fundos necessitam contar com infraestrutura de publicidade, divulgação, 

relacionamento com a mídia e também apoiadores. ONGs requerem sede estruturada e 

profissionais de campo (WALLACE, 2004). Reforça-se, assim, a tendência de aumento da 

profissionalização nas organizações do Terceiro Setor, que passaram a investir em melhorias 

dos processos de qualidade, demonstração de resultados e auditorias, planos de 

sustentabilidade e captação. Vários cursos, treinamentos e ferramentas foram criados para a 

capacitação institucional em diferentes segmentos. 

Esse novo cenário de profissionalização na gestão e captação de recursos das 

ONGs decorre de mudança recente, ocorrida nos últimos trinta anos. Após o término da 

Guerra Fria, em meados da década de 1990, o preceito de desenvolvimento foi se tornando 

cada vez mais influenciado pela ideologia de gestão. Passa a haver nova ênfase em 

indicadores de desempenho, mais notadamente sob a forma de metas acordadas 

internacionalmente para a redução da pobreza. (LEWIS, 2014). Exemplo dessa nova ordem 

são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), que surgem da Declaração do 

Milênio das Nações Unidas, selada com a adesão de 191 Estados-membros em setembro de 

2000, em Nova York. Trata-se da ênfase em resultados, da necessidade de melhor quantificar 

o impacto e fazer jus aos valores investidos, na averiguação se esforços e investimentos para o 

desenvolvimento – aos quais as ONGs estão crescentemente submetidas – efetivamente são 

realizados. (LEWIS, 2014, p. 103). 



47 

 

No Brasil, com o advento do marco legal para o Terceiro Setor na década de1990, 

igualmente as ONGs passaram a atender exigências administrativas e de gestão, o que 

requereu profissionalização para atrair e gerir investimentos. (COSTA; VISCONTI, 2001).). 

Diante de inúmeros requisitos e exigências de alta performance de gestão profissional das 

ONGs no exercício da captação, estas organizações têm enfrentado desafios significativos em 

suas relações com investidores internacionais. 

O capítulo a seguir elucidará o papel das instituições de fomento internacionais, 

diante da proposição de uma agenda de desenvolvimento mundial, da provisão de recursos, de 

doações e financiamentos destinados à assistência internacional. Se, de um lado, estão as 

ONGs na expectativa de captar, de outro, as IDAs, fundações e corporações ao redor do 

mundo estão centradas no desenvolvimento, em causas socioeconômicas e ambientais que 

requerem investimentos. 

2.3. INSTITUIÇÕES DE FOMENTO INTERNACIONAIS 

As IDAs são organizações com foco no Financiamento do Desenvolvimento 

Internacional, um conjunto de instituições que integram o Sistema de Ajuda Internacional, 

Official Development Assistance (ODA). Estabeleceram-se após a segunda guerra mundial, 

período em que os ideais de renovação tornaram-se dominantes, e “[...] incorporam um 

conjunto de aspirações e técnicas destinadas a trazer mudanças positivas ou progresso aos 

países do terceiro mundo (África, Ásia, América Latina)" (Lewis 2014, p. 95; 214).  

Desenvolvimento e Assistência Internacional tornaram-se, a partir da segunda 

metade do século XX, ideias prevalecentes e de extrema importância para a reconstrução, em 

esfera global, e têm contado com investimentos de um sistema poderoso e complexo de 

agências financiadoras, públicas e privadas, entre elas, instituições intergovernamentais, como 

a ONU; multilaterais
5
, como o Banco Mundial e o BID; e doadores bilaterais

6
, como a 

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). (LEWIS, 2014, 

p. 93-94). 

                                                 
5 Assistência provida por um grupo de países, ou por uma instituição que representa um grupo de países, como o 

Banco Mundial, para um ou mais países beneficiários. 

6 Estados-membros da ONU que provêm assistência ao desenvolvimento diretamente aos países beneficiários. 

São conhecidos como doadores bilaterais. (United Nations Rule of Law)  
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A concepção de Desenvolvimento possui origem histórica no período do 

Iluminismo, na Europa, durante os séculos XVII e XVIII, época em que a prevalência das 

explicações religiosas começou a ser sobreposta por perspectivas científicas, racionais, 

caracterizando a ideia de progresso. (LEWIS, 2014, p. 87). O conceito moderno de 

Desenvolvimento, instaura-se como diretriz internacional, determinada após o término da 

Segunda Guerra Mundial, que incluiu a participação das Nações Unidas e as Instituições de 

Bretton Woods, nos Estados Unidos, e estabeleceu os pilares dos sistemas monetário e 

financeiro, instituindo duas importantes organizações para a cooperação monetária 

internacional: o BIRD e o Fundo Monetário Internacional (FMI). (LEWIS, 2014, p. 88). 

A criação do Banco Mundial voltou-se para a reconstrução e o desenvolvimento 

de territórios dos países-membros atingidos pela guerra; o FMI, para presidir um regime 

internacional de fixação de câmbio. (CASTRO; FARIAS, 2003). Além do FMI e do Banco 

Mundial, ocorre, em 1959, a fundação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Atualmente, as quatro principais instituições que integram o Banco Mundial são: 

o BIRD, a Associação de Desenvolvimento Internacional, a Corporação Financeira 

Internacional e a Agência de Garantia de Investimento Multilateral. O BIRD e a Associação 

de Desenvolvimento Internacional são basicamente conhecidos como Banco Mundial, 

enquanto o Grupo do Banco Mundial inclui, coletivamente, todas estas instituições que o 

compõem (WORLD BANK, 2014). 

O apoio do Banco Mundial aos países em desenvolvimento cresceu 

consideravelmente. Foram 65,6 bilhões de dólares em empréstimos, doações, investimentos 

de capital e garantias aos países parceiros e empresas privadas, em âmbito global. Desse total, 

9,8 bilhões foram dirigidos exclusivamente às regiões da América Latina e do Caribe, dos 

quais 5,1 bilhões de dólares foram aprovados para 41 projetos na região (WB ANNUAL 

REPORT, 2014). 

O BID reúne 48 países-membros, sendo o maior e mais antigo banco de 

desenvolvimento multilateral regional do mundo, principal organismo de financiamento 

multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional de 26 países na 

América Latina e no Caribe. O Grupo BID compreende o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), a Corporação Interamericana de Investimentos e o Fundo 

Multilateral de Investimentos (MIF), que promove o crescimento do setor privado com 
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financiamentos não reembolsáveis e investimentos. Desde a sua fundação, em 1993, o MIF 

comprometeu mais de 2,1 bilhões em mais de 1.800 projetos e mobilizou um adicional de 

US$ 3,1 bilhões em financiamentos de parceiros. Além disso, o Programa de 

Empreendedorismo Social do BID concedeu por volta de US$ 73,5 milhões em 

financiamentos e subvenções desde que passou a ser administrado pelo MIF em 2007. 

Tais financiamentos, formalmente destinados às ONGs, podem ocorrer de várias 

formas, entretanto, na grande maioria, os doadores subcontratam projetos para as ONGs e 

provêm os fundos requeridos para viabilizá-los (LEWIS, 2014, p. 96). 

De acordo com os dados do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (DAC), 

que os recursos captados pelas ONGs, de fontes privadas, somaram US$ 22 bilhões, em 2009, 

volume equivalente a 18% do total de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (ODA), no 

mesmo ano (OECD, 2011, p.10). Já em 2011, os fundos públicos apresentados pelo DAC, 

angariados diretamente pelas ONGs, foram estimados em torno de US$ 32 bilhões, o 

equivalente a 24% do total da ODA no mesmo ano (OECD, 2014, p. 111). Em 2013, foram 

atingidos US$ 135 bilhões em ajuda ao desenvolvimento, fato que desmistifica a previsão de 

que o desenvolvimento será colocado em segundo plano em virtude da crise econômica 

(OECD, 2014, p. 20). 

Assiste-se, principalmente durante a última década, a uma nova filantropia, mais 

organizada, composta pelas IDAs, instituições de cooperação internacional, mas também por 

fundações privadas e empresariais, entidades religiosas e organizações sociais, que têm 

buscado alavancar a promoção e canalização de doações. Na tentativa de compilar dados que 

identifiquem tais tendências, financiamentos e doações, principalmente com foco para aquelas 

destinadas a EE, como a AL, a Fundação AVINA, em parceria com o Escritório de Parcerias 

Estratégicas do BID, criou o Índice de Doadores para a América Latina – LAC DONORS 

INDEX (2010). Esse índice inclui dados sobre os principais doadores na AL, os quais são 

anualmente consultados sobre onde os fundos são alocados na região e quais campos de ação 

são principais. 

A figura três retrata os volumes de investimentos provenientes de fundos europeus 

e norte-americanos, elencados de acordo com quatro modalidades mobilizadoras de fundos 

para projetos sociais na AL – as IDAs, ONGs Internacionais, Fundações e Doadores 

Corporativos, empresariais (os quais implementam iniciativas de responsabilidade social corporativa). 
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Figura 4 - Investimentos realizados na AL por categoria de doadores e localização, em 2007. 

Fonte: Agustina Budani, Maximiliano, Luft Carmen López, Main Philantropy Trends in Latin America (2010), Zigla Consultores para Fundação AVINA. 
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Os recursos das 283 organizações doadoras registradas no índice de doadores LAC 

correspondem a US$ 69.168 milhões em fundos de filantropia (doação). Globalmente, 11% 

deles, por volta de US$ 7.700 milhões, são destinados à AL – aproximadamente US$ 3.100 

milhões provindos da América do Norte; US$ 3.100 milhões da Europa; US$ mais de 1.400 

milhões da própria região latino-americana. Destes, de US$ 7.700 milhões, aproximadamente, 

US$ 3.400 milhões se referem às IDAs; US$ 2.300 milhões às ONGs; US$ 1.100 milhão às 

fundações; 723 milhões às empresas (corporações). Das organizações cadastradas, 60% 

investem mais da metade de seus fundos na AL. Entretanto, entre os vinte maiores 

investidores, que destinam maiores valores, somente seis consideraram a AL como prioridade. 

O índice de doadores LAC ainda permite identificar, entre as quatro modalidades – 

IDAs, ONGs, Fundações e Empresas –, os cinco principais e maiores investidores de cada 

uma. Por meio dessa base de dados, tornam-se evidentes aportes significativos destinados a 

programas e projetos de desenvolvimento socioeconômico ambiental. 

Em linha com tais volumes de investimentos internacionais, Foroohar (2005) 

afirma que o setor sem fins lucrativos, ou Terceiro Setor, é um grande negócio. A autora 

declara que a ajuda internacional tem aumentado os investimentos desde o final da década de 

1940, e que em 2004 um valor de US$79 bilhões foi especificamente destinado às ações de 

desenvolvimento. Argumenta que em estudo sobre o Terceiro Setor, contrastando 37 países – 

realizado pela Universidade John Hopkins –, evidenciou-se que as despesas operacionais 

movimentadas nesse segmento chegaram ao patamar de US$ 1,6 trilhões, e se 

comparativamente fosse equiparado a um país, seria a quinta economia do mundo 

(FOROOHAR, 2005). O próprio volume de remunerações pelos serviços prestados a 

organizações sem fins de lucro (principalmente escolas e hospitais), de acordo com a John 

Hopkins, chega a atingir quase US$880 bilhões de dólares/ano, o que representa cerca de 

metade da receita dessas instituições. (FOROOHAR, 2005, p. 2). 

Se, em contraste, retirarmos o foco que recai sobre as IDAs e organizações 

privadas, uma recente expansão do Terceiro Setor, mais especificamente das ONGs, também 

ocorre com financiamentos promovidos por diferentes Governos – e embora muitas ONGs 

tenham se tornado independentes, alavancando suas próprias fontes de recursos – parte da 

agenda de desenvolvimento e transferência da assistência passa pelo Estado. (The Eonomist, 

2000). 
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Exemplo disso, dos 98 milhões de libras (US$ 162 milhões) da receita da Oxfam 

em 1998, ¼ ou £24,1 milhões foi doado pelo Governo Britânico e pela União Europeia. No 

mesmo ano, a Visão Mundial (World Vision) recebeu US$ 55 milhões em bens do Governo 

Norte-americano e os Médicos sem Fronteiras (MSF), vencedores do prêmio Nobel da Paz, 

obtiveram 46% de sua renda do mesmo Governo. (The Economist, 2000). 

Na África, governos ocidentais costumavam prestar assistência e investimentos 

por meio das ONGs. Em 1999, cerca de US$ 711 milhões foram direcionados para as 

organizações não governamentais aprovadas, em grande parte via USAID. A China proveu 

assistência ao continente africano, com valores em torno de US$ 18 bilhões, em 2007. 

Embora os fundos governamentais sejam representativos, os financiadores da União Europeia 

são mais favoráveis à assistência bilateral para as ONGs. A ONU igualmente defendeu a 

assistência bilateral e a ênfase nas relações com ONGs e, dessa forma, grande parte das 

agências mantém parcerias com as organizações não governamentais (The Economist, 2000). 

O mundo corporativo também tem atuado proximamente, investindo recursos nas 

organizações do Terceiro Setor. As que são de menor tamanho tendem a se modificar de 

forma muito rápida quando se beneficiam dos recursos de uma sólida corporação, como a 

Gates Foundation, que financiou uma pequena ONG com US$25 milhões para desenvolver o 

estudo de uma vacina, transformando-a em poderosa organização com reserva para investir 

(The Economist, 2000). 

De forma similar, e também tendência no cenário das ONGs no Brasil, empresas 

privadas passaram a comprometer-se mais com práticas de responsabilidade social 

corporativa e direcionar investimentos para ações socioambientais: 

Deu-se a entrada organizada do setor empresarial em programas e projetos sociais, 

especialmente através de suas fundações e institutos associados, representando a 

inserção da visão de mercado no terceiro setor e novas possibilidades de parcerias e de 

fontes de recursos para as instituições atuantes na área (GESET BNDES, 2001, p. 9). 

Exemplo disso, o Censo do Grupo de Fundações, Institutos e Empresas (GIFE) 

indica que foram doados pela sua rede de associados, em 2014, R$ 760 milhões a 

organizações da sociedade civil (CENSO GIFE, 2014). 

ONGs internacionais sediadas no Brasil também revelaram aumento de receitas 

entre 2008 e 2012: Conservação Internacional: 17,40%; Greenpeace: 81%; Médicos sem 

Fronteiras: 213,87%; WWF: 29,87%; ActionAid: 13,74%; Fundo das Nações Unidas para a 
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Infância (Unicef): 41,9% Fundação Abrinq: - Save the Children: 91,18% (GOMEZ, BBC 

Brasil, 2013). O aumento médio real (descontada a inflação) das receitas dessas sete 

organizações foi de 28,8% no período até 2012. (GOMEZ, BBC, 2013). 

Segundo Ruffo (2015), o Europe Aid – Cooperação da União Europeia para o 

Desenvolvimento da América Latina – disponibilizou orçamento de R$ 1,3 bilhão, no período 

de 2007 a 2013, destinado a projetos com foco em direitos humanos, energia renovável, 

combate às drogas, redução da pobreza. A autora indica que por volta de 300 instituições do 

Reino Unido dirigem investimentos para projetos no Brasil. (RUFFO, 2015). O Foundation 

Center (2014), organização que mantém vasto centro de dados e fonte de informações sobre a 

filantropia global, estima que fundações americanas doaram, entre 2010 e 2012, 

aproximadamente US$ 124 milhões para organizações no Brasil (CENSO GIFE 2014). 

Tais fontes evidenciam volumes importantes destinados ao país. Em certa medida, 

contradizem a posição de alguns autores de que há redução de recursos e de apoio das 

organizações de cooperação internacional no Brasil em virtude da prioridade de investimentos 

para outras regiões, como África, Ásia e Leste Europeu (MENDONÇA et al., 2009). Essas 

fontes reforçam a posição daqueles que argumentam que está ocorrendo mais uma mudança 

de orientação do que propriamente falta de recursos.  

Diante do cenário do volume de investimentos e dos papéis desempenhados pelas 

organizações não governamentais do Terceiro Setor – entre eles o de executoras de programas 

e projetos, de ações destinadas ao desenvolvimento global e ao bem humanitário, e de 

prestadoras de serviços em prol da assistência e defesa de direitos – é possível que se encontre 

indícios de comportamento empreendedor dessas organizações e provável relação com o 

sucesso na captação de fundos internacionais. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresentará as principais etapas referentes à metodologia adotada 

neste estudo. A figura 4 elenca as fases percorridas, com ênfase para o método de pesquisa 

orientado pelos oito passos recomendados por Eisenhardt (1989) para a construção de teoria a 

partir de estudos de caso: 

Figura 5 - Metodologia - Método de Pesquisa proposto por Eisenhardt (1989). 

Fonte: Autora, 2016, com base em Eisenhardt (1989). 

3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A abordagem metodológica deste estudo é a pesquisa qualitativa. Os métodos 

qualitativos têm longo percurso e tradição nos estudos sobre gestão e negócios e vêm sendo 

utilizados no campo de pesquisa da administração, percorrendo todos os tipos de áreas, desde 

a análise organizacional até aquelas com características mais quantitativas, como o segmento 

financeiro e de contabilidade, podendo prover importantes insights nos assuntos que 

interessam a ambos – técnicos e pesquisadores em gestão (CASSELL et al., 2006). Em 

relação à abordagem qualitativa, a presente pesquisa recorre à metodologia de estudos de 

caso. 
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O estudo de caso é uma abordagem adequada para a pesquisa em curso, porque 

nela se investigam fenômenos contemporâneos no contexto dos eventos da vida real 

(YIN, 2010). A abordagem também é recomendada para estudos exploratórios, quando pouco 

se sabe sobre um determinado campo como é o caso do fenômeno de EI em ONGs. 

(EISENHARDT, 1989). 

Na esfera organizacional, o estudo de caso consiste em realizar, segundo Hartley: 

[...] uma investigação detalhada, frequentemente com dados coletados durante um 

período de tempo, de uma ou mais organizações, ou grupos dentro das organizações, 

visando prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenômeno em 

estudo. (HARTLEY, 1995).  

Os fenômenos desse estudo são EI e OEI e os dados foram coletados de um grupo de 

seis organizações do Terceiro Setor – ONGs – previamente aqui apresentadas.  

3.1.1 Apresentação das Seis ONGs Integrantes da Pesquisa 

As descrições abaixo visam à apresentação do cenário das seis organizações do 

Terceiro Setor, que integraram esta pesquisa. As informações e dados foram extraídos dos 

sites e relatórios anuais de atividades e das entrevistas. Alguns dados e resultados foram 

aproximados ou arredondados, com o cuidado de não fazer referência direta aos números – a 

datas, quantias ou valores. 

ONG 1 

A ONG 1 foi fundada há mais de cinquenta anos, e seu fundador foi uma figura 

reconhecidamente ativa e representante da causa. Caracteriza-se como organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, voltada para o atendimento a pessoas com deficiência 

intelectual, realizando diagnóstico, prevenção e inclusão social, e investindo na formação e no 

desenvolvimento pleno de seus beneficiários em todas as fases da vida – da infância ao 

processo de envelhecimento. Foi pioneira em introduzir no Brasil um procedimento de 

prevenção à deficiência intelectual e possui o maior laboratório do país especializado na área,  

credenciado pelo Ministério da Saúde como serviço de referência em triagem neonatal. Atua 

em três grandes segmentos: saúde (prevenção e assistência), inclusão; defesa e garantia de 

direitos; disseminação do conhecimento por intermédio de seu Instituto. Conta com nove 

unidades no município de São Paulo, mais de 450 funcionários e por volta de duzentos 

voluntários. 
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É regida por um modelo de gestão estratégica e de governança corporativa, 

delineado e planejado na tentativa de aliar eficiência operacional a padrões de qualidade no 

atendimento ao público. Indica que todas as áreas trabalham com metas, resultados e 

indicadores de desempenho, e enfatizou com rigor o foco na profissionalização, bem como 

um movimento crescente para fortalecer a imagem e representatividade institucional. 

A organização passou por um reposicionamento, com a adoção de novas frentes 

alinhadas à estratégia organizacional, entre elas a defesa de direitos, no sentido de expandir e 

tentar abraçar nova perspectiva de atuação no mercado, que lhe parece relevante no cenário 

social atual. A captação foi profissionalizada há aproximadamente sete anos, e, há 

praticamente um ano, iniciou-se a captação de recursos internacionais. Há uma mobilização, – 

embora ainda sem o tempo de maturação necessário, para a busca de novas fontes de 

investimentos, principalmente no que concerne à captação internacional. Possui estratégia de 

comunicação corporativa, no sentido de articular e mobilizar ações preventivas e de inclusão. 

Promove campanhas, ações e eventos, e possui parcerias com órgãos públicos e investidores 

privados.  

Seu planejamento estratégico foi realizado com uma renomada consultoria de 

mercado, em gestão. O pilar da Saúde tem o aval da International Organization for 

Standardization (ISO). O site e relatório de atividades são detalhados, ilustrados, e fornecem 

indicadores importantes do desempenho institucional. As tomadas de decisão no 

estabelecimento de novos eixos propostos são embasadas, orientadas. A superintendente 

relata que a instituição é superavitária há pelo menos seis anos (foi contratada para iniciar o 

processo de profissionalização) e fala com satisfação da reestruturação, das conquistas e dos 

resultados.  

O profissional da captação mostrou-se desenvolto, com experiência internacional 

e de mercado, fluente em inglês, e fala com entusiasmo de seu interesse pela área social, no 

terceiro setor. Seus relatos aparentam pró-atividade, busca, antecipação, disponibilidade. 

Evidencia conhecimento, atualização, contrasta a cultura de doação – que é comum no 

exterior, mais especificamente nos EUA – com as dificuldades encontradas no país. Segundo 

ele, as parcerias, as alianças e o apoio são bastante facilitados se houver relacionamento: as 

bases são as relações, a rede de relações. Sua líder é da área de marketing (MKT).  
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O relatório de atividades institucional de 2014 indica números expressivos na 

assistência à deficiência intelectual de mais de 13 mil beneficiários: por volta de 12 mil 

pacientes e mais de mil pessoas atendidas. Especificamente na área da saúde, passaram por 

triagem mais de 380 mil bebês, com aproximadamente dois milhões e meio de exames 

realizados. Ainda apresenta indicadores, entre os quais 23 projetos de pesquisa, sete 

finalizados e dezesseis pesquisas em andamento; mais de seiscentas creches e pré-escolas 

assessoradas, e por volta de trezentas inclusões profissionais de pessoas com deficiência 

intelectual.  

ONG 2 

A ONG 2, criada há aproximadamente vinte e cinco anos, é fruto da iniciativa de 

seu fundador, médico, em parceria com um engenheiro e uma voluntária, inspirado pelos 

avanços do tratamento do câncer infantil nos Estados Unidos, que teve oportunidade de 

conhecer proximamente durante sua vivência no exterior. Ele é a figura de liderança à frente 

da organização, à frente das ações estratégicas. Empresário cercado de uma rede de 

relacionamentos, representantes de organismos de fomento, fundações e corporações que 

apoiam a causa institucional.  

A organização caracteriza-se como instituição sem fins lucrativos e visa à garantia 

do direito ao tratamento e às chances de cura, com qualidade de vida, para crianças e 

adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão científico. O hospital, fundado há 

cerca de dezoito anos, e expandido em 2013, realiza cerca de três mil atendimentos 

anualmente, provendo tratamento, consultas, cirurgias. Dos pacientes, 80% são provenientes 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de diagnosticar e tratar, a instituição atua no 

desenvolvimento de ensino, sendo reconhecida internacionalmente por suas pesquisas. Tem 

mais de 650 funcionários e mais de 450 voluntários.   

A ONG apresentou um modelo de gestão estratégica, planejamento de ações, 

acompanhamento de indicadores, metas e resultados. A entrevista com a gerente geral e o 

coordenador da captação de recursos evidenciou a importância das relações, da rede de 

relacionamentos institucional. A ONG tem o apoio de um importante stakeholder, uma rede 

global, cujo Chief Executive Officer (CEO) para o Brasil, na ocasião, não só teve papel 

fundamental para promover a construção do hospital, como também convidou empresas para 

o financiamento da causa, ampliando e articulando uma rede de multiplicadores. Essa 
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empresa, multinacional americana, regida por políticas corporativas de apoio a causas sociais, 

é responsável por uma campanha anual que reverte importantes fundos para a instituição.  

A representatividade e o reconhecimento da causa institucional atraem inúmeros 

apoiadores e consolidam importantes patrocínios e alianças. Esta credibilidade é um dos 

pontos fortes que se destaca durante entrevista, fator essencial para atrair investimentos, entre 

eles os provenientes de fontes internacionais, os quais a gestora enfatiza que chegam de forma 

espontânea à instituição, e que diante dos volumes mencionados caracterizam uma captação 

significativa.  

A gestora tem ampla experiência em Terceiro Setor, atuou em renomada 

Fundação, conhece o cenário, discorre sobre as duas últimas décadas e fala da ascensão e do 

declínio de fundos providos pelos organismos de fomento internacionais. Enfatiza as 

dificuldades de captação internacional nos últimos anos, em virtude da imagem e propaganda 

do Brasil como país que mudou sua condição, a projeção de um país rico, que não mais 

necessita de investimentos sociais. Os investimentos, segundo seu relato, vêm sendo 

direcionados para países menos desenvolvidos ou para regiões e Estados mais carentes do 

Brasil. Tal fala é recorrente, presente nas demais ONGs que integraram o estudo. Argumenta, 

também haver causas que são mais atrativas aos olhos do organismo financiador. 

A estrutura, site, matérias de divulgação e o relatório anual de atividades trazem 

dados importantes do desempenho organizacional e apresentam com transparência os 

indicadores de desempenho e resultados financeiros da ONG. Dados indicam 191 

profissionais formados, com experiência prática no hospital, até 2014; pesquisas e 

disseminação de conhecimento; promoção da campanha nacional com milhões captados; e 

prêmios internacionais de comunicação. 

ONG 3 

 A ONG 3 nasceu de uma iniciativa vivenciada nos Estados Unidos. Seu fundador 

ficou sensibilizado pelas políticas voltadas a minorias tradicionalmente excluídas, e, chegando 

ao Brasil, imbuído deste ideal, uniu-se a um grupo de empresários na tentativa de replicar aqui 

o modelo norte-americano. Trata-se de uma associação empresarial, sem fins lucrativos, 

fundada em meados de 1999, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), especializada em aproximar micro e pequenas empresas (MPEs) de 

empresários afrodescendentes, pessoas com deficiência ou descendentes indígenas, que 
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historicamente tiveram ausência de oportunidades sociais e econômicas a grandes 

corporações. Dessa forma, a ONG estimula o fornecimento e venda de produtos e serviços 

daqueles associados para o mercado – um modelo de desenvolvimento de fornecedores para 

atendimento da demanda das grandes organizações. Conta com parceria de empresas e 

instituições que apoiam o desenvolvimento de pequenas e microempresas da diversidade. 

Destaca-se por sempre ter possuído uma rede de relacionamentos, cercada de 

executivos empresariais, multinacionais e outros apoiadores de mercado que, de certa forma, 

garantem a fonte de recursos e os investimentos até os dias atuais em apoio à causa 

institucional. A participação em eventos e congressos propiciou a aproximação de uma de 

suas lideranças a um renomado organismo de fomento internacional. Decorrente disto, a ONG 

desenvolveu um importante projeto financiado por essa IDA e obteve subsídios e patrocínios 

de outras organizações, facilitados pelas suas relações. Salienta o foco na profissionalização, 

na sedimentação dos processos e no fortalecimento institucional. O projeto com organismo de 

fomento internacional deixou um legado, trouxe forte estruturação. O gerente de 

relacionamentos e o responsável administrativo relatam o aprendizado, as contribuições e 

lições recebidas e aprendidas durante o desenvolvimento do projeto. O vice-presidente trouxe 

uma visão integrada da instituição, o histórico detalhado, e expressa a expectativa de novas 

frentes estratégicas, novas articulações, apoios, alianças e projetos futuros. 

Em relação ao perfil profissional, a instituição implantou uma metodologia de 

gestão com base em metas e resultados, e, embora sendo uma equipe enxuta em uma sede 

pequena, os profissionais conduzem a operação, mantêm os relacionamentos e enfrentam os 

desafios de aperfeiçoar e alavancar o modelo de negócios instituído pela ONG. Em 2010, 

tiveram volumes significativos de negócios entre os fornecedores associados da instituição e 

empresas compradoras. Lançaram um novo site, em meados de 2015, que traz com 

transparência as informações estatutárias e financeiras da instituição.  

Nos últimos três anos houve uma concentração de esforços no 

engajamento de novas empresas parceiras, objetivando a busca contínua por mais 

oportunidades de negócios para os fornecedores beneficiários do projeto - este é um elo chave 

na cadeia de valor: quanto mais empresas compradoras, mais viável será o projeto. 
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ONG 4 

A ONG 4 tem setenta anos de existência e durante seu ciclo de vida passou por 

importantes transformações. Em 1991, reformulado o estatuto, teve seu nome mudado em 

homenagem a seu fundador. Sua missão é voltada à deficiência visual, e também nasce da 

vivência internacional de seu mentor e idealizador, que realizava uma especialização no 

exterior e trouxe para o Brasil a iniciativa de produção e distribuição de livros em braile.    

Trata-se de Organização sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, constituída 

como Fundação, que historicamente produziu mais de 2 milhões de livros impressos em 

braile, por volta de 1.500 obras em áudio e 900 títulos digitais acessíveis.  Mais de 17 mil 

pessoas com déficit de visão foram atendidas nas áreas clínica, de reabilitação e educação 

especial, promovendo a inclusão por meio de projetos de leitura e ações de capacitação. 

Possui mais de 180 funcionários e por volta de trezentos voluntários. 

A instituição teve sua ascensão vinculada à imagem, à mobilização e articulação 

de seu fundador. No passado, entre a fundação e meados de 2000, por influência da figura 

desse líder carismático, a ONG sempre captou recursos, não necessariamente financeiros, de 

ordem tecnológica, equipamentos provindos de fundos internacionais e mantinha uma 

aproximação importante com stakeholders apoiadores da causa.  

À medida que este mentor ficou menos presente, e depois de seu afastamento, a 

ONG viu a necessidade de buscar um reposicionamento institucional, com foco na 

diversificação de serviços, reestruturação do escopo e áreas de atuação, aperfeiçoamento da 

profissionalização e fortalecimento do setor de captação de recursos, que, no último ano, 

direcionou profissionais para busca de financiamentos e projetos internacionais.  

O superintendente institucional enfatiza um modelo de gestão participativa e com 

foco no cliente e valoriza o alinhamento estratégico entre as áreas institucionais. Expressa 

suas expectativas de futuro, de investimento em tecnologia e soluções criativas. A gestora de 

serviços salienta um novo posicionamento organizacional, as expectativas diante de novas 

frentes, ações conjuntas com parceiros, que tragam novas formas de atuação. A captação de 

recursos vincula-se ao marketing, e a gerente da área, e a coordenadora e analista que 

integram a equipe discorreram sobre as ações de captação internacional, ainda em fase 

embrionária, mas com potencial para atrair investidores. A ONG possui relacionamentos com 
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organizações internacionais, entre as quais uma importante fundação espanhola que mantém 

uma representação com foco em ações na região da AL. 

ONG 5 

A ONG 5 é qualificada como OSCIP, fundada no início do deste novo milênio, 

cuja missão está voltada para reduzir efeitos das mudanças climáticas por meio da realização 

de pesquisas científicas, projetos de conservação ambiental, preservação e desenvolvimento 

de comunidades. É pioneira em seu segmento de atuação, considerada a primeira ONG 

brasileira a atuar com mudanças climáticas. Está localizada no Norte do país, com 

representação em São Paulo. Mundialmente é reconhecida pelo lançamento de uma 

metodologia que se tornou uma certificação – uma marca e tecnologia social de redução de 

carbono – que alia os efeitos de melhoria ambiental ao desenvolvimento socioeconômico de 

comunidades vulneráveis e vem sendo disseminada e utilizada em vários países, como Suíça, 

Índia, Turquia, China, África do Sul.  

Um dos fundadores, atual presidente da instituição, junto a seu sócio, são líderes 

no segmento, mobilizados e articulados em prol da missão institucional, e têm estado à frente 

de inúmeras negociações nacionais e internacionais, captando recursos e viabilizando 

inúmeros estudos e projetos que revertem em investimentos socioambientais no sudoeste da 

região Norte do país. A região foi estrategicamente identificada pela ONG por apresentar três 

importantes ecossistemas – Amazônia, Pantanal e Cerrado. É um meio de intensa beleza 

natural, com riqueza de biodiversidades locais, entretanto exposto a ameaças de devastação e 

mudanças climáticas que acabam trazendo consequências às populações do entorno.  

A ONG foi apoiada desde a sua criação por financiadores internacionais. Teve 

suas primeiras ações implantadas com o apoio de uma empresa global, que abriu uma 

chamada, uma concorrência internacional para projetos. O histórico remete a 1997, com a 

iniciativa de um empreendedor, com mestrado pela Universidade de Londres, que ao retornar 

ao Brasil cria uma empresa de consultoria. No mesmo ano, oferece uma proposta de 

Sequestro de Carbono de uma ilha na Região Norte, com três componentes: educação 

ambiental, manejo florestal e pesquisa científica para uma empresa internacional, com a 

finalidade de atender o edital de uma renomada termoelétrica com subsidiária no País de 

Gales. O contrato com a termoelétrica é assinado e o projeto iniciado. Em 1999, um 

economista estrangeiro alia-se à iniciativa e passa a ser um ator fundamental no 
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desenvolvimento do projeto e no processo de criação da Tecnologia Social. A trajetória 

institucional da ONG apresenta mais de cinquenta projetos certificados em cinco países, com 

mais de 9,5 milhões de CO2 reduzidos. 

ONG 6 

A ONG 6 tem como missão promover o desenvolvimento sustentável, 

representando os direitos e proporcionando a inclusão de grupos historicamente excluídos, 

como as comunidades quilombolas. Entre as ONGs que integram o grupo da pesquisa, é a que 

foi fundada mais recentemente, há menos de nove anos, e em seus primeiros anos contou com 

o apoio de um líder e gestor que captou recursos de um renomado fundo internacional (IDA).  

O histórico remete a algumas ações que foram desencadeadas, entre as quais a 

necessidade de criar uma ponte de acesso à comunidade, que se localiza em região mais 

retirada. A região atraiu interesse de stakeholders e apoiadores, que se envolveram com a 

causa – entre eles, o líder responsável por captar o projeto internacional.  

Sua fundação deu-se com a implantação do primeiro projeto de acesso local à 

educação superior pelo sistema de Educação a Distância (EaD), em parceria com renomada 

universidade, que proveu a formação dos jovens do entorno. Com a formação, advieram 

expectativas de colocação e inclusão profissional. Em decorrência de questões que foram se 

encadeando, o líder à época buscou desenvolver uma frente de projeto que trouxesse geração 

de emprego e renda à comunidade.   

A ONG tem ações implantadas no sentido de fortalecer a agricultura familiar, 

dentro de interesses coletivos, que gerem uma cadeia produtiva de prestação de serviços – 

alinhada aos preceitos do comércio justo e solidário –, com benefícios ao produtor, à 

comunidade. O atual coordenador discorreu sobre características culturais próprias da 

comunidade quilombola e justificou a série de obstáculos que se desencadearam diante das 

exigências impostas pelo financiador internacional, entre eles: falta de alinhamento da 

proposta aprovada com a expectativa da comunidade, não levando em conta as 

particularidades da cultura local, a rotatividade de pessoal, de recursos humanos, e 

dificuldades diante dos requisitos de gestão do projeto.  

A missão institucional atraiu, na ocasião, o interesse de outros investidores 

nacionais, que propiciaram a implantação de projetos de turismo local e capacitação.  
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3.2. MÉTODO DE PESQUISA 

O método seguido nesta pesquisa obedece fundamentalmente à proposição de 

Eisenhardt (1989) no processo de desenvolvimento do estudo de casos múltiplos para a 

construção de teoria cujas etapas serão delineadas a seguir. Os passos da análise de dados 

serão orientados com base em Eisenhardt (1989), Saldana (2008) e Miles et al. (2014). 

Segundo Eisenhardt (1989) as etapas básicas do desenvolvimento de teoria a partir 

de casos são: 1) início do estudo – as questões de pesquisa; 2) seleção de casos; 3) elaboração 

de instrumentos; 4) entrada no campo; 5) análise dos dados; 6) aperfeiçoamento das hipóteses; 

7) confronto com a literatura; 8) fechamento. Nesta pesquisa as fases são seguidas 

similarmente à proposta de Eisenhardt (1989), havendo pequenas adaptações dos três últimos 

passos, os quais prosseguem como três capítulos independentes, intitulados: Resultados, 

Discussão e Considerações Finais. Resultados e proposições são apresentados. Na sequência, 

ocorre a discussão, com base nos resultados apresentados, e os argumentos que contrastam os 

achados da pesquisa com a literatura. O fechamento refere-se às conclusões, às considerações 

finais. 

3.2.1 O Início do Estudo e as Questões de Pesquisa 

Embora segundo Eisenhardt (1989), o processo deva começar tanto quanto 

possível sem teorias em consideração e sem hipóteses, é praticamente impossível alcançar 

esse estado ideal. Os investigadores devem formular uma “questão-problema” e especificar 

“variáveis” potencialmente importantes derivadas da literatura. A questão deve ser formulada 

em termos amplos para orientar o tipo de dados a serem coletados e evitar que o pesquisador 

fique submerso num mar de dados. 

A pergunta de pesquisa determina o tipo de organização a ser selecionada e de 

dados a serem coletados. Apesar da importância de desenvolver, acurada e previamente, a 

pergunta de pesquisa e os construtos para o estudo, é preciso reconhecer que ambos são 

inicialmente tentativos, e que ao longo da pesquisa essas definições podem se alterar de 

acordo com os achados – de acordo com o curso e ocorrência dos eventos que vão sendo 

investigados ao acaso –, numa tentativa relação de causalidade. (EISENHARDT, 1989). 

A primeira e mais importante condição para a diferenciação entre vários métodos 

de pesquisa é classificar o tipo de questão de pesquisa. Questões “como” e “por que” 
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favorecem o uso dos estudos de caso, os experimentos ou as pesquisas históricas. 

(YIN, 2010). 

É possível também identificar construtos, e, seguindo tal recomendação, foi 

realizada uma revisão sobre os fenômenos de EI e OEI, o papel das ONGs e as instituições de 

fomento internacionais que, alinhadas a uma agenda de desenvolvimento, investem em 

projetos sociais. A pró-atividade, a inovatividade e a assunção de riscos são características 

marcantes em EI e OEI –, e a captação de recursos e o profissionalismo, temas relevantes em 

relação às ONGs. 

Duas outras questões são importantes de serem definidas no início da pesquisa: a 

unidade de análise e o horizonte temporal. 1) Com relação à unidade de análise, a definição de 

que eram as ONGs se impôs. Não podiam ser os financiamentos, dado que os construtos a 

serem analisados se manifestam no nível das organizações ou dos seus membros. 2) Com 

relação ao horizonte temporal, optou-se pelo período dos últimos quinze anos, por ser a partir 

da década de 1990 que houve significativo crescimento da atuação do Terceiro Setor, das 

ONGs. Entretanto, entre as seis ONGs do grupo integrantes desta pesquisa, duas delas, com 

importantes captações realizadas, foram fundadas no final dos anos 1990, o que justifica a 

escolha do ano 2000 em diante para acompanhar o desempenho de captação e financiamentos 

realizados. Tempo mais curto do que esse poderia deixar de fora financiamentos importantes, 

alguns próximos da fundação das ONGs que captaram. Já a inclusão de período mais longo, 

aumentaria a dificuldade em obter informações. 

3.2.2 Seleção de Casos 

A seleção de casos por meio do método é feita em função de razões teóricas, e não 

estatísticas. Portanto, não deve ser randômica, mas levar em consideração o objetivo de 

replicar ou estender situações anteriores. Faz sentido escolher casos extremos ou polares. 

Foram visitadas e entrevistadas oito ONGs. Das oito, duas não foram analisadas, 

pois foi avaliado que as entrevistas não trouxeram as informações necessárias para fazer a 

análise – e não parecia haver possibilidade de estender o estudo e obter mais informações. 

Buscou-se maximizar a variedade. Três ONGs podem ser consideradas maiores pelos 

parâmetros brasileiros: uma com cerca de duzentos funcionários, e duas com mais de 450 e 

mais de 650, respectivamente. Três podem ser consideradas pequenas. Uma ONG tem sede no 

interior de São Paulo. Uma tem representação em SP, mas suas principais unidades de atuação 
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estão em outro Estado, e quatro estão sediadas na capital. Quatro delas têm ações em esfera 

nacional, e entre estas, há as que conquistaram projeção internacional, com premiações e 

representações, e especificamente uma já expandiu suas ações internacionalmente, com 

atuação e parcerias estabelecidas em outros países.  Elas também cobrem gama variada de 

missões. Com relação aos financiamentos internacionais, três foram financiadas por 

reconhecido órgão de fomento internacional, e as demais buscam conseguir financiamentos 

significativos. 

Para seleção e escolha das ONGs, houve a possibilidade de acesso a uma relação 

de quinze ONGs executoras de projetos providos por um renomado fundo internacional. Das 

quinze, foram selecionadas, primeiramente, as sediadas no Estado de São Paulo, ou seja, seis 

delas. Das seis, uma não retornou o contato, e outras duas não preenchiam o escopo da 

pesquisa, razão pela qual permaneceram apenas três ONGs da relação obtida com o órgão 

financiador. Foram convidadas a integrar o estudo três outras ONGs representativas de ações 

sociais no cenário nacional, não vinculadas a financiamentos deste fundo internacional, mas 

oriundas do conhecimento e da experiência da autora. Assim, chegou-se ao grupo de seis 

ONGs participantes. 

Uma vez descrito como se deu o processo de seleção e alguns aspectos desse 

grupo de organizações, é apresentado, no final desta seção, o quadro 3 – com um breve 

cenário sobre as ONGs integrantes da pesquisa. 

Além das entrevistas com os profissionais, os funcionários atuantes nas seis 

ONGs, foi realizada uma entrevista com o representante do organismo financiador –, 

importante para permitir o confronto entre as perspectivas das organizações que captam ou 

buscam a captação e o financiador. A fase de agendamento e condução das entrevistas 

consumiu cerca de três meses. 

Como é importante averiguar o nível em que EI se manifesta – se empresa ou 

empresário/líder com ênfase no time de alta gestão (TMT Top Management Team) referido 

por Nielsen B. e Nielsen S. (2011), foram selecionados para as entrevistas funcionários de 

vários níveis hierárquicos, dirigentes da instituição, gestores de captação de recursos e áreas 

afins, e profissionais de suas equipes. Foram igualmente pesquisados sites e documentos 

disponibilizados pelas ONGs e pelo órgão financiador. Na próxima seção, que trata dos 

instrumentais e técnica de coletas, tais dados serão detalhados. 
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 ONG1 ONG2 ONG3 ONG4 ONG5 ONG6 
Fundação 1961 1991 / Inspiração em 

modelo internacional 

1999 / Inspiração em 

modelo internacional 

1946 / Inspiração 

Internacional / 

Implementação de novas 

tecnologias sociais 

2000 / Insight, Oportunidade 

Internacional 

2007 

Missão / Escopo Promover o 

diagnóstico, a 

prevenção e inclusão 

de pessoas com 

deficiência intelectual, 

produzindo e 

difundindo 

conhecimento.  

Garantir às crianças e 

adolescentes com câncer, 

dentro do mais avançado 

padrão científico, o 

direito de alcançar 

chances de cura com 

qualidade de vida. 

Promover a  

aproximação de MPEs de 

minorias para o 

fornecimento de produtos 

e serviços em  grandes 

corporações. 

Facilitar a inclusão social de 

pessoas com deficiência 

visual, respeitando 

necessidades individuais e 

sociais, por meio de produtos 

e serviços especializados. 

Atenuar os efeitos da 

mudança climática por meio 

de pesquisa científica, 

conservação do meio 

ambiente, e atividades de 

sustentabilidade baseadas na 

comunidade. 

Promover o 

desenvolvimento 

sustentado e representar, 

de forma inclusiva, os 

direitos e interesses de 

grupos tradicionalmente 

excluídos, em especial, as 

comunidades 

quilombolas.  

Sedes SP SP SP SP SP/TO SP 

Número de 

Unidades 

9 Unidades e Núcleos 

de Atendimento /  

Ações em esfera 

Nacional 

1 Hospital + 1 Centro de 

Suporte + 1 Unidade 

Administrativa /  

Ações em esfera 

Nacional. 

1 Unidade 

Administrativa. 

1 Unidade Central / Ações em 

esfera nacional. 

1 Unidade Administrativa em 

SP e 4 unidades em TO / 

Ações em esfera nacional e 

internacional 

1 Unidade para o 

atendimento de 

comunidades em região 

do interior de SP. 

Número de 

Funcionários 

460 funcionários e 210 

voluntários em 2014. 

658 funcionários / 162 

provedores de serviços / 

470 voluntários em 2014. 

2 funcionários 

registrados.  Diretoria 

Executiva e Conselho 

Fiscal com 11 

voluntários. 

184 funcionários e 314 

voluntários em 2014. 

10 voluntários. - 

Gestão Governança 

Corporativa. 

Gestão estratégica; foco 

em resultados. 

Gestão através de metas e 

resultados, com base no 

Ciclo PDCA,. 

Gestão profissional com foco 

em resultados – com 

indicadores e metas. 

Gestão estratégica com 

planejamento periódico e 

indicadores e metas para cada 

projeto. 

- 

Número de 

Entrevistados 

3 2 3 5 1 1 

Posição dos 

Entrevistados 

Superintendente / 

Captador de Recursos 

e Desenvolvimento 

Institucional / 

Assistente de Pesquisa. 

Gerente Geral de 

Desenvolvimento 

Institucional / 

Coordenador de 

Captação de Recursos e 

Desenvolvimento 

Institucional. 

Vice-Presidente / Gerente 

Técnico e 

Relacionamentos 

Institucionais / 

Responsável 

Administrativo 

Financeiro. 

Superintendente / Gestora de 

Serviços de Apoio à Inclusão 

/ Gestora de Imagem e 

Captação de Recursos / 

Coordenadora de Captação de 

Recursos – Receitas Livres / 

Coordenadora de Captação de 

Recursos - Projetos. 

Presidente. Coordenador de Projetos. 

Quadro 3 - Cenário das seis ONGs integrantes da pesquisa. 

Fonte: Autora (2015) com base nas informações relatadas, sites e relatórios anuais. 
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3.2.3 Instrumentais e Técnica de Coleta de Dados e Protocolo 

Eisenhardt (1989) recomenda que sejam usados vários métodos de coleta, 

evidências quantitativas e qualitativas e múltiplos investigadores. Seguindo essa indicação, 

neste estudo foram utilizados vários métodos de coleta, entre eles: 1) entrevistas exploratórias, 

realizadas em profundidade com as ONGs e com o organismo financiador; 2) questionário 

encaminhado no sentido de reiterar e complementar dados trazidos pelas entrevistas; 3) 

pesquisa de documentações e publicações, e uma série de informações adicionais acessadas 

nos sites organizacionais das ONGs e da agência financiadora, bem como de publicações 

fornecidas pelas próprias instituições. Três das seis ONGs publicam e documentam seus 

relatórios anuais em seus sites, e quatro delas forneceram materiais e livros. Serão elucidados 

a seguir cada um desses processos de coleta e como se desdobraram – entrevistas, 

questionário e documentações. 

Como atividade preparatória esboçou-se um roteiro para as entrevistas, 

disponibilizado no Apêndice 1. Podemos considerá-las entrevistas exploratórias 

semiestruturadas, visto que, em alguns momentos, pediu-se aprofundamento e extensão de 

algumas falas. Todas as entrevistas foram conduzidas com a presença de dois pesquisadores – 

a autora deste estudo e seu orientador –, precaução alinhada com a orientação de Eisenhardt 

(1989). As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados, sendo pedida a 

autorização para a gravação. Posteriormente, as entrevistas realizadas nas organizações foram 

transcritas. 

Durante a condução da pesquisa houve a preocupação com procedimentos éticos, 

principalmente com o consentimento informado pelos participantes. As mensagens enviadas 

às ONGs, convidando-as a integrarem o estudo, contemplavam: escopo da pesquisa, carta de 

apresentação e termo de confidencialidade. Desde os primeiros contatos para agendamento, 

esclarecimentos foram dados sobre a intenção de gravar as entrevistas e sobre o 

comprometimento em não identificar as fontes de informação – nomes das organizações e 

funcionários, profissionais –, caso fosse exigência para o prosseguimento da pesquisa em 

campo. Pediu-se autorização para que depoimentos e dados fossem colhidos. 

As entrevistas foram realizadas em seis ONGs, com um grupo de executivos de 

liderança e gestão, entre os quais, superintendentes, presidente, vice-presidente, gerentes de 

captação e respectivas equipes de operação. No total, quinze profissionais participaram das 
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entrevistas nas seis ONGs. Cinco delas foram visitadas e as entrevistas feitas presencialmente 

em suas unidades sediadas em São Paulo. Apenas uma ONG e um entrevistado tiveram a 

entrevista realizada via Skype. Realizou-se, também, uma entrevista com o profissional, 

colaborador representante do organismo financiador, que disponibilizou um horário de agenda 

via Skype. Assim sendo, a amostra contemplou dezesseis entrevistas – quinze com executivos 

das ONGs e uma com o analista do organismo, do fundo internacional. Em duas ONGs – 3 e 

4 –, foram realizadas duas visitas (em cada uma), com duas etapas de entrevistas com os 

funcionários, em dois dias agendados. 

O quadro 4 apresenta os funcionários entrevistados das organizações. 

Organização Funcionários 

Entrevistados 

Função / Área de cada um dos funcionários Duração das 

Entrevistas 

ONG 1 3 - Superintendente 2h14min 

    - Captador de Recursos e desenvolvimento 

institucional 

  

    - Assistente Pesquisa   

ONG 2 2 - Gerente Geral de Desenvolvimento 

Institucional 

54 min 

    - Coordenador de Captação de Recursos e 

Desenvolvimento Institucional 

  

ONG 3 3 - Vice-Presidente (1) 1h35min 

    - Gerente Técnico e Relacionamentos 

Institucionais 

(2)1h35min 

    - Responsável Administrativo Financeiro   

ONG 4 5 - Superintendente (1) 2h20min 

    - Gestora de Serviços de Apoio à Inclusão (2)1h57min 

    - Gestora de Imagem e Captação de Recursos   

    - Coordenadora de Captação de Recursos em 

Receitas Livres  

  

    - Coordenadora de Captação de Recursos em 

Projetos 

  

ONG 5 1 Presidente 1h24min 

ONG 6 1 Coordenador de Projetos 1h03min 

Organismo 

Financiador 

1 Analista Setorial 1h32min 

Quadro 4 - Funcionários entrevistados das organizações. 

Fonte: Autora (2016). 
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Também foi colhido o depoimento de um profissional, que atuou no passado em 

duas das ONGs, que proveu informações adicionais, e na ocasião participou da captação de 

recursos internacionais das organizações nas quais trabalhou. 

Após as entrevistas, foi encaminhado um questionário para cada uma das seis 

ONGs, no sentido de padronizar e sistematizar a coleta. Foram solicitadas informações 

curriculares dos funcionários entrevistados, entre as quais, formação, experiência profissional, 

vivência internacional e idioma, dados institucionais da organização, constituição jurídica, 

existência de regimento estatutário, modelo de gestão, organograma, número de funcionários, 

relatório de atividades, auditoria, orçamento e captações internacionais. O questionário foi 

elaborado na plataforma Google Form e encaminhado através de um link de acesso para as 

respostas. O modelo do questionário encontra-se disponível no Apêndice 2. Esse instrumental 

foi adicional, apenas para unificar e reafirmar dados – e esse esclarecimento foi passado às 

ONGs. Embora apenas três tenham respondido, o volume de informações trazidas em 

entrevistas e presentes em site e relatórios anuais supriu grande parte dos dados necessários 

para a pesquisa. 

O quadro 5 apresenta de forma resumida os itens que integraram o questionário. 

Informações 

Profissionais  

Dados Institucionais Fundraising Internacional 

- Formação 

- Experiência 

Profissional 

- Vivência 

Internacional 

- Idioma 

- Constituição Jurídica 

- Se há regência estatutária 

- Como definem a gestão e se 

trabalham com indicadores e metas 

- Se há a disponibilidade de 

apresentar o organograma 

- Se há relatório anual de atividades 

- Se há auditoria 

- Número de Funcionários 

- Orçamento e Receita 

Breve descrição e estimativa dos 

principais valores financeiros 

internacionais captados para os 

projetos institucionais e de outros 

recursos (não financeiros) – 

máquinas, equipamentos, 

capacitação e/ou treinamentos 

dados.  

Quadro 5 - Roteiro do questionário. 

Fonte: Autora (2016). 
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Em relação à coleta de documentos, foram consultados os sites das seis ONGs. 

Três deles disponibilizam os relatórios anuais de atividades. O foco de interesse desses 

relatórios são, principalmente, informações da estrutura organizacional das instituições: áreas 

de atuação, orçamento, superávit, número de funcionários, total de beneficiários, contratos/ 

convênios, parcerias e cooperações técnicas, número de projetos mantidos pela organização, 

principalmente no que concerne a doações e financiamentos, recursos provindos de 

investimentos internacionais. 

Uma das ONGs, que trabalha basicamente com desenvolvimento de projetos, 

apresenta em seu site cada um de deles, com relativo detalhamento. Os sites contemplam uma 

variedade de informações relativas à missão, ao histórico e à estrutura da instituição, escopo 

de atuação, projetos, publicações, premiações e notícias. Dos seis sites, cinco são mais 

diferenciados, estruturados, com disponibilização e aprofundamento de importantes dados 

organizacionais. Da mesma forma, o site do organismo financiador é vasto e apresenta 

projetos, investimentos realizados e ações desenvolvidas. Também foram fornecidas 

publicações realizadas pelas ONGs, materiais de divulgação e apresentação do trabalho 

institucional. 

Outro elemento essencial nessa fase é o protocolo de estudo de caso. Para Yin 

(2010), o protocolo é um guia para orientar o pesquisador na coleta de dados e uma forma 

importante para aumentar a confiabilidade do estudo de caso. Um ponto enfatizado pelo autor 

é o fato de o protocolo ser mais do que uma relação de perguntas a serem feitas pelo 

pesquisador ao entrevistado. 

Uma distinção interessante que Yin (2010) recomenda fazer no protocolo refere-

se a questões que o pesquisador dirige ao entrevistado (perguntas de nível 1) e as que faz para 

casos individuais (nível 2), ao conjunto de casos na tentativa de encontrar padrões entre os 

casos (nível 3), perguntas dirigidas ao caso como um todo (nível 4) e perguntas normativas, 

sobre recomendações e conclusões, que vão além do escopo específico do estudo (nível 5). O 

quadro 6 apresenta um diagrama que resume o protocolo desenvolvido. 
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Questão de Pesquisa Questões aos Entrevistados Evidências Buscadas Ameaças à Validade Conclusões Esperadas 

A ONG exibe 

características de 

inovatividade – seja em 

nível individual, do time 

de alta gestão, ou 

organizacional? 

Pedir que relatem como conseguiram captar 

recursos – no caso das ONGs que têm 

financiamento internacional – ou como foram as 

tentativas de captar recursos para ONGs que não 

conseguiram. 

Evidências anedóticas de que ocorrem 

situações em que a ONG “sai à frente” 

das demais, seja na introdução de 

processo, seja na adoção de causas. 

Desdobramentos dessa inovatividade e 

relações com financiamento externo. Ou, 

ao contrário, para ONGs que não obtêm 

financiamento, como o conservadorismo 

leva a não buscar ou não obter 

financiamentos externos? 

Risco de aceitar como evidência de 

inovatividade ações que não tenham 

esse caráter, principalmente porque 

inovatividade tem conotação positiva 

socialmente. 

As ONGs que acessam 

financiamentos internacionais 

são inovadoras e essa 

inovatividade conduziu-as a 

buscar ou identificar 

oportunidades de obter 

financiamento. 

A ONG exibe 

características de pró-

atividade em alguns dos 

níveis – individual, da 

equipe de gestão ou ainda 

organizacional? 

Como conseguiram captar recursos? Há 

profissionais mais específicos indicados no 

momento do relacionamento e da captação? 

Como souberam e que ações tomaram diante das 

chamadas para financiamento?  

Evidências anedóticas de que ocorrem 

situações em que a ONG toma iniciativas 

de busca de financiamentos no mercado. 

Para aquelas que não conseguiram, há 

indícios de acomodação e passividade? 

Risco de interpretar pró-atividade 

como antecipação ou ainda ao 

“acaso” – situações que podem ter 

vindo ao encontro das organizações 

como, por exemplo, “indicações” 

para projetos. 

As ONGs que acessam 

financiamentos internacionais 

são pró-ativas, e a pró-

atividade as conduziu a um 

melhor desempenho de 

fundraising. 

A ONG exibe 

características de assumir 

riscos. Se sim, em que 

nível? 

Como e em que condições conseguiram captar 

recursos internacionais? Houve situações em 

que assumir empréstimos ou mesmo receber 

doações (a fundo perdido) implicaram em 

ameaça a algum aspecto da organização? Quem 

foi responsável pela decisão? 

Evidências de que a ONG assume riscos, 

ou seja, assume situações que podem ser 

bem-sucedidas, mas também podem trazer 

alguma perda à instituição, principalmente 

em se tratando de aporte de recursos 

financeiros.  

Pode haver um equívoco na 

interpretação de risco, com alguma 

condição que seja de praxe na 

mobilização de recursos – cláusulas 

contratuais ou compromissos 

assumidos que não sejam 

propriamente ameaças de insucesso. 

As ONGs que acessam 

financiamentos internacionais 

assumem riscos e sabem 

gerenciá-los, monitorá-los. 

Quadro 6 - Modelo de protocolo de estudo de caso. 

Fonte: Autora (2016), adaptado de Flynn (2014). 
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3.2.4 Entrada em Campo 

Após os agendamentos realizados para as visitas às ONGs, iniciou-se o 

cumprimento do cronograma de visitas. O roteiro de entrevista serviu de linha guia para os 

entrevistadores – autora e orientador – e contemplava, entre outros itens, apresentação da 

pesquisa e do programa da escola, esclarecimento sucinto sobre o escopo do trabalho e 

expectativas em se obter uma visão geral sobre a captação de recursos de cada uma das ONGs 

–, mais especificamente sobre captação internacional, projetos existentes e segmento de 

atuação. Reiterou-se a permissão para gravação. Na ocasião das visitas, materiais 

institucionais, como publicações e livros, foram espontaneamente fornecidos pelos 

profissionais entrevistados. 

Outro fator fundamental foi o preparo realizado previamente às entrevistas, 

consulta a sites organizacionais, realização de anotações e informações que pudessem ser 

conhecidas e checadas no momento da visita. Dessa forma, foi possível ter mais 

esclarecimentos e contraste entre as informações publicadas e os depoimentos dados. 

As descrições detalhadas por etapa da coleta também agregam facilidade e 

compreensão para a análise. (EISENHARDT, 1989). Nesse sentido, autora e orientador 

fizeram anotações contínuas durante as entrevistas, e após o encerramento procuravam se 

reunir para trocar as principais ideias, impressões e insights sobre cada caso. Em cada um foi 

sendo observado, e depois debatido, não apenas as características inerentes ao caso, ao perfil 

organizacional de cada ONG, como também as questões que foram surgindo, particularidades 

que apareceram nos depoimentos e que estimularam a busca por respostas, bem como agregar 

pontos levantados às próximas entrevistas nas demais ONGs. Tais discussões foram 

fundamentais para acrescentar indagações que foram surgindo durante a pesquisa em campo, 

trazendo novos pontos a serem investigados, o surgimento de novos elementos que são 

tratados na discussão deste estudo. 

Em relação às categorias de análise, são basicamente os três construtos centrais de 

EI e de OEI – pró-atividade, inovatividade, assunção de riscos, e suas relações com a captação 

de recursos internacionais, explicitadas a seguir e codificadas nos resultados. 
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3.2.5 Análise de Dados 

Para Eisenhardt (1989), esta etapa é o coração da construção de teoria a partir de 

estudos de casos. Ela permitirá análise detalhada de resultados, análise comparativa dos casos, 

com a finalidade de retomar pressupostos da teoria e discutir os resultados. A autora aponta 

ser a etapa mais difícil e menos codificável do processo. Explica que, como os estudos 

publicados dão pouco espaço à discussão da análise, um grande hiato, com frequência, separa 

os dados das conclusões. (EISENHARDT, 1989, p. 539). 

Um passo chave é a análise intracasos, e embora Eisenhardt (1989) admita que 

existem muitas formas para proceder tal análise, deve levar o pesquisador a estar intimamente 

familiarizado com cada caso enquanto entidade independente. Associada à análise intracasos 

está a análise entre os casos, que para ela é a busca de padrões de transversalidade para lidar 

com os riscos à validade das interpretações, diante da dificuldade, do fato de que pessoas são 

más processadoras de informações. (EISENHARDT, 1989, p. 540). 

Para a análise intracasos foram analisados os memorandos de cada entrevista, as 

anotações detalhadas de cada ONG visitada, bem como, já relacionado na seção anterior, o 

compartilhamento entre autora e orientador de impressões, registros, reuniões e discussões 

realizadas. Tais debates ampliam o campo de visão da análise e foram igualmente importantes 

para a análise intercasos, uma intensa argumentação realizada para a atribuição das categorias 

e códigos. 

Nesta pesquisa, a análise intercasos fez uso de códigos de magnitude – valores 

alfanuméricos ou indicadores nominais que indicam intensidade, frequência, direção, entre 

outros, com que determinadas categorias ocorrem nos casos enquanto analisados 

(SALDAÑA, 2009). São uma maneira de “quantitizar” e/ou “qualitizar” (aspas no original) a 

intensidade, frequência ou presença de um fenômeno. (TASHAKKORI; TEDDLIE, 1998 

apud SALDANA, 2009). Codificar é ordenar elementos de modo sistemático, com a 

finalidade de categorização. (SALDANA, 2008, p. 8). 

Para a categoria captação de recursos – se alta, moderada ou baixa – houve rápida 

concordância sobre o critério, sentido como razoavelmente objetivo para a atribuição de um 

código de magnitude: avaliar o porcentual do orçamento da ONG coberto com os recursos 

captados externamente. 
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Para as categorias de EI e OEI – pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos 

– o critério e a avaliação foram bastante difíceis e, apesar de longas discussões, a sensação é 

de que os códigos atribuídos ainda comportavam nível elevado de subjetividade. 

Apesar de não eliminar a subjetividade da avaliação, a necessidade de atribuir 

códigos de magnitude conduz a grande esforço para explicitar os critérios utilizados. Como os 

códigos escolhidos formavam pequenas escalas ordinais, a sua atribuição foi feita de forma 

sempre comparativa, o que obrigou a reflexão e a busca de argumentos para justificar tal 

atribuição. A forma comparativa com que os códigos foram atribuídos favoreceu o 

aprofundamento da análise intra e intercasos. Dessa forma, serão usados códigos de 

magnitude como sinônimo da dimensão ou categoria sendo trabalhada, e às vezes ao número 

usado para indicar a intensidade da ocorrência do comportamento ou fenômeno. 

Respostas foram buscadas na análise da relação entre dimensões ou categorias. Os 

códigos de magnitude ofereceram um modo, ainda que com várias limitações, de pelo menos 

iniciar a análise.  Por exemplo, a resposta à questão sobre a relação entre a ocorrência das três 

dimensões de EI e o sucesso na captação foi iniciada plotando-se o código de magnitude para 

sucesso na captação contra o da intensidade da inovatividade, pró-atividade e assunção de 

risco. Mesmo reconhecendo que o fato de eventualmente esses gráficos sugerirem ou não a 

existência de alguma relação ser indício fraco da existência ou não dessa relação, sustenta-se 

neste estudo o argumento de que foram úteis no sentido de direcionar a análise e torná-la mais 

rica. 

De acordo com a recomendação de Eisenhardt, de que o pesquisador vá a campo 

com alguns construtos, mas não tantos, que dificultam ao pesquisador a identificação de 

novos fenômenos, esta pesquisa tem, desde o início da análise, construtos derivados da teoria: 

pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos, presentes em EI e OEI, e a captação de 

recursos internacionais das organizações do Terceiro Setor. 

As categorias foram analisadas de acordo com a concepção e o significado, os 

fundamentos que carregam, os códigos que as representam, identificados em cada uma delas: 

 1) Para as categorias da pró-atividade, inovatividade, assunção de riscos, foram 

utilizadas suas definições, e buscou-se identificar nos depoimentos das entrevistas, ações que 

de alguma forma se relacionam ao que os conceitos postulam – fundamentadas pelos 

conceitos, pelas definições dos construtos. 
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2) Para a captação de recursos, considerou-se o volume dos recursos 

internacionais captados pelas ONGs – em termos relativos, ou seja, diante do porte financeiro, 

dos resultados financeiros da instituição. Captação de recursos origina-se de fundraising, 

levantamento de fundos, e, segundo Adam (2007), o conceito faz referência ao empenho 

sistemático para atrair apoio e suporte financeiro para uma causa, para busca de fontes 

financiadoras. Daí o olhar para o valor captado de fundos internacionais pelas ONGs. 

Uma vez definidas as categorias e respectivos códigos – fundamentos extraídos 

dos conceitos, os fatores para identificá-las, reconhecê-las – Saldana (2009) menciona a 

necessidade de dimensioná-las, de identificar a magnitude das categorias. 

Miles, Huberman e Saldana (2014) e Saldana (2009) argumentam que o uso de 

palavras, embora traga conotação mais densa do que números, doa mais significado à 

dimensão da categoria do que apenas os números isoladamente, e desconsiderá-las pode ser 

prejudicial à análise. Ater-se aos números isoladamente, “[...] desvia a atenção da substância 

para a aritmética, descartando toda a noção de suas qualidades ou características essenciais”. 

(MILES; HUBERMAN; SALDANA, 2014). Alinhada a essas recomendações, foi adotado no 

estudo códigos de magnitude que associam palavras a números, estabelecidas como a seguir: 

 Alta incidência da presença da categoria na ONG: associada ao índice 3. 

 Moderada incidência da presença da categoria na ONG: associada ao índice 2. 

 Baixa incidência da presença da categoria na ONG associada ao índice 1. 

Para cada uma dessas dimensões – alta, moderada e baixa – foram discutidos os 

critérios de atribuição e os valores atribuídos – explicitados no capítulo seguinte. Ainda 

segundo o que preconiza Eisenhardt (1989), os resultados encontrados foram contrastados 

com a literatura existente – e essa comparação está na discussão do capítulo 5. Finalmente, as 

considerações finais trarão as conclusões, limitações e contribuições deste estudo à teoria, à 

gestão das organizações e à metodologia. 
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4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos são apresentados neste capítulo regido pela questão de 

pesquisa. Nesse sentido, para estabelecer se e como as características de EI pró-atividade, 

inovatividade e assunção de riscos relacionam-se com a captação de recursos internacionais, é 

apresentada primeiro a atribuição dos valores aos códigos de magnitude: para a captação e, 

em seguida, para pró-atividade/inovatividade. Uma vez delineados os resultados para cada um 

deles, são analisadas as relações entre tais construtos – categorias de análise – da pró-

atividade/inovatividade, com a captação de recursos internacionais, e, finalmente, como pró-

atividade/inovatividade influenciam a captação.  

 Da mesma forma, é apresentada a atribuição de valores aos códigos de magnitude 

para a assunção de riscos e a relação entre esta categoria e a captação, e, por fim, como a 

assunção de riscos influencia a captação. 

Cabe enfatizar o fato de que as duas dimensões, pró-atividade e inovatividade, 

geraram significativa dificuldade para serem desvinculadas na prática desta pesquisa. Grande 

parte das ações das ONGs que indicavam comportamentos pró-ativos e inovadores – 

alinhados às definições de Tayanuova (2011) e à escala M/CS Miller, Covin e Slevin (1989) – 

estavam de algum modo associados: as ações de busca por novas oportunidades eram 

encadeadas com a geração de novas medidas, novos processos e procedimentos, novos 

produtos. Essas questões que se colocaram foram intensamente discutidas, e por esta razão os 

construtos pró-atividade/inovatividade neste grupo de organizações foram justapostos. 

4.1. PRÓ-ATIVIDADE / INOVATIVIDADE E A CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS INTERNACIONAIS  

Para responder à questão sobre a existência das relações entre pró-atividade/ 

inovatividade e assunção de riscos, de acordo com a metodologia adotada é necessário atribuir 

valores ao código de magnitude para captação de recursos internacionais e, posteriormente, 

para pró-atividade/inovatividade. O primeiro passo para isso foi definir critérios para 

distinguir a captação de recursos entre as ONGs – se alta, média ou baixa. Dado que a 

captação de recursos se aproximava de ser a variável dependente, e a resposta à questão da 

pesquisa faz uso dela, a definição desse critério é crítica.  
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4.1.1 Atribuição de Códigos de Magnitude para Captação de Recursos 

O critério utilizado para atribuição de valores ao código de magnitude da captação 

de recursos internacionais é razoavelmente objetivo. Em todas as ONGs houve acesso a 

informações que permitiam a estimativa do orçamento anual e dos valores que cada uma 

conseguiu captar, no período em análise, com financiamentos internacionais. Dessa forma, foi 

possível estimar o porcentual que os financiamentos internacionais representaram do 

orçamento. A partir daí, definiram-se da seguinte forma os critérios para atribuições de 

valores ao código de magnitude captação: 

- Captação alta, valor 3: A ONG teve, por pelo menos quatro anos do período 

analisado, 10 a 50% do seu orçamento coberto por financiamentos internacionais 

- Captação média, valor 2:  A ONG teve, por pelo menos quatro anos, entre 1 e 

10% do seu orçamento coberto por financiamentos internacionais 

- Captação baixa, valor 1: A ONG não teve, durante o período analisado, por um 

a quatro anos, 1% do seu orçamento coberto por financiamentos internacionais.  

De acordo com esses critérios, estão a seguir informados e justificados os valores 

atribuídos à captação de recursos internacionais para cada uma das ONGs.  

Para a ONG 1, a primeira a ser visitada, as evidências sugerem que a captação 

internacional é incipiente ou esporádica e que os esforços sistemáticos para essa captação 

estão apenas se iniciando. Por isso, atribui-se o valor 1 para o código de magnitude dessa 

ONG. O profissional recém-contratado para realização dessa captação admitiu que sua meta 

era quase simbólica e que, mesmo assim, dificilmente a alcançaria. A direção da ONG 1 

partilhou que vê o processo de conseguir recursos internacionais como processo de 

aprendizagem, acumulação de competências e desenvolvimento de contatos e articulações que 

estão apenas se iniciando:  

“[...] nós profissionalizamos a captação de recursos há uns 6, 7 anos, e 

mais recentemente, muito recentemente, este ano que a gente começou 

a trabalhar com captação internacional. Mas a captação de recursos a 

gente vem profissionalizando e tem algumas estratégias, mas a gente 

viu que – poxa! Como que [...] com tanto conhecimento, por que tem 

conhecimento gerado [...] Como que a gente não consegue?” 
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“Aí a gente começou: quem tem vocação para captação internacional? 

Não tenho. Foi daí que a gente começou a pensar.”  

“[...] Aí falei: Gente, talvez a gente tenha que pensar em captar. E daí 

que a gente pensou: Então, vamos ver que mundo é esse. Não é isso  

“[...]? E a gente está desde janeiro tentando ver que mundo é esse.”  

“[...] eu tenho uma meta minha para isso, eu não vou bater ela de jeito 

nenhum. Eu tenho certeza. Mas eu estou cultivando tudo para no ano 

que vem triplicar e quadriplicar ela. Se tudo que eu estou fazendo de 

relacionamento ajudar, isso vai dar certo”. 

A segunda ONG visitada mencionou captações internacionais de certo vulto nos 

últimos dois anos: quase US$ 1 milhão de um banco internacional, mais de US$ 2 milhões de 

uma fundação nórdica, e algumas outras de menor valor. Essas captações têm sido 

importantes para a ONG, principalmente para a viabilização do seu plano de investimentos, 

mas não tanto para sua operação, cujo montante é da ordem de dezenas de milhões de reais 

por ano
7
.
 
No entanto, nas palavras da própria responsável pelo setor de captação de recursos, a 

captação internacional é uma modalidade que, apesar de significativa para a ONG, é 

esporádica, a ponto de não justificar que a ONG faça esforços sistemáticos para angariar 

fundos internacionais. Explicou que, por volta de 2008, estabeleceram uma frente de captação 

internacional, com profissionais específicos, voltados para esse propósito, que, entretanto, 

perceberam que as ações não foram bem-sucedidas, não trouxeram retorno, razão pela qual 

descartaram essa iniciativa. Atribui-se o valor 2 ao código de magnitude.  

“A gente chegou [...] a ter pessoas que a gente contratou pra trabalhar 

exclusivamente nisso, em poder identificar possíveis fundações 

internacionais na Europa e nos Estados Unidos que pudessem 

financiar organizações; como a nossa, aqui no nosso país.” “A gente 

fez um trabalho de levantamento submeteu propostas a grandes 

fundações no exterior, só que a gente acabou não tendo êxito. A gente 

não recebeu nenhum tipo de verba através desse trabalho 

desenvolvido e a gente avaliou que não valia a pena continuar 

investindo nessa fonte”. “Tinha pessoas pra fazer isso. Chegou a ter 

duas pessoas para fazerem isso exclusivamente”.  

“Então, assim, faz com que a gente nunca submeta projetos”? Não [...] 

Se vier edital para a gente que o Bill Gates está dando um milhão pra 

qualquer coisa, a gente vai submeter, a gente sabe que a nossa chance 

é zero, tipo ganhar na loteria, mas a gente vai submeter, entendeu? 

Não pode ser o nosso ponto de foco principal porque a gente precisa 

                                                 
7 Receitas com serviços prestados R$ 22 milhões. Outras receitas: R$ 51 milhões.  

Citam R$ 36 milhões de captação / captação internacional estimativa dos últimos dois anos – aproximadamente 

US$ 3,5 milhões.  
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sobreviver, mas a gente faz. “E aí o que aconteceu, a gente não perde 

a oportunidade, mas não é o nosso foco de atuação”.  

“ [...] eles resolveram chamar algumas organizações pra participar de 

um edital, pra submeterem projetos pra receber essa verba. A gente 

recebeu (US$) do [..]” “É um volumão, né? Mas assim é bem pontual, 

né?”  

“[...] como a gente participa de várias redes, às vezes a pessoa manda, 

olha... Tem isso, tem aquilo, vê um, vê outro, fala: vamos aqui, vamos 

acolá e, a gente recebe muito de forma passiva pelos nossos parceiros 

internacionais”.  

“ [...] ele se interessou, e a partir daí ele começou a fazer doações 

internacionais da fundação dele [...]” “[...] eles passaram a fazer 

doações pra gente também [...]”. 

“Aqui na América Latina, no Brasil, escolheram o (ONG 2), mas 

também eles chegaram no (ONG2) pela transparência, pela 

credibilidade, pelo impacto que o (ONG2) tem dentro do Brasil, então 

o evento fez uma doação pra instituição aqui no Brasil”. “Que é bem 

pontual e passivo também”. 

Não obstante, enfatizou que os investimentos internacionais que chegam até a 

instituição, como os do Banco e da fundação anteriormente citados, acontecem por influência 

das redes de relacionamento do presidente, afirmando que dessa forma a captação 

internacional acaba por acontecer de forma passiva, e não ativa.   

A terceira ONG visitada teve sua captação avaliada como alta, valor 3, isso 

porque, por mais de três anos, cerca de 50% do orçamento foi sustentando por um 

financiamento internacional obtido de uma IDA
8
 em subsídio ao desenvolvimento de um 

programa/projeto institucional. Quando obteve esse financiamento, a ONG tinha um porte 

ainda pequeno e o financiamento propiciou uma mudança de escala na atuação da mesma, 

bem como sua estruturação. Simultaneamente à captação internacional, a ONG captou um 

valor equivalente à contrapartida do financiamento, nacionalmente. O valor de contrapartida é 

um requisito da IDA. Nas palavras do Vice-Presidente atual da ONG: 

“[...] esse apoio técnico financeiro desses convênios nos ajudou muito. 

Foram muito importantes para fortalecimento institucional. Nós 

ampliamos e melhoramos nossos processos, nós criamos vários 

instrumentos, ferramentas, quer dizer, melhoramos as nossas 

ferramentas porque o que nós tínhamos eram algumas metodologias, 

                                                 
8 758 mil US$ - 1,6 milhões de R$ (câmbio aproximado de R$ 2). 250 mil US$/ ano, estimativa de 530 mil R$/ 

ano. Anuidades – por volta de R$ 350 mil. Recursos da Captação Internacional ultrapassam em 44% a própria 

arrecadação, as anuidades. 
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alguns processos que estavam muito informais. Então, quer dizer, a 

gente melhorou mesmo o nosso processo porque nos normalizamos. 

Então, tecnologicamente nos ajudou [...]”. 

“Nossa! A gente cresceu bastante [...]. Aí a gente tinha 40 e tantas 

empresas doando, não me lembro dos números, mas a gente fez alguns 

milhões de dólares de negócios, fomentou negócios em uma escala 

nunca vista antes, entre fornecedores e compradores”. “... E nessa 

época, inclusive, nós pegamos uma linha do [...] e do [...] que também 

fez com que a gente crescesse a estrutura e tivesse condição de dar 

mais apoio”. 

A quarta organização capta pouco, e por isso atribui-se a ela o valor 1. Os 

entrevistados dos dois níveis aos quais se teve acesso, superintendência e operação, afirmaram 

que nos últimos quinze anos não houve sistematização na captação de recursos internacionais. 

As únicas captações internacionais no período abrangido pela análise vieram de dois 

pequenos projetos que, mesmo com o câmbio do Euro e Dólar favorável do último ano, não 

chegam a atingir R$ 100 mil cada um, valores baixos diante das outras receitas operacionais. 

A ONG já enviou um funcionário com nível hierárquico de supervisão para visitar instituições 

na Europa com o objetivo de aprender como se faz captação internacional, mas, assim como a 

ONG 1, entende que está no início de um processo de aprendizagem e desenvolvimento de 

competência nesse sentido.  

“Não é muito. Não alcança R$ 100 mil em nenhum dos dois 

(projetos). Aqui são 43 mil dólares e aqui 20 mil euros. Então, nem 

uma das duas (captações) foi R$ 100 mil”.  

“O nosso foco não é a captação internacional. Não é o foco. Ela é mais 

uma frente”. 

A quinta ONG, desde a sua fundação, tinha grande parte de seus recursos para 

projetos provindos de fundos internacionais. Foi patrocinada durante quatro anos por uma 

empresa global no segmento de energia por meio de uma chamada, de uma seleção de 

projetos realizados pela subsidiária sediada na Inglaterra. Tiveram aportes significativos, 

investimentos internacionais que perduraram aproximadamente de 1998 até meados de 2004, 

voltados para iniciativas com foco em projetos de mudanças climáticas, energias renováveis e 

outras vertentes, despertando o interesse de financiadores da Alemanha, Japão, Estados 

Unidos e outros. De acordo com o depoimento do atual presidente, captaram nesse período 

média de US$ 1,5 a 2,0 milhões por ano durante cinco anos
9
, evidenciando que os projetos da 

                                                 
9 Receita: Estimativa de US$ 9 a 10 milhões aproximadamente durante cinco anos – 2000 a 2004. 
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ONG nessa fase eram viabilizados e mantidos pelos recursos internacionais. Posteriormente, 

ocorreu também o financiamento de um Banco de Investimentos.  

“Olha nós captávamos naquela época, quando nós estávamos ainda 

atuando em [...] mais ou menos um milhão de dólares, um milhão e 

meio de dólares por ano, dois milhões alguns anos, nessa faixa. Durou 

uns cinco anos até dois mil e quatro mais ou menos.” ... Em cinco 

anos - “Acho que (captamos) uns quinze milhões de reais porque 

àquela época o dólar era mais baixo, uns quinze milhões de reais por 

aí” [...] “Esse dinheiro eu diria que é mais de cinquenta por cento do 

exterior [...]” 

“Implementamos viveiros cinco grandes viveiros de mudas ativas com 

potencial de cem mil mudas por ano cada um e depois fizemos 

demarcação de [...] com recursos da Alemanha; esse centro de 

artesanato foram com recursos da Itália; teve uns recursos do Japão 

também, [...] tínhamos um programa... Aquele edital que tem 

(USAID) financiou esse programa que se chamava Tocantins energia, 

educação e participação”. 

Em função desses achados atribuiu-se o valor 3 ao código de magnitude.  

A sexta e última ONG foi a que mais suscitou reflexões e discussão, por captar 

valor bastante alto, mas apenas cerca de um quinto do valor foi desembolsado pela IDA. O 

restante foi retido porque a ONG teve dificuldades de cumprir etapas previstas no contrato e 

na prestação de contas. O valor captado foi de US$ 1,7 milhão e teve a contrapartida 

institucional requisitada pelo investidor internacional em torno de R$ 1,6 milhão. Ao final da 

discussão, atribuiu-se o valor 3 ao código de magnitude por dois motivos: o valor liberado 

representou elevado porcentual do orçamento da ONG, que foi capaz de obter um 

compromisso da IDA de financiá-la em valor muito alto, mesmo que tal valor não tenha se 

concretizado.  

“Aí a questão quando foi feito esse projeto com o [...] um milhão e 

setecentos mil dólares – metade era pra gente conseguir contrapartida. 

Então nós conseguimos uma contrapartida no projeto de turismo, 

desenvolvimento sustentável... É, cabia também um projeto de turismo 

de base comunitária e nós conseguimos... Não sei se é um milhão e 

seiscentos mil reais da [...] pra executar o projeto de turismo.”  

Uma vez delineados os resultados da captação de recursos para cada uma das 

ONGs entrevistadas, o quadro 7 apresenta os códigos de magnitude para captação de recursos 

de forma consolidada. 
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ONGs ONG 1 ONG 2 ONG 3 ONG 4 ONG 5 ONG 6 

CMS 

Valores Atribuídos à 

Captação de Recursos 

1 2 3 1 3 3 

Quadro 7 - Códigos de Magnitude da Categoria Captação de Recursos Internacionais. 

Fonte: Autora (2016). 

Terminada a atribuição de valores ao código de magnitude da captação, passou-se 

à atribuição de valores para os códigos de magnitude pró-atividade/inovatividade.  

4.1.2 Atribuição de Códigos de Magnitude à Pró-atividade / Inovatividade  

Conforme explicitado, não foram encontrados elementos para esse grupo de 

ONGs brasileiras, e no nível em que se realizou a análise, para diferenciar pró-atividade de 

inovatividade. As características ou comportamentos das ONGs que poderiam ser usados para 

justificar a atribuição de um valor alto ou baixo para uma dimensão são os mesmos utilizados 

para fazê-lo com relação à outra dimensão e estão relacionados com a introdução ou não de 

novos serviços e técnicas administrativas.  Por essa razão, as duas são tratadas como uma só 

dimensão nesta análise de resultados. Com base na definição de Tayanuova (2011) e na escala 

de Covin e Slevin, sumarizada no quadro 7, definiu-se o critério para a atribuição dos valores 

de 1 a 3 para pró-atividade/inovatividade, como a seguir: 

- Pró-atividade / Inovatividade Alta: Valor 3: a ONG introduziu produtos ou 

serviços não oferecidos por outras, que não eram extensões de existentes, e constituíram 

desafios a padrões culturais estabelecidos. Também introduziu práticas ou sistemas 

administrativos pouco adotados ou inexistentes em outras ONGs ou mesmo em organizações 

privadas. 

 - Pró-atividade / Inovatividade Média: Valor 2: a ONG introduziu mudanças em 

produtos e serviços que alteraram formas estabelecidas de oferecê-los, mas sem realizar 

rupturas ou desafiar padrões culturais. Também introduziu novos métodos administrativos. 

- Pró-atividade / Inovatividade Baixa: Valor 1. A ONG não adotou no período 

analisado técnicas administrativas modernas e nem evoluiu, de forma perceptível, produtos e 

serviços. 
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Estabelecidos os critérios, estão a seguir os valores atribuídos e a justificativa da 

atribuição à captação de recursos internacionais para cada uma das ONGs.  

A ONG 1 realiza, anualmente, revisão de seu planejamento estratégico, tem 

indicadores de medida de desempenho, realiza pesquisas e promove o acesso de 

pesquisadores às populações que atende, na medida em que isso é compatível e interessante 

com os direitos daqueles a quem atende. Estruturou de forma inovadora essa área de pesquisa, 

introduziu um segmento voltado à defesa de direitos em favor da população atendida e 

melhora, continuamente, com a introdução de novas tecnologias e métodos e a forma de 

oferecer os serviços. Por outro lado, a ONG não introduziu linhas de serviço 

significativamente diferentes daquelas que pratica há anos. Tampouco inovou de forma 

significativa a forma como capta recursos e continua dependendo, em grande medida, para 

esse fim, de recurso introduzido há décadas. Assim, atribui-se o valor 2 para o código de 

magnitude da ONG1.  

 “Nós entendemos que quando a gente vai para a ponta brigar pela 

inclusão, a gente viu que tem muita coisa para ser feita”.  

“Então a gente pensou na estrutura de um programa que tem [...] como 

estratégia, tem o próprio atendimento jurídico-social para essas 

pessoas que precisam... Então a gente reestruturou essa área [...]” 

“ [...] um Instituto que já existe há muito tempo, mas que ele foi 

dinamizado, digamos assim, há uns três anos, a gente investiu na 

estrutura, trouxe o Professor [...]” Aí se publicava, mas nem 

mencionava a (ONG 1) de São Paulo. Esse foi um dos motivos de a 

gente organizar. Como a gente tem muita condição de gerar 

conhecimento e pesquisa pelo número astronômico de tudo que a 

gente faz, a gente viu que precisava organizar isso. 

“A [...] já vem em um processo de profissionalização há muito tempo. 

Quer dizer, eu já fui contratada para iniciar esse processo de 

profissionalização.” 

“Implantar essa cultura não foi fácil. Ainda tem algumas áreas que são 

mais difíceis pela natureza delas.” 

A ONG 2 é uma instituição que atua no segmento da medicina, provendo 

atendimento, tratamento clínico e perspectivas de cura. No período analisado, lançou um 

hospital com área construída de mais de 4 mil m
2
 – que passou por ampliação recente. No ano 

de 2014, atendeu mais de 3 mil pacientes, sendo mais de 80% deles provenientes do SUS. 

Investe em ensino e pesquisas conduzidas com renomada Universidade Federal e possui 

vários prêmios internacionais e nacionais pela sua atuação. Também inaugurou, nos últimos 
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quinze anos, um espaço de hospedagem para pacientes e acompanhantes que não residem na 

capital de São Paulo, com mais de 2 mil m
2
, provendo mais de 20 mil diárias em 2014. 

Participa, anualmente, de uma campanha de arrecadação nacional, realizada pela subsidiária 

nacional de uma poderosa rede global em alimentação, que angaria fundos significativos à 

causa e que fortaleceu a marca e a representatividade institucional da ONG no país. Mantém 

uma agenda de eventos anuais, que envolve a participação e o apoio da população e de seus 

apoiadores. Atribui-se a essa instituição código de magnitude no valor 2.  

A ONG 3 instituiu no país uma forma de atuar em prol de minorias 

desfavorecidas, inspirada em modelo existente nos Estados Unidos, proporcionando a seus 

beneficiários novas formas de geração de renda e inclusão socioeconômica. O modelo trazido 

para o Brasil promoveu o acesso de micro e pequenos empresários historicamente excluídos, 

principalmente com foco em afrodescendentes, a grandes corporações, obrigando as áreas de 

suprimentos dessas grandes empresas que aderiram à causa, entre as quais multinacionais 

renomadas, a repensar processos e mesmo alterar em certa medida a lógica instituída nessas 

áreas e nessas corporações, imprimindo uma vertente de contribuição social na relação 

custo/qualidade. A ONG também provocou uma mudança no campo de visão dessas micro e 

pequenas empresas fornecedoras, as quais se depararam com a necessidade de adotar novos 

procedimentos e não só criar, como continuamente aperfeiçoar técnicas de relacionamento e 

gestão que atendessem requisitos impostos pelas corporações.  A proposta da ONG levou-os a 

considerar um universo de possibilidades de negócios antes fora do seu alcance. Nas palavras 

da representante da IDA entrevistada:  

“ [...] o próprio (a ONG) ele foi criado e é parcialmente sustentado por 

essas empresas então não é uma organização qualquer, foram as 

empresas a [...], a [...], são grandes empresas que se juntaram e 

falaram assim, nós vamos fazer uma organização que vai nos ajudar a 

diversificar os nossos fornecedores, então aí por isso o motivo pelo 

qual a gente se interessou pela proposta, então o [...] conseguiu vender 

essa ideia e aí conversou, negociou”. 

É relatado também o perfil pró-ativo e inovador dos primeiros líderes à frente da 

ONG, dirigentes de grandes corporações que participaram e apoiaram a fundação da ONG 

desde seu início, bem como o tema, ainda muito novo para a ocasião, da responsabilidade 

social corporativa: 
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“Se eu estou entendendo o que eu estou entendendo é 

interessantíssimo”. [...] “Vocês querem falar de responsabilidade 

social, que o banco está preocupado com isso [...]”  

“Esse depoimento mostra quão inovador foi essa abordagem e como 

ela foi transformadora.” 

“Essa semana nós vamos comemorar [...] 15 anos do Conceito de 

Responsabilidade Social, porque ele é um dos pioneiros” [...] “então 

foi exatamente no ano 2000 que eu comecei a mexer com 

fornecedores com o olhar de responsabilidade social.” 

“[...] e ele é um cara que vinha com essa liderança de 

sustentabilidade” e ele falava: “Estou querendo mudar o mundo [...]”. 

“Precisamos pensar de outra forma em fornecedores.”  

“E de repente surge o tal do (nome da ONG) uma ONG de compras   

[...]” 

A ONG 3 também foi bastante inovadora no modo de financiar-se e estruturar-se 

e sempre teve por política não cobrar dos micro e pequenos empresários fornecedores, e sim 

das grandes corporações. Ou seja, não cobrava dos potenciais beneficiários econômicos das 

suas atividades, e sim daqueles que iriam ter ações na linha de responsabilidade social. A 

ONG tem um sistema de relatórios e controles internos incomuns para organizações do seu 

porte. Por exemplo, utiliza um software que pode ser caracterizado com um ERP (Enterprise 

Resource Planning). Atribui-se o valor 3.   

“E aí a gente começou todo um trabalho que foi maravilhoso, uma 

descoberta. O que a gente fez? A gente não sabia como lidar. Então, 

discute para cá, discute para lá, a gente resolveu pegar todos os 

prestadores de serviços que estavam no prédio lá e aquelas empresas 

seriam as empresas piloto...”. 

“Hoje eu, como consultor, passo nos departamentos de compras e eu 

percebo. A gente pensa que não, mas ficou um legado muito forte. 

Alguns fazem por conveniência e outros por convicção, mas ambos 

fazem”.  

“[...] a gente vai ser o comitê diretor aqui. Você fala com as entidades 

sociais de interesse porque você tem o discurso e a gente vai fazer 

disso aqui um negócio estruturado”.  

“[...] a gente precisa sair da caixa, a gente precisa fazer alguma coisa 

diferente. E aí [...] foi escrever um projeto [...]” 

A ONG 4 tem realizado significativas mudanças nas suas práticas e estruturas 

administrativas e buscado introduzir novas tecnologias nos serviços e produtos oferecidos. 

Em boa parte, em virtude da ausência de seu fundador e líder durante décadas, pessoa 
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extremamente carismática, relacionada e influente, a ONG 4 vem buscando novas fontes de 

captação de recursos no mercado nacional, tornando profissionais cargos que antes eram 

exercidos por voluntários, e implantando uma cultura que promove a participação e integração 

entre áreas.  

A ONG 4 também está envolvida no desenvolvimento e disseminação de 

tecnologias sociais que, se bem-sucedidas, devem ter grande impacto na forma e no alcance 

com que presta serviços. Tem ajudado a viabilizar e agregado conhecimento para esse 

desenvolvimento. Esta organização parece ter consciência de que, para ter maior impacto, 

precisa deixar de ser, pelo menos exclusivamente, uma prestadora de serviço, e passar a 

capacitar e desenvolver ONGs com missão similar à sua, que multipliquem o alcance da sua 

atuação.  Atribui-se o valor 2.  

“Então a gente começou a apostar que a nossa imagem estivesse em 

mais locais, e mais locais, ao mesmo tempo em que uma renda viesse 

para a gente.” 

“E mais recentemente a gente decidiu mudar, foi justamente por 

perceber que cada uma dessas frentes tem um grande potencial [...] e a 

gente ainda não investia em nenhuma dessas frentes”. 

“É click-to-call, que é uma ação pela Internet, que é campanha, não 

Facebook, coisa assim para conquistar mais doadores. Mais 

recentemente a gente vem se modernizando nas ferramentas...”.  

“Também fizemos outro modelo [...] porque era muita coisa de novos 

e usados e hoje a gente só pega materiais novos [...] É outro conceito 

também.” 

O projeto é aberto. [...] eles gostam de trabalhar com determinadas 

linhas, mas eles pedem, é tipo – faça o que você quiser. Aí a gente diz 

– não, nesse a gente quer trabalhar as coisas inovadoras que a gente 

tem. Aí a gente manda um projeto que a gente nunca tenha trabalhado. 

“A gente foi justamente para esse da plataforma de livros digitais e aí 

eles se interessaram muito, eles querem fazer isso, eles deram uma 

verba, mas não para a gente, para um parceiro da gente que vai 

desenvolver a plataforma, um parceiro de tecnologia. E aí se der certo 

eles vão dar uma verba para a gente [...]”. 

“A gente está sempre em busca.”  

A ONG 5 foi pioneira na área de mudanças climáticas, principalmente atuando na 

redução, sequestro e compensação de carbono.  Implantou o primeiro projeto de sequestro de 

carbono no Brasil. Desenvolveu tecnologia para garantir o envolvimento das comunidades 

rurais, muitas vezes indígenas, na atividade de sequestro e redução do carbono, visando à 
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garantia de que usufruíssem dos resultados financeiros advindos dessas atividades e o 

desenvolvimento social dessas comunidades (REZENDE; MERLIN, 2009). Essa tecnologia 

gerou dezenas de projetos certificados e é usada em vários países de economias emergentes. 

Desenvolveu o primeiro centro de pesquisa especializado em mudanças climáticas no Brasil e 

também um centro de conhecimento em biodiversidade tropical. Teve atuação destacada no 

desenvolvimento de tecnologia para geração de álcool a partir da batata doce, que resultou, 

entre outras coisas, num laboratório posteriormente assumido por uma universidade estadual. 

Atribui-se o valor 3.  

“[...] vim pra Brasil, aí gostei e nós começamos [...] com algo 

extremamente inovador, que dentro das mudanças climáticas tinhas 

muitas ONGs no Brasil que lidam com a parte de meio ambiente, mas 

na época não tinha ninguém que lidava com a parte de mudanças 

climáticas né...” e “fomos adquirindo know-how implementando 

projetos, após, depois desse primeiro fomos captando outros também 

com a [...]” 

“[...] fomos desenvolvendo projetos, além de mudanças climáticas 

abrimos pra outras vertentes, energias renováveis, a parte de negócios 

sustentáveis e: captamos também pra implementação de centros de 

artesanato, centros pra beneficiamento de produtos”.  

“[...] ninguém sabe lidar com esses grandes empreendimentos 

hidroelétricos então nós criamos toda uma metodologia de [...] manual 

[...] depois tinha todas as [...] traduzidas em cinco idiomas indígenas, 

voltado pra essa comunidade...” “[...] tinha até módulos de negociação 

né de como a comunidade, professores os ribeirinhos e também as 

comunidades indígenas poderiam lidar com empresário pra negociar 

as compensações”  

A ONG 6 foi capaz de trazer educação de nível superior para populações 

quilombolas que viviam isoladas em região do interior do Estado de São Paulo, articular e 

propor um projeto ambicioso voltado para a geração de renda para essa população. Apesar de 

não ter sido capaz de executar o projeto, as ações e mobilização realizadas fizeram com que, 

após discussões, coubesse considerar que a ONG teve comportamentos de pró-atividade/ 

inovatividade altas.  Atribui-se o valor 3.  

“[...] ela foi fundada para resolver a questão de curso superior dos [...] 

né, nosso primeiro projeto foi criar [...] em [...] porque os quilombolas 

acabavam o segundo grau e depois saía da cidade para continuar os 

estudos e o [...] nasceu justamente para resolver essa questão ela 

nasceu para trazer a universidade para a cidade, daí fez uma parceria 

com a [...] e que é [...]da universidade [...] na cidade, aí resolvemos o 

problema do curso superior, só que aí a demanda e aí? Você é jovem, 
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é formado e vai trabalhar aonde, aí surgiu a demanda para fazer um 

projeto de desenvolvimento para que os jovens ficassem no local daí 

que surgiu o projeto do [...]” 

Uma vez delineados os resultados da pró-atividade/inovatividade para as ONGs 

entrevistadas, dispomos o quadro consolidado com o código de magnitude (CM) atribuído a 

cada uma. 

ONGs ONG 1 ONG 2 ONG 3 ONG 4 ONG 5 ONG 6 

CM 

Valores Atribuídos à 

Pró-Atividade /  

Inovatividade 

2 2 3 2 3 3 

Quadro 8 - Código de Magnitude da Categoria Pró-atividade / Inovatividade.  

Fonte: Autora (2016). 

4.1.3 Relação entre Pró-atividade / Inovatividade e Captação de Recursos 

Internacionais  

Realizada a atribuição de valores aos códigos de magnitude associados às 

dimensões captação de recursos e pró-atividade/inovatividade, é possível passar à 

apresentação dos resultados sobre a relação entre essas dimensões.  Inicia-se com a criação de 

um gráfico no qual os valores dos códigos de magnitude para captação e pró-atividade/ 

inovatividade são plotados para as seis ONGs. 

Figura 6 - Relação entre Pró-atividade / Inovatividade e a Captação de Recursos Internacionais. 

Fonte: Autora (2016). 
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Percebe-se que, para quatro dos casos, os valores atribuídos ao código de 

magnitude associado às duas dimensões são os mesmos, e nos outros dois, os valores são 

consecutivos na escala ordinal. O gráfico sugere que há relação / associação entre as 

dimensões: ONGs que são mais pró-ativas ou inovativas captam mais.  

Essa análise sugere a aceitação da proposição 1 desta dissertação, de que existe 

uma relação positiva entre pró-atividade / inovatividade das ONGs e a captação de recursos 

internacionais.  

O gráfico, no entanto, não permite afirmar qualquer coisa sobre relação de causa e 

efeito. Vários questionamentos podem ser levantados sobre conclusões derivadas dele, em 

razão de poder ter havido vieses pela escolha dos casos.  Outro questionamento possível: se os 

critérios para a atribuição dos valores terem sido influenciados, ainda que inconscientemente, 

pela vontade dos pesquisadores de atingir certos resultados. Impõe-se, portanto, a discussão 

sobre como a pró-atividade e inovatividade influenciam a captação. 

4.1.4 Como a Pró-Atividade / Inovatividade Influenciam a Captação de 

Recursos Internacionais das ONGs 

Esta seção inicia-se com a análise das ONGs que captaram, e passa em seguida às 

que captaram menos ou não captaram. 

O processo de captação da ONG 3 evidencia a aproximação do profissional, uma 

liderança da organização, junto aos executivos responsáveis pela região a qual o Brasil 

pertencia na sede internacional da IDA que fomentou os recursos. O profissional frequentou 

eventos, nos Estados Unidos, de uma instituição voltada à inclusão socioeconômica de 

minorias, conhecendo proximamente o modelo de negócios especializado em promover o 

acesso de MPEs de minorias junto a grandes corporações, estreitando as relações e 

consolidando o apoio e a parceria entre esta instituição norte-americana e a ONG 3, visto a 

similaridade de suas missões.  Tanto no exterior como no Brasil cultivou uma rede de 

relacionamentos, por meio da qual teve a oportunidade de conhecer uma executiva do 

organismo financiador, responsável pelo tema da diversidade, que, se sensibilizou pela missão 

da ONG 3, propondo à instituição organizar um evento, a ser realizado na sede da IDA, nos 

Estados Unidos. Ambos empenharam-se na organização e na promoção do evento, voltado 

para sensibilizar empresários e simpatizantes da causa. Bem sucedido, o evento serviu para 

dar visibilidade à ONG 3 junto a algumas áreas que se mostraram críticas para a obtenção do 
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apoio à liberação do financiamento, despertando o interesse de uma analista responsável pelo 

desenvolvimento de projetos da IDA. O processo de angariação de apoio à causa da liberação 

dos recursos também trouxe os representantes da IDA, responsáveis pelo projeto, para 

conhecer a ONG. 

“[...] e o (fundo internacional) veio em 2007 através de 

relacionamentos de (nomes de pessoas); por conta de participar de 

congressos e eventos na [...]” “... teve oportunidade de se aproximar 

de uma representante do (fundo internacional), lá nos Estados 

Unidos”. 

“Acho que teve muita ousadia do executivo que estava aqui na época. 

Acho que houve muita ousadia da parte dele”. “Lidar com o poder 

público, lidar com instituições internacionais, isso era muito novo. 

Então o [...] ousou muito buscando essa parceria...” 

O executivo em questão, em entrevista dada à pesquisa, descreve várias inciativas, 

ao longo da sua trajetória profissional, que parecem ter sido inovadoras e revelar pró-

atividade. A que parece mais expressiva foi a criação do programa que motivou bom número 

de vendedores de insumos para agricultura a apoiarem escolas rurais das regiões nas quais 

atuavam. Isso, em uma  época em que a questão da responsabilidade social corporativa estava 

apenas começando no país. O programa foi o primeiro na linha de responsabilidade social 

corporativa, não só da linha de negócios da empresa, mas de toda a filial da multinacional no 

Brasil, que era uma das líderes na sua área de negócio.  

Nas palavras da administradora nacional da IDA que forneceu os recursos “O 

(nome do executivo) conseguiu vender a ideia e aí conversou, negociou, e envolveu também o 

(nome de outra financiadora), e fez uma proposta para nós”.  

Há também indícios de que as dimensões de pró-atividade/inovatividade, em 

âmbito institucional da ONG 3, desde a sua fundação, tiveram papel igualmente importante 

para atrair os investimentos internacionais. Os dirigentes eram executivos de multinacionais e 

mobilizaram por meio de sua rede de relacionamentos, a adesão de um grupo de grandes 

empresas apoiadoras da causa, o que gerou interesse significativo no organismo financiador. 

Nas palavras da representante da IDA, que acompanhou a aprovação do financiamento desse 

projeto, fica evidente que a capacidade de mobilização e atração de stakeholders, atraiu o 

interesse do financiador: 
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“[...] bom, essa organização de fato existe, e de fato tinha participação, 

e tem até hoje das grandes empresas, então existe um grupo de 

grandes empresas, porque aí que nos interessou, porque organizações 

que apoiam [...] existe um monte por aí, mas quantas dessas 

organizações têm a capacidade ali de intimidade, de estar junto com 

quem compra... porque não basta eu ser bonzinho e querer apoiar 

quem vende, eu preciso que o mercado compre”.  

Com relação à ONG 6, a captação de US$ 1,7 milhões ocorre com o envolvimento 

do executivo que evidenciou o comportamento proativo na ONG 3 e, que nessa época havia 

se desligado dessa instituição e se envolvido com o projeto de comunidades quilombolas. 

Estas queriam obter fontes de receita mais estáveis do que as que dispunham até então, 

encontrar alternativas para a comercialização de seus produtos que independessem de 

atravessadores e propiciassem empregos qualificados. Mantinham expectativas de que 

centenas de pessoas da comunidade, que haviam frequentado uma instituição de ensino 

superior – universidade que trouxe apoio à região – encontrassem oportunidades de colocação 

profissional compatíveis com suas novas qualificações.  

Na obtenção desse financiamento, as características de pró-atividade// 

inovatividade do gestor aparecem de forma menos nítida, pois por tratar-se da mesma pessoa 

que tinha estado à frente do processo de captação de recursos da ONG 3, outros fatores podem 

ter sido relevantes como as relações, credibilidade e conhecimentos adquiridos no processo 

anterior.  

Mesmo assim foi necessário sensibilizar os responsáveis pela área da matriz da 

IDA para a importância social da questão da comunidade, envolver a representação local da 

IDA e alavancar o processo de estabelecimento de uma ONG que representasse o entorno e as 

populações da região – e com a qual a IDA faria o contrato. Isso numa situação em que 

mesmo a obtenção dos documentos mais simples pelos beneficiários se mostrou complexa e 

requereu, claramente, pelo menos pró-atividade em nível elevado pelo gestor.  

Em referência à ONG 5, a pró-atividade/inovatividade também parecem ter sido 

praticamente centrais para que captasse. A primeira grande captação foi financiada por uma 

corporação inglesa, sendo que a proposta da ONG ficou entre as sete que compuseram a 

short-list final. A razão da proposta da ONG ter sido contemplada, e não a de outras, foi, nas 

palavras do entrevistado, “a forte vertente em educação ambiental” – causa que no final da 

década de 1990 estava apenas começando no Brasil. A mesma corporação patrocinou vários 
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outros projetos da ONG e é possível que, para a renovação dos contratos, a inovatividade 

tenha sido menos importante, e outros fatores, como alcance das metas e profissionalismo, 

tenham pesado mais.  

A ONG captou recursos de IDAS e corporações inglesas, americanas, alemãs, 

italianas e japonesas quase sempre por meio de concorrências internacionais. Dessas, somente 

uma tinha representante no Brasil.  

Com relação às ONGs 1, 2 e 4, relativamente pró-ativas e inovadoras, o fato de 

não captarem parece sugerir que não basta a ONG ser inovadora em métodos administrativos 

e no aperfeiçoamento dos serviços ou produtos que presta.  É preciso continuamente renovar e 

flexibilizar ações, atividades consoantes à missão, em linha com os interesses de 

desenvolvimento propostos pelas IDAs e demais financiadores. É possível que o fato de, 

principalmente duas dessas três ONGs ainda não terem atraído volumes mais significativos de 

recursos internacionais, esteja ligado a outras questões, como a busca pelas IDAs de projetos 

de impacto que tenham a possibilidade de gerar emprego e renda para beneficiários e 

multiplicadores, de alcançar grandes populações, causar impacto e gerar  resultados 

demonstráveis – tendência forte entre os organismos de fomento, e também corporações, 

como a literatura resumida no capítulo 2 mostrou, e que o depoimento da representante do 

organismo de fomento relatou, pois a ênfase recai sobre o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável: 

“Tem um lado que os temas são selecionados de acordo com a 

capacidade da implementação e a proposta, a possibilidade de 

intervenção em políticas públicas, não que todas nossas propostas 

virem políticas públicas, mas é a nossa intenção em termo de escala, 

nós somos um fundo pequeno e trabalhamos com propostas 

inovadoras e com poucos recursos, e se eu não conseguir levar isso 

para uma política pública futura [...], a chance de ela ser relevante e 

gerar impacto para o país é muito pequena [...] essa organização 

poderá com esse projeto, gerar algum tipo de impacto no país ou na 

região afetada...”.  

“[...] a gente cada vez que vai buscar uma nova proposta ver qual 

pergunta que esse projeto vai nos ajudar a nos responder, qual 

conhecimento que nós não temos e que vamos passar a ter ou que 

gostaríamos de ter, ao fim deste projeto então assim, é que 

selecionamos as nossas propostas”. 

O depoimento do organismo financiador referenda a literatura no que diz respeito 

à importância da liderança à frente da organização, o captador, na medida em que é 
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fundamental atender os requisitos e expectativas da IDA e/ou corporações para aprovação de 

projetos: 

“E finalmente tem um lado um pouco... e ai não está dentro de norma 

nem uma, mas é um lado um pouco de personificação das lideranças, 

das propostas que nos chegam de quão forte é a liderança...”. 

“É inegável que tendo a organização uma boa liderança, alguém que 

tenha condição de colocar sua equipe para trabalhar de ao trazer uma 

proposta para a gente, e a gente falar: isso aqui não está de acordo... 

Teria que ser mais a nossa hipótese que queremos testar, não é essa, é 

um pouco distinta, é aquela outra...”. 

 Interessante, que as ONGs 1, 2 e 4, que não captam, são mais estruturadas que as 

3, 5 e 6. Estas poderiam ser consideradas start-ups quando comparadas com elas. Isso 

contraria o que se encontra na literatura e parece fortalecer a importância do 

empreendedorismo para a captação. Esse ponto será mais discutido na seção final desse 

capítulo.  

Sobre como a pró-atividade/inovatividade interferem na captação internacional, o 

que se aprende com essas seis ONGs sugere: 

• ONGs cujas missões são inovadoras têm melhores possibilidades de enquadrar-

se nos objetivos das IDAs ou de sensibilizar as IDAs para as suas causas. 

• A pró-atividade/inovatividade facilita o estabelecimento de vínculos com 

tomadores de decisão das IDAs e corporações.  

• A pró-atividade/inovatividade facilita a sensibilização das IDAs sobre a 

relevância social da causa das ONGs, muitas vezes dificultada pela distância física e cultural. 

4.2.  ASSUNÇÃO DE RISCOS E A CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

INTERNACIONAIS  

4.2.1 Atribuição de Códigos de Magnitude a Assunção de Riscos 

Igualmente baseados na definição de Tayanuova (2011) e na escala de Covin e 

Slevin (1989), resumidas no quadro 2, os critérios definidos para atribuir valores ao código de 

magnitude associado à assunção de riscos foram:  
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- Assunção de Risco Alta, valor 3. A gerência da ONG assumiu financiamentos de 

valor elevado para o seu porte e que requeriam, como contrapartida na relação com a IDA, o 

alcance pela ONG de metas muito elevadas na comparação com o que realizava. 

- Assunção de Risco Média, valor 2. A gerência da ONG assumiu financiamentos 

de valor expressivo, mas em relação aos quais tem boas razões para se sentir segura de que 

conseguirá alcançar as metas exigidas pela IDA como contrapartida.  

- Assunção de Risco Baixa, valor 1. A gerência da ONG está buscando acumular 

competências e aprender como captar recursos internacionais de forma gradativa, cautelosa, 

sem comprometer recursos vultosos que poderiam colocar em risco a sua solvência no curto 

prazo.  

A seguir, os valores da Assunção de Riscos atribuídos a cada ONG: 

A ONG 1, além de não ter ainda captado valores internacionais expressivos, 

claramente, está optando por estratégia de aprendizagem gradual cautelosa, que não 

comprometa recursos financeiros ou humanos que possam afetar significativamente de forma 

negativa a disponibilidade desses recursos pela instituição. Evidência disso é o fato de só 

recentemente ter sido contratado um funcionário para dar atenção a essa área, em tempo 

parcial – e que este profissional é cauteloso na realização de despesas com aquisição de bases 

de dados, viagens e outros. Em função disso, o valor atribuído ao código de magnitude 

assunção de riscos foi 1.  

“Não é tão caro. É um investimento válido. Mas, deduzi que como 

está super no começo, embrionário o negócio de captação 

internacional, ao invés de fazer o investimento vamos ver como que 

funciona aqui. As perspectivas ainda não são de conseguir uma 

entrada muito grande. Então, vamos deixar o investimento para 

depois”. 

A ONG 2, apesar de já ter realizado gastos de alguma monta no passado, 

buscando realizar captação internacional, no horizonte da análise definido por esta pesquisa 

não o faz mais, optando por investir recursos de tempo da sua equipe apenas quando a 

oportunidade se oferece e não demanda grandes comprometimentos de recursos. Dessa forma 

atribuiu-se o código de valor 1 à ONG 2. 
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A ONG 3 realizou uma captação internacional que a obrigava a aumentar, pode-se 

dizer dramaticamente, o número de empresários associados – os fornecedores beneficiários do 

programa – que teria que qualificar, e o volume de negócios que estes teriam de realizar com 

corporações. Alcançar esses resultados significou para a ONG também aumentar o número de 

profissionais contratados, implantar processos de gestão e controle de resultados acurados, e 

submeter-se a avaliações, o que a expôs a stress significativo. Ao assinar o contrato com a 

IDA, a ONG aceitou nível elevado de risco de talvez não conseguir cumprir sua parte no 

acordo. Por outro lado, o retorno da aceitação do financiamento foi a colocação da ONG num 

outro patamar de estruturação interno, visibilidade externa e impacto social.  Atribui-se à 

ONG 3 o valor 3. 

“Foi falta de experiência. E uma preocupação muito grande com a 

quantidade de número de fornecedores a serem inclusos aqui dentro, 

quantidade de associadas, quantidade disso...”.  

 

“Não devíamos ter tomado tanto tempo com isso. Deveríamos na hora 

ter mudado a estratégia, mas aí o convênio já foi”. 

 

“Tinha metas aí também para desenvolver esses fornecedores. Outras 

metas. Então correu-se tanto, mas tanto para buscar esses fornecedores 

[...]” 

 A ONG 4, também à semelhança da 1, tampouco captou recursos internacionais 

expressivos ou comprometeu recursos vultosos para tal realização. Vem buscando, de forma 

gradativa e cautelosa, conhecer como se faz isso, usando competências de pessoas que já 

trabalham na ONG e que estão, bastante por tentativa e erro, se iniciando nesse tipo de 

captação. Atribui-se o código 1. 

“[...] por questões estratégicas não queremos fazer grandes 

investimentos agora no [...] então a gente acabou não pegando, não 

indo em busca de outras captações...”  

A ONG 5, que teve captações significativas, parece ter assumido riscos 

consideráveis. Talvez a evidência mais eloquente disso seja o relato do entrevistado sobre 

como a falência de uma instituição – que era contraparte de um financiamento importante e 

deixou de aportar a verba – impactou a ONG. O relato deixa claro que as implicações 

financeiras para a ONG e mesmo para os seus diretores foram expressivas: foi necessário 

diminuir muito o número de funcionários e o esforço de “reconstrução” demandou anos. O 

entrevistado também relata ter pendências com órgãos IDAs que ainda está resolvendo, com 
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custos pessoais de várias ordens, também expressivos. Em função disso, atribui-se a esse 

código de magnitude, para essa ONG, o valor 3.  

“[...] tivemos que reconverter completamente o instituto para não ir à 

falência, porque nós estamos implementando esse projeto dessa 

fundação que faliu... era um projeto em área (...) e quando você 

começa a atividade (...) você não vai falar olha, quero mais recursos. 

Aí nós continuamos... (...) aí nós continuamos, nós mesmos bancamos, 

mais claramente foi um sangramento financeiro, e aí, depois, 

precisamos de alguns anos pra reconstruir isso [...]”  

A ONG 6 também assumiu riscos consideráveis. Com estrutura mínima, captou 

recursos várias vezes superiores ao seu orçamento à época, que implicavam não só em obter 

uma contrapartida financeira elevada para si, como alcançar objetivos de realização de obras e 

mudança de práticas significativas das populações envolvidas. Possivelmente, a melhor 

evidência de que a ONG assumiu riscos elevados é o fato de não ter conseguido cumprir 

sequer os compromissos iniciais do contrato, tendo os aportes por parte da IDA 

interrompidos. Embora um dos entrevistados dessa ONG tenha atribuído a interrupção mais à 

inadequação das condições impostas pelo financiador à ONG do que às dificuldades da 

mesma, o fato é que o contrato foi interrompido nos estágios iniciais. Atribui-se a essa ONG o 

valor 3 para esse código de magnitude. 

ONGs ONG 1 ONG 2 ONG 3 ONG 4 ONG 5 ONG 6 

CM 

Valores Atribuídos à 

Assunção de Riscos 

1 1 3 1 3 3 

Quadro 9 - Códigos de Magnitude da Categoria Assunção de Riscos. 

Fonte: Autora (2016). 
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4.2.2 Relação entre Assunção de Riscos e Captação de Recursos Internacionais 

Realizada a atribuição de valores aos códigos de magnitude associados à 

dimensão assunção de riscos, é possível passar à apresentação dos resultados sobre a relação 

entre essa dimensão e a captação de recursos internacionais.  Começamos por criar um gráfico 

no qual os valores dos códigos de magnitude para Assunção de Riscos e Captação de 

Recursos Internacionais são plotados para as seis ONGs. Essa plotagem aparece no gráfico 2, 

a seguir:  

 

Percebe-se que, para cinco das seis ONGs, os valores das duas dimensões 

coincidem, e para a única ONG em que isso não acontece, a diferença é de um ponto na escala 

ordinal.  

Essa análise sugere a aceitação da proposição 2 desta dissertação, de que existe 

uma relação / associação positiva entre assunção de risco e a captação de recursos 

internacionais das ONGs.  

Similarmente à relação entre pró-atividade/inovatividade e sucesso na captação de 

recursos, o gráfico não permite afirmar algo sobre relação de causa e efeito e como a 

propensão ao risco influencia a captação. A próxima seção discute a questão.  
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Relação entre Assunção de Riscos e Captação 
de Recursos Internacionais 

 CAPTAÇÃO INTERNACIONAL RISCOS

Figura 7 -  Relação entre Assunção de Riscos e a Captação de Recursos Internacionais. 

Fonte: Autora (2016). 
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4.2.3 Como a Assunção de Riscos Influencia a Captação de Recursos 

Internacionais  

O que parece diferenciar as ONGs que conseguem captar das que não conseguem 

é a tolerância ao risco. Enquanto as ONGs 3, 5 e 6 captaram financiamentos vultosos e 

assumiram compromissos em termos de desenvolvimento de serviços, em relação aos quais 

não podiam ter certeza de alcançá-los, as ONGs 1, 2 e 4 procuram minimizar essa incerteza 

por intermédio de estratégias de captação incrementais. Se as ONGs que captaram não 

tivessem se disposto a tolerar os riscos que toleraram, dificilmente teriam conseguido acesso 

aos recursos que conseguiram e nem teriam conseguido o crescimento e alcance de objetivos 

que tiveram. 

 A captação de recursos internacionais realizada pelas ONGs 3, 5 e 6 implicou em 

assunção de riscos, na medida em que há aspectos relacionados aos requisitos e às exigências 

do financiador que acarretaram, de certo modo, dificuldades. Os profissionais, que foram 

contratados no período em que a ONG 3 estava empenhada em alcançar as metas com as 

quais tinha se comprometido, em função da captação e viabilização do projeto em curso, 

descrevem esse período como de grande estresse, inclusive sugerindo que o empenho em 

alcançar as metas contratadas implicou, em certa medida, em atenção a objetivos formais em 

detrimento de objetivos substanciais: “Quantidade em detrimento de qualidade”. O fato de a 

ONG 5 ter assumido riscos elevados levou-a a sérios comprometimentos financeiros, em 

função dos compromissos implicados em um desses contratos. Para a ONG 6, o mesmo é 

revelado pelo fato de ter assumido prestações de contas e não ter conseguido receber o valor 

total contratado. 

Um dos líderes à frente da ONG 5 relata seu interesse pela ecologia, tendo viajado 

um ano e meio, atravessado a África e conhecido muito dos panoramas do continente africano 

e do Oriente Médio, até finalmente vir para a AL e Brasil.  Transferiu-se da segurança de um 

país europeu desenvolvido para a precariedade do Centro-Oeste brasileiro, onde praticamente 

do nada, em parceria com um amigo, inicia ações em uma ONG que se envolve com causas 

socioambientais, trabalhando e defendendo o interesse das  comunidades, entre as quais 

populações ribeirinhas
10

 e indígenas, enfrentando graus de exposição a atritos, conflitos de 

                                                 
10 “A população tradicional que mora nas proximidades dos rios e sobrevive da pesca artesanal, da caça, do 

roçado e do extrativismo é denominada de ribeirinha. Por conta dos aspectos geográficos do país, é na Amazônia 

que está a maior parte dessa população.” (MORIM, 2014).  
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interesses e situações adversas.  Em referência aos gestores das ONGs que captaram em 

menor volume ou não captaram de fontes internacionais, são em geral profissionais que 

assumem postos na alta administração após anos de militância nas ONGs às quais se dedicam, 

seja como voluntários ou profissionais.  

4.3. CONSTRUTOS QUE EMERGIRAM DA ANÁLISE 

Em linha com o que afirma Eisenhardt (1989) e em material sobre os três 

construtos a priori, na análise também emergiram indicações sobre a relação de outros 

construtos e a captação de recursos internacionais por ONG.  

4.3.1 Tamanho 

Na literatura de internacionalização de empresas e na exportação em particular, o 

tamanho da firma é uma das variáveis independentes mais pesquisadas. (ZOU; STAN, 1998). 

Na revisão bibliográfica para esta pesquisa, nenhum artigo sobre a relação entre tamanho das 

ONGs e captação foi identificado. No entanto, nesta pesquisa a relação entre tamanho e ONG 

pareceu emergir de forma expressiva. 

Usando-se número de funcionários
11

 como parâmetro definidor de tamanho, as 

três maiores ONGs captam menos do que as três menores.  O quadro 10 e o gráfico 3 

apresenta de forma visual essa relação.  

ONGs ONG 2 ONG 1 ONG 4 ONG 5 ONG 3 ONG 6 

TAMANHO / NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 
658 460 184 60 10 1 

CM ATRIBUÍDO À CAPTAÇÃO 2 1 1 3 3 3 

Quadro 10 - Relação entre Tamanho e Captação de Recursos Internacionais. 

Fonte: Autora (2016). 

                                                 
11 Para as ONGs que não captaram usou-se o número de funcionários atuais. Para as ONGs que captaram, usou-

se a estimativa que foi relatada sobre o número de funcionários que tiveram quando os financiamentos estavam 

vigentes. 



100 

 

Uma consideração que se impõe a partir da leitura de (MILLER, 1983), é a de que 

a relação entre tamanho e captação seja indireta: o tamanho influencia o nível de EI e esse 

influencia a captação. Miller aponta que, para firmas pequenas, impõe-se o imperativo da 

liderança. A firma tende a ser empreendedora porque o líder concentra poderes e isso torna 

fácil e funcional esse tipo de comportamento. Já firmas maiores tendem a ter comportamentos 

mais burocráticos. Com base nas razões acima sugere-se a aceitação de uma terceira  

proposição (P3), emergente da pesquisa em campo, de que exista uma relação negativa entre 

tamanho e EI.  

4.3.2 Orientação Internacional 

Ficou evidente durante o levantamento e a análise de dados a frequência com que 

entrevistados se referiram a vivências internacionais, fossem próprias ou de pessoas chave da 

organização.  

O profissional da ONG 1, à frente da captação de recursos internacionais, tem 

formação em relações internacionais, vivência profissional no exterior, inglês fluente, e 

facilidade para estabelecer os relacionamentos no exterior e, embora a ONG esteja em uma 

fase inicial do processo de captação de recursos internacionais, potencialmente, este 

Figura 8 - Relação entre Tamanho e Captação de Recursos Internacionais. 

Fonte: Autora (2016). 
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executivo, pode trazer ganhos, novos projetos e iniciativas e captações provindas de 

investimentos externos. 

“Fiz Relações Internacionais por causa disso, eu sempre gostei de 

falar várias línguas, de viajar, essas coisas. Então para mim era 

interessante algo assim...”. 

 

 “Fui a um curso de fundações americanas, captações com fundações 

americanas que explica todo o processo, a estrutura fiscal deles.” 

  

“Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá 1, 2 meses fazendo 

treinamento em uma empresa que se chama [...]. Fica em DC 

Washington.” 

Com efeito, ao descrever como surgiu a ONG 2, os entrevistados narraram que foi 

fundada por médico que, no processo de sua formação especializada, fez um longo estágio 

nos Estados Unidos. Ao retornar, mobilizado pelas diferenças na qualidade do atendimento e 

serviços de apoio às crianças acometidas da doença da qual tratava, entre aquele país e o 

Brasil, resolveu fazer algo a respeito e fundou a ONG no país.  

“Ele morou um tempo nos Estados Unidos e voltou indignado que lá 

tinha tratamento e aqui não tinha e ele falou: preciso fazer alguma 

coisa.” 

“Ele foi convidado a participar de um grupo de médicos especialistas 

pra morar um ano e meio nos Estados Unidos e ele voltou muito 

indignado. Ele falou: tenho que mudar a realidade.” 

A fundação e o modelo da ONG 3 são fortemente inspirados numa associação 

norte-americana, sendo marcante a participação de executivos de filiais brasileiras de 

multinacionais americanas e europeias. Líderes, presidentes que assumiram o conselho e 

aqueles que estiveram à frente da gestão institucional eram executivos de multinacionais que 

igualmente participavam de eventos no exterior, interagiam com redes internacionais e 

conjugaram a adesão de empresas nacionais e internacionais, o que projetou a ONG e gerou o 

interesse do organismo de fomento internacional.  

“O modelo [...] foi iniciado por três ou quatro empresários afro-

brasileiros que, em visitas ao exterior, pelo fato de eles terem visitado 

os Estados Unidos, eles conheceram o modelo [...].”  

O executivo que atuou nas captações das ONGs 3 e 6 trabalhou na filial brasileira 

de uma multinacional americana. Nesse processo, não só teve contato com a cultura 
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americana, como fez várias viagens àquele país e à Europa, com conhecimento do idioma 

inglês e desenvoltura para estabelecer os relacionamentos internacionais. 

   A fundadora da ONG 4 fez uma parte importante da sua formação nos Estados 

Unidos, custeada por uma fundação americana. Também fez uma especialização importante 

para a sua carreira e, consequentemente, para a ONG na Europa. A ONG conseguiu os 

investimentos iniciais que viabilizaram sua criação por meio de contatos que desenvolveu nos 

Estados Unidos, vindos de uma fundação americana. Parte importante do parque de máquinas, 

que viabiliza até hoje uma atividade central da ONG veio depois, por meio de doações de 

fundações europeias.  

Ainda na ONG 4, a alta gestão denota a intenção de promover vivências 

internacionais para seu time, tendo investido na capacitação de uma das funcionárias para 

participar de treinamento voltado à captação, no exterior. O relatório de atividades é bilíngue, 

e indica predisposição para projeção e comunicação internacional facilitada pelo idioma. As 

profissionais que operam a captação e submetem projetos internacionais têm experiência de 

moradia, cursos em outros países e mais de um idioma.  

“[...] ela conseguiu uma bolsa de estudos para ir para os Estados 

Unidos estudar como que era. É pela América Foundation for [...]. Ela 

conseguiu na universidade de Coimbra, ela e uma outra amiga, para as 

duas fazerem uma especialização em estudo [...]. Isso em 1946.  

“[...] lá ela conheceu o pessoal da Fundação [...] e já tinha lá [...] 

porque aqui era tudo manual. Então a Fundação (...) patrocinou a 

compra de uma dessas máquinas lá nos Estados Unidos e ela trouxe 

para o Brasil a primeira máquina”.  

“[...] era parte do papel dela levantar o telefone e ligar para quem quer 

que fosse para pedir alguma coisa para a Fundação, seja a [...] falar N 

línguas. Então ela ligava para o papa [...]”. 

Vários. Italiano, espanhol, enfim... Aprendeu nos Estados Unidos, a 

mãe dela era italiana e o pai dela era português. Então ela acabou 

aprendendo várias línguas. 

“Uma pessoa nos indicou para receber. A gente fez uma parceria com 

a Disney e uma pessoa da Disney nos indicou para receber.” 

“A gente participa de alguns grupos internacionais [...]”  

“A gente está participando de um edital da união europeia” [...] “Eu 

acho que a gente está na tendência de começar a participar mais de 

possibilidades de financiamento internacional.”  
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“Para os editais internacionais como a gente está usando, como eu 

falei, a criatividade para novas propostas, a argumentação também 

tem que ser revista, buscar novos fundamentos e aí se adequar. Os 

editais internacionais, o trabalho é um pouco mais complicado [...].” 

“Todo o resto da documentação está em inglês ou francês”. “[...] 

ontem eu tive problema no site e tive que mandar todo o suporte 

técnico em francês ou inglês, então você tem que fazer”. 

Um dos fundadores da ONG 5 é europeu e lá fez sua formação acadêmica. 

Impulsionado por sua curiosidade e interesse em conhecer o mundo, mudou-se para o Brasil 

motivado pelo interesse na causa ambiental. Fala vários idiomas, participa de viagens e 

encontros internacionais, realizou inúmeras negociações e captações internacionais e atraiu 

vários investidores estrangeiros. Seu sócio fala fluentemente dois idiomas além do Português 

e fez mestrado em Londres. Embora a ONG tenha diminuído sua captação de recursos 

internacionais em virtude de, segundo o líder, não terem formado, preparado multiplicadores 

para a continuidade das ações que desencadeiam, parece razoável supor que o fato dos 

sucessores na gestão não terem a mesma exposição internacional seja um fator para tanto.  

“Teve uma concorrência internacional na Inglaterra [...] Sim uma 

concorrência internacional, quem organizou a concorrência na época 

era o [...] e: como doador, financiador era a [...] o grupo [...] de uma 

planta específica do país de Gales [...] A matriz a Corporation é [...] 

nas operações na Inglaterra [...]”   

“Tinha viajado um ano e meio, conheci muito desses panoramas do 

continente africano, Oriente Médio [...] depois fui pra América Latina, 

e vim pra Brasil, aí gostei e nós começamos [...]” 

“Me formei em economia na Itália em [...] depois fiz uma MBA aqui 

pela [...] e agora acessei o programa de doutorado em [...] na área de 

biodiversidade, acabei de receber uma bolsa da comunidade Europeia 

[...]” 

“[...] ele já fez o doutorado dele também na área de [...] agora ele está 

fazendo o pós-doc”. 

“[...] ter capacidade, primeiro, em falar idiomas, inglês tem que saber, 

falo também outros [...] fala também mais idiomas, essa questão do 

idioma para interagir, fundamentar [...]” 

“Eu sou bilíngue italiano, alemão, nasci na divisa com a Áustria, falo 

um pouquinho de espanhol e entendo algum outro idioma, mas é 

fundamental isso tem que ter para poder interagir [...] Ele fala inglês 

muito bem e fala espanhol perfeitamente.” 
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Freeman e Cavusgill (2007) referem-se a um conceito que expressa esses aspectos 

pessoais e profissionais, identificados durante a pesquisa em campo, em relação aos gestores à 

frente destas organizações. Os autores nomeiam Orientação Internacional (OI) como 

características psicológicas e demográficas que podem ser entendidas como a inclinação ou a 

atitude positiva de profissionais para interagir internacionalmente, para a internacionalização. 

A OI inclui, para os autores, experiências internacionais, domínio de mais de uma língua e 

menor resistência a mudanças.  

Com base na conceituação dos autores e achados da pesquisa, adianta-se a 

aceitação de uma quarta proposição (P4), emergente da pesquisa em campo, de que existe 

uma relação positiva entre OI das ONGs e sucesso na captação internacional de recursos.  

4.3.3 Atratividade da Missão Institucional  

Um importante achado na pesquisa em campo é o relato das ONGs em referência 

à atratividade de suas missões, bem como a prevalência de investimentos em alguns países ou 

regiões em detrimento de outros. Essa noção foi reforçada na entrevista com a gestora da 

IDA. Interessante também que, praticamente todas as ONGs, algumas com mais ênfase do 

que outras, citaram evidente diminuição de investimentos no Brasil em virtude de o país ter 

saído da agenda de prioridades dos investidores internacionais.  

Os entrevistados das ONGs 1, 2 e 4 relataram suas impressões de que, em parte, 

as missões dessas organizações parecem exercer menos atratividade sobre as IDAs, e que o 

investidor deseja ir além da sensibilização pela causa, do assistencialismo em si, e, de fato, 

enxergar que transformações ocorreram. Tal percepção parece estar afinada com as obtidas na 

revisão da literatura sobre ONGs, em que transparece que as IDAs passaram a privilegiar 

projetos que “tenham impacto”, e que esse impacto seja mensurável.  

A gestora da IDA enfatizou que o fundo que ela representa tem como propósito o 

fortalecimento do setor privado da AL e Caribe e do tecido econômico, principalmente a 

partir da base da pirâmide. Investem no avigoramento de micro e pequenas empresas e, como 

são muitas, buscam atuar por intermédio de organizações com as quais possam atingir um 

universo grande delas. Há um olhar para desenvolvimento socioeconômico sustentável, a 

geração de renda e melhorias à população.  
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Vários entrevistados também concordaram que há, atualmente, um foco dos 

investidores para causas emergenciais, como a fome e a miséria, e para socorrer regiões que 

padecem com catástrofes e sofrimento humano, entre as quais o continente africano. Isso, 

aliado à percepção generalizada de que o Brasil deixou de ser um país pobre, tornou bastante 

difícil captar para ONGs brasileiras de forma geral.  

Coerentemente com as afirmações acima, os entrevistados também coincidiram 

em que é mais fácil captar no Brasil para regiões mais carentes e rurais. Haveria a percepção 

de que nas regiões mais desenvolvidas e urbanas as ONGs teriam condição de captar recursos 

localmente.  

Em função desses resultados admite-se a aceitação da quinta e última proposição 

(P5), emergente da pesquisa em campo, de que as ONGs cujas missões e formas de atuação 

estão de acordo com as tendências prevalecentes entre as IDAs têm maior facilidade de captar 

fundos internacionais. 

Desta forma, apresenta-se a seguir a representação gráfica – o modelo conceitual – 

com os resultados apresentados – as relações encontradas neste estudo:  

 

Figura 9 - Representação gráfica dos principais resultados do estudo. 

Fonte: Autora (2016). 
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5. DISCUSSÃO  

Este capítulo visa à discussão dos resultados da pesquisa e a contrastá-los com o 

referencial teórico apresentado no capítulo 2. 

Talvez a diferença mais marcante entre a literatura de EI e OEI e os resultados 

encontrados na pesquisa tenha sido a dificuldade encontrada para diferenciar na prática das 

ONGs a pró-atividade e a inovatividade. Enquanto na literatura há unanimidade sobre a 

existência desses dois construtos como entidades teóricas diferentes, na pesquisa houve 

muitas incertezas e dúvidas em diferenciar um do outro. Quando se atribuíram valores 

tratando as duas dimensões como diferentes, terminou-se com valores idênticos para os 

códigos de magnitude para todas as seis ONGs, e assim optou-se por tratá-las como uma 

única dimensão. O que parece ocorrer é a observação, no curso da pesquisa, de que as ações 

pró-ativas das organizações se associavam, desencadeavam novas medidas, novos processos, 

novas tecnologias sociais, indicando uma sobreposição, tornando muito difícil a distinção 

entre comportamento pró-ativo e inovador. Um exemplo, entre tantos outros, pode ilustrar as 

questões que surgiram:  

“[...] ninguém sabe lidar com esses grandes empreendimentos 

hidroelétricos, então nós criamos toda uma metodologia de [...] 

manual de [...], depois tinha todas as [...] traduzidas em cinco idiomas 

indígenas voltado pra essa comunidade...” 

A citação faz menção a um comportamento dos líderes institucionais, que 

previram e se anteciparam, diante da identificação de uma necessidade, visto que não havia 

quem soubesse, ou tivesse uma metodologia desenvolvida para atuar com esses 

empreendimentos. Ao mesmo tempo em que foram ágeis e dinâmicos – pró-ativos –, 

desencadearam a criação da metodologia em si, inovaram.  

A dificuldade empírica levou à consideração, desenvolvida no capítulo 2, de que a 

diferença entre a teoria e os resultados obtidos na pesquisa estivesse relacionada com o 

ambiente competitivo das ONGs analisadas e, talvez, do Brasil. Enquanto a definição de 

Tayanuova (2011) e o instrumento de Covin e Slevin (1989) referem-se, várias vezes, à forma 

de lidar com a competição, ao definir e propor uma escala para pró-atividade, a pesquisa 

encontrou poucos indícios dessa competitividade entre as ONGs.  
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Embora não diretamente ligada às questões iniciais da pesquisa, a diferença entre 

os ambientes – competitivo para as organizações que dão origem à maior parte dos conceitos 

sobre empreendedorismo (empresas comerciais em geral), e não competitivo para as ONGs –, 

parece significativo e sugere que novas pesquisas sobre essa questão podem ser promissoras. 

Uma questão associada seria se a diferença na competitividade do ambiente decorreria de 

questões ligadas ao país – cultura ou instituições – ou ao tipo de organização, que visa ao 

lucro versus que possui objetivos predominantemente desenvolvimentistas. 

Em contraposição, aparece na pesquisa uma semelhança também marcante entre o 

que Miller (1983) chamou de imperativo da liderança e os resultados encontrados. O autor 

constatou que, em pequenas empresas, o poder tende a ser altamente centralizado, na mão de 

um ou dois administradores. Essa centralização é funcional, dado que a “firma” tende a ser 

simples e não diversificada. Um “homem” pode, em geral, dominar complexidades e controlá-

las. Nesse tipo de firma, o imperativo da liderança dirige o empreendedorismo. A orientação 

da firma é amarrada (tied) ao ator central. A personalidade desse ator é um determinante do 

empreendedorismo. Já para empresas maiores, o imperativo estratégico se impõe. O objetivo 

dessas firmas é o funcionamento regular, suave, eficiente, tendendo a usar sistemas de 

planejamento e controle elaborados e comitês e forças-tarefa como mecanismos de integração 

estrutural. (MILLER, 1983, p. 772). 

O texto de Miller é interessante para este estudo, pois além de mencionar 

semelhanças entre o comportamento de firmas como as que a pesquisa encontrou para ONGs, 

discute e adianta recomendações que podem ser valiosas para gestores de ONGs que 

pretendam ser mais empreendedoras. O autor traz um questionamento: se as firmas em que 

impera a estratégia podem ser empreendedoras. Embora admitindo que muitos sustentem que 

não, afirma que elas, muitas vezes perseguem um processo ordenado de inovação e renovação 

orientada a produto, e essas estratégias de produto-mercado podem ser fatores críticos 

influenciando o empreendedorismo.  

Miller afirma a respeito do empreendedorismo de firmas nas quais impera a 

estratégia, que correm o risco de focar exclusivamente questões internas, como a eficiência da 

operação, mas, se houver estratégia clara de produto-mercado, podem chamar atenção para o 

grande quadro (big picture) – as competências estratégicas da firma, a essência da sua missão, 

o escopo dos seus negócios e seus mercados futuros e presentes.  (MILLER, 1983, p. 774). 
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Aspecto fundamental a ser contrastado entre os achados e o que versam os autores 

no segmento do Terceiro Setor é a tendência de uma performance de profissionalização que 

imperou principalmente após a década de 1990 e que vêm sendo apropriada pelas ONGs no 

atendimento aos requisitos das IDAs e demais organizações financiadoras de programas e 

projetos sociais. (WALLACE, 2004; LEWIS, 2014). Basicamente, cinco das seis ONGs 

discorreram e, em grande parte, apresentaram evidências de planejamento periódico, gestão 

estratégica, processos sistematizados e controle de indicadores, metas, foco em resultados e 

auditorias – o que reafirma o movimento de profissionalização do Terceiro Setor abordado na 

literatura. Entretanto, as ONGs mais estruturadas, nesse sentido, com maior número de 

funcionários e contínuo aperfeiçoamento do modelo profissional, curiosamente foram as que 

menos captaram internacionalmente, e a baixa captação parece explicar-se pelo fato de que o 

modelo de gestão da ONG não tinha até então o foco, o olhar para a internacionalização, para 

a captação de recursos internacionais.  

Os critérios descritos pelo representante da IDA também corroboram com o que 

apregoa a teoria e enfatiza a importância do alinhamento da proposta ao tema de interesse e 

escopo do fundo investidor. Igualmente salienta o foco na profissionalização da organização 

executora – suas condições para realizar a gestão do projeto, para trabalhar com rigor 

administrativo financeiro – e suas habilidades na interlocução com demais setores sociais, 

governo, empresas, no sentido de que se possa gerar maior impacto das ações do projeto., 

Wallace (2004) diz, exatamente, que as ONGs buscam se adaptar a tal demanda, trabalhar 

com planejamento, comprovar a efetividade de suas ações e os benefícios e resultados do 

investimento realizado. Na citação do analista da IDA, “se não há uma gestão eficiente dos 

recursos e se não há uma profissionalização dessas organizações, é impossível dar 

seguimento, porque essas coisas estão intimamente relacionadas”.  

Entretanto, a ONG que aparentemente parece ser a mais vulnerável em termos de 

modelo de profissionalização, e outra, que começou pequena, com estrutura menor, com 

modelos profissionais mais simples, na ocasião da captação foram capazes de atrair recursos 

internacionais significativos. Se a profissionalização é prerrogativa para a captação, e se tais 

casos captaram a despeito de apresentarem na ocasião do financiamento uma estrutura 

profissional mais sofisticada, esse ponto contraria, de certa forma, o que versa a literatura. 

Esses achados talvez possam ser atribuídos a outros fatores, entre eles, a importância do papel 

do líder, do captador, como articulador e facilitador na tentativa de alinhar-se ao cumprimento 
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das condições vigentes e à prevalência do interesse do organismo financiador pelo modelo 

que se apresenta, pela proposta institucional.   

Esses achados reforçam a ideia de que a pró-atividade/inovatividade do líder e a 

inovatividade do modelo, da proposta organizacional, que atendam os interesses do 

investidor, parecem superar até o requisito da profissionalização, embora este seja 

fundamental para a execução do projeto. 

“[...] então vem a questão das lideranças e isso não está em nem uma 

norma...”  

“[...] tendo uma liderança que consiga atender as nossas expectativas, 

é muito mais fácil que a proposta seja aprovada, [...] se tiver uma boa 

liderança pode... adaptar os seus interesses aos nosso, e aí construir 

uma proposta que responda as nossas necessidades, então o fator 

liderança da organização é fundamental para haver um relacionamento 

entre o banco e essas organizações... é obvio que a gente tenta um 

pouco fugir desse lado personificado”. 

A proposta do projeto, a relevância do tema e da missão também foi uma 

categoria tratada em resultados, ao identificar, durante a pesquisa em campo, os relatos e 

impressões trazidas pelas ONGs sobre a atratividade que alguns temas ou assuntos parecem 

exercer, em maior ou menor grau, na agenda dos investimentos internacionais, e a diminuição 

de interesse no país, com prioridade para outras regiões no mundo. Novamente aqui prática e 

teoria se entrelaçam, visto que o depoimento do representante do fundo internacional, reitera 

que nos temas do assistencialismo o Brasil perde espaço, de fato, para países como África e 

Haiti, pelo fato da extrema carência desses países, com muito menos recursos. Salienta que as 

cooperações técnicas do organismo financiador praticamente não fazem projetos no Brasil: 

“[...] a capacitação técnica e a captação de recursos vão para outros 

países e não para o Brasil, porque por mais que tenhamos 

desigualdades e pobreza não podemos nos comparar com o Haiti, 

Caribe, não pode se comparar, e do tamanho do Brasil também não 

adianta, se eu fizer uma doação de dez milhões de dólares para o 

Brasil e dez milhões de dólares para Guatemala o que eu consigo 

impactar com recurso em um país ou no outro é obvio então eles têm 

razão de dizer que o Brasil não é prioridade”. 

Importante o que postula sobre a questão da atratividade da missão, enfatizando 

que, se as instituições não atraem, é porque tentam atender apenas as próprias necessidades, e 

não as do investidor:  



110 

 

“Agora quando a gente diz para conseguir captar de novo o que é 

preciso, é preciso atender a demanda do financiador, o que o 

financiador quer desenvolver, então às vezes são organizações sérias, 

organizações comprometidas eficientes porém que têm uma pauta 

distinta do financiador, e é isso que ela diz eu não sou atraente, não é 

atraente porque está atendendo a necessidade dela não do financiador, 

e o financiador precisa atender a sua necessidade, aí tem uma coisa de 

moda ou de momento político...” 

A respeito, Wallace (2004) ratifica a exigência de aderência estrita a interesses de 

linha de ação dos organismos financiadores – os quais restringem suas agendas e investem 

apenas em projetos que atendam suas prioridades – e o quanto as ONGs procuram se alinhar 

aos requisitos e linguagem dos doadores, inclusive trazendo cada vez mais os profissionais de 

captação. O captador procura conhecer de perto o financiador, suas linhas de investimento, 

atender seus interesses, criar aproximação e estreitar relações. (FERRARI, 2014). Tal papel 

remete ao que foi postulado anteriormente, evidenciado pelo relato da IDA sobre a 

importância do papel das lideranças e o atendimento das demandas do financiador. 

Outros fatores trazidos pela literatura também foram identificados no grupo das 

ONGs.  Ferrari (2014) argumenta que, embora haja o profissional da captação, é importante a 

organização investir esforços conjuntos para captar recursos, da equipe de operação à alta 

direção. A respeito, foram encontrados cenários distintos nas ONGs participantes do estudo. 

Uma parece estar alinhada a essa recomendação e discorreu sobre seus esforços no sentido de 

integrar as áreas para melhor fundamentar a submissão de projetos e a captação. Por outro 

lado, há aquelas que são projetadas pela figura representativa de seus fundadores e/ou líderes, 

cujos esforços de captação estão basicamente concentrados neles, principalmente em virtude 

de suas redes de relacionamento e orientação internacional. Um aspecto que um dos líderes de 

uma das ONGs cita em referência a provável queda de sua arrecadação, é que sempre foram 

eficientes no que fizeram, mas não criaram sucessores, e assim são apenas eles à frente da 

captação e negociações. 

Quanto à discussão sobre em que níveis são identificadas essas dimensões 

empreendedoras, se individual, organizacional ou de equipes – os TMTs – é importante 

elucidar que foram identificados diversamente em cada uma das ONGs, visto que algumas 

têm seus fundadores à frente das estratégias de gestão institucional, tendo importantes papéis 

de representação, de comando. Em outras, a figura do fundador é bastante representativa, 

histórica, mas ele não atua mais diretamente, ou não está mais presente.  
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O mesmo ocorre com os líderes à frente da gestão, ou seja, de que forma tais 

profissionais imprimem às ONGs seus talentos e em que medida suas equipes se revelam 

empreendedoras. A experiência em campo, as impressões das entrevistas, dos depoimentos, 

parecem indicar que o que a instituição revela acaba sendo muito da atuação do líder à frente 

da organização, e vice-versa –, o líder também está imbuído de valores institucionais, guiado 

pela filosofia da instituição. 

Finalmente, é interessante o paralelo, a comparação que pode ser feita entre uma 

das ONGs do grupo, com as Born Globals – o desenvolvimento de novas empresas, recém-

criadas, start ups, que desde a fundação se lançam em negócios internacionais (KEUP; 

GASSMANN, 2009). Atribui-se grande parte da internacionalização dessa ONG ao perfil de 

seus líderes, carismáticos, ágeis, com formação e vivência internacional, guiados pelo ideal 

socioambiental, e que, desde a fundação, abriram e mantiveram projetos com organizações 

internacionais e expandiram a tecnologia social desenvolvida mundialmente – remetendo aos 

conceitos e fundamentos expressos na literatura de OEI E OI, também presentes na seção do 

referencial teórico. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa realizou um estudo de caso múltiplo, visando à verificação de se 

conceitos centrais de EI são aplicáveis e relevantes para o entendimento do fenômeno da 

captação de recursos internacionais realizado pelas organizações do Terceiro Setor, ONGs. 

Identificou, através de revisão da literatura sobre o tema, os fundamentos de EI, as principais 

dimensões empreendedoras – pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos – e os critérios 

para identifica-las e analisar se ocorriam na captação de recursos internacionais das ONGs 

integrantes da pesquisa. Sustentou que a captação de recursos internacionais é uma forma de 

internacionalização para as ONGs e que, portanto, é um campo válido para realizar a 

verificação da possibilidade de expansão do domínio de validade de proposições essenciais da 

teoria.  

Para a realização do estudo de caso múltiplo, utilizaram-se várias fontes de 

evidências, de dados – entrevistas, consultas (a documentos, publicações e sites) e 

questionário. Foram selecionadas seis ONGs, conhecidas por meio de entrevistas com seus 

funcionários; consultados e analisados os relatórios anuais das organizações, as informações 

disponibilizadas em seus sites e suas publicações, e encaminhado questionário. Seguindo o 

roteiro clássico de Eisenhardt (1989), na seleção de casos procurou-se maximizar a variedade 

na análise e fez-se primeiro um estudo intracaso e, posteriormente, intercasos. A análise 

valeu-se bastante da codificação de magnitude, cujos princípios e propósitos foram explicados 

no capítulo sobre metodologia.  

O objetivo específico de analisar as relações entre dimensões empreendedoras e 

captação foi alcançado, na medida em que os resultados trouxeram importantes considerações 

sobre como tais relações foram tratadas, e apontaram para relação / associação positiva entre 

os construtos de EI – pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos, e a captação de 

recursos internacionais. 

Adicionalmente, emergiram três importantes construtos durante a fase de pesquisa 

em campo em referência a Tamanho, OI e Atratividade da Missão Institucional. A análise da 

relação entre os mesmos com a captação de recursos internacionais evidenciou que há, nessa 

amostra, relação / associação negativa entre tamanho e as dimensões de EI, e positiva entre OI 

e captação, e que missões e frentes de atuação de ONGs que estejam alinhadas às tendências 

prevalecentes entre as IDAs têm maior facilidade para a captação internacional.  
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Num breve capítulo de discussão, a teoria sobre EI e a descrição dos desafios que 

as ONGs enfrentam para captar recursos internacionais foi retomada e confrontada com os 

resultados alcançados na pesquisa. Finalmente, neste último capítulo, alguns limites dos quais 

há consciência são explicitados, as contribuições realçadas, e sugestões de novas pesquisas 

são propostas. 

6.1. LIMITAÇÕES 

Os principais limites do estudo estão relacionados a seguir. 

Na revisão da literatura, poderiam ter sido trazidos estudos que relacionassem 

empreendedorismo e desempenho na pesquisa de EI. Como, em última análise, a pesquisa 

tinha uma dimensão de desempenho das ONGs, os volumes de captação de recursos 

internacionais, a exiguidade dessa revisão prejudicou a possibilidade de discutir em que 

medida os achados da pesquisa estão em linha com resultados anteriores da pesquisa sobre EI. 

Esse limite se explica, em parte, pela preocupação em buscar artigos que legitimassem a 

inclusão da questão da internacionalização de ONGs como objeto de pesquisa em EI e 

sustentassem os critérios usados para operacionalizar as avaliações da captação, mas nem por 

isso fizeram menos falta.  

A dimensão da amostra e algumas das suas características deixa margem à dúvida 

sobre se os resultados encontrados se manteriam se houvessem alterações em relação ao 

tamanho do grupo de pesquisa, aumentando o número de organizações participantes, e 

eventualmente escolhendo ONGs ainda mais diversificadas. Se na amostra houvesse uma 

ONG de porte semelhante às três maiores estudadas e que captasse, vários resultados obtidos 

se alterariam. Ressalta-se a esse respeito, no entanto, que as ONGs foram selecionadas para o 

estudo por serem representativas em seus segmentos – quatro delas em esfera nacional – e 

reconhecimento internacional de suas ações, e por terem prováveis fontes de captação 

internacional – se não necessariamente financeiras, parcerias, apoios e/ou recursos de outras 

naturezas investidos para a missão. O fato de algumas estarem em estágio inicial nos seus 

esforços de captação internacional, e terem volume ainda pequeno, em parte surpreenderam. 

Em que pese o limite apontado, não invalida o resultado obtido. 
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6.2. CONTRIBUIÇÕES 

Em que pese a existência das limitações apontadas, a pesquisa traz contribuições à 

teoria, à prática da administração das ONGs, às IDAs e à metodologia de pesquisa qualitativa.  

6.2.1 Contribuições Teóricas  

Uma contribuição da pesquisa à teoria de EI encontra-se no fato de chamar 

atenção para a existência do que pode vir a ser um campo – a relação entre EI e a 

internacionalização de ONGs. A pesquisa tratou de um aspecto desse campo potencial, a 

internacionalização de ONGs, por intermédio da captação de recursos internacionais, mas 

outras dimensões são pensáveis: a expansão de ONGs com sede em países desenvolvidos por 

meio da abertura de filiais em países emergentes; a expansão de ONGs com origem em países 

emergentes em direção a outros, também emergentes, e a países desenvolvidos; a troca de 

conhecimentos entre matrizes e filais de ONGs e temas para o entendimento dos quais o 

referencial de EI tem se mostrado profícuo para empresas que visam ao lucro. 

Em princípio, não se esperam contribuições deste estudo como uma dimensão da 

identificação de um novo campo, entretanto, essa possibilidade, por menor que seja, tornou-se 

plausível, por algumas circunstâncias. O campo da EI está em contínua e rápida expansão, e 

quando voltou a atenção para a relação entre OE e as organizações do Terceiro Setor, a 

pesquisa direcionou-se às questões relacionadas a empreendedorismo social, e não à 

internacionalização de ONGs. Pesou, também, o fato de que o Terceiro Setor, como um todo, 

possuir nível de atratividade para o desenvolvimento de teoria, menor do que o de “firmas”, 

do que organizações que visam a lucros, e assim com vasto campo para ser explorado.  

 Ainda com relação às contribuições teóricas, a pesquisa traz evidências de que as 

dimensões de EI que são relevantes para o entendimento de fenômenos de internacionalização 

de empresas que visam ao lucro também o são para o entendimento de fenômenos de 

internacionalização de ONGs. A pesquisa encontra indicações de que há relação entre pró-

atividade/inovatividade (ainda que combinadas) e assunção de riscos, com a captação de 

recursos internacionais. Nesse sentido, expande o campo de validade dos construtos centrais 

de EI.  
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6.2.2 Contribuições Gerenciais 

Uma contribuição à gestão de ONGs é a exposição documentada do que está 

efetivamente acontecendo em termos de captação de recursos internacionais por parte delas. 

Embora existam livros, cursos, consultores e pesquisas acadêmicas buscando orientar ONGs a 

captar mais e melhor, estudos sistemáticos nesse campo ainda são poucos no Brasil – e, com 

foco em captação internacional, há menos ainda. O fato de os pesquisadores terem ido a 

campo, contado com a colaboração das ONGs e de seus entrevistados, que partilharam franca 

e corajosamente relatos de sucesso e de não tanto sucesso, permite tornar acessível, com 

credibilidade maior do, que em geral, pode ser atribuída a estudos não sujeitos aos mesmos 

crivos que os acadêmicos, experiências antes bem mais difíceis de serem conhecidas.  

Mais especificamente, a pesquisa coloca em relevo as dificuldades e os riscos que 

as ONGs enfrentam para captar e os riscos em que incorrem quando conseguem. Para as 

ONGs maiores, mais estabelecidas, possivelmente a dissertação sugere motivos para 

considerarem maior pró-atividade, inovatividade e assunção de riscos na busca de captação de 

recursos internacionais. Sugere caminhos – por meio do relato dos percursos percorridos por 

ONGs que tiveram sucesso – para a realização de captação. Para ONGs menores, propensas a 

serem mais empreendedoras, a dissertação é uma contribuição na medida em que identifica 

problemas e consequências não desejados, que podem vir juntos com a captação, sugerindo 

cuidados que podem ser tomados para minimizar a possibilidade de ocorrência dessas 

questões.  

Para as IDAs, assim como para demais organizações que investem em 

financiamentos de projetos, como fundações e corporações privadas, a dissertação contribui 

com a visão da perspectiva que as ONGs têm da atuação delas. Embora, provavelmente, essa 

visão não seja novidade para organismos financiadores, os problemas e dificuldades que as 

ONGs sentem no trato com elas, talvez emerjam da leitura da dissertação de forma mais clara 

e contundente do que na relação direta. Se isso for verdade, pode levar à identificação de 

novas oportunidades de aplicação profícua de seus recursos e ao questionamento proveitoso 

sobre o tipo e nível de exigência feitos às ONGs.  
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6.2.3 Contribuições Metodológicas  

Esta pesquisa oferece uma contribuição não muito usual em dissertações de 

mestrado: ela faz uso de uma técnica de análise, o recurso a códigos de magnitude, que, 

embora documentada em alguns manuais de codificação, é muito pouco usada na prática. A 

técnica vai na direção de estratégias mistas, que combinam métodos quantitativos e 

qualitativos e se aproxima da Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (FSQDA), que tem 

sido enaltecida por vários autores (KENT, 2008; PAPPAS et al., 2015; RAGIN et al., 2008). 

Permitiu uma verificação de relações entre construtos / categorias, com resultados 

significativos. É possível que o uso da técnica nesta dissertação e em artigos que derivem dela 

inspire outros pesquisadores, vindo a constituir um corpo de pesquisa que permita conclusão 

sobre sua validade ou não.  

6.2.4 Sugestões para Pesquisas Futuras  

Uma possibilidade de pesquisa futura seria a extensão do que foi feito neste 

estudo, utilizando amostra mais diversificada, por exemplo, incluindo ONGs das diversas 

regiões do país, com diferentes missões e tamanhos. Para as que já captaram, poderia haver 

diversidade maior de IDAs e demais organizações financiadoras, fundações e corporações.  

Vislumbrando extensão maior, existe a possibilidade de repetir a pesquisa, com base em 

métodos qualitativos, em estudos de caso, com ONGs de diferentes países da América Latina. 

É possível, também, nas próximas pesquisas, usar a FSQDA como metodologia. 

Para utilizá-la, autores consideram ser necessária amostra mínima de quinze organizações.  Se 

a extensão proposta no parágrafo acima fizer a amostra chegar a esse número, a técnica, que 

agregaria confiabilidade às conclusões, pode ser utilizada.  

Em algum estágio da extensão de estudos sobre captação de recursos 

internacionais por ONGs, as proposições adiantadas nesta pesquisa poderiam ser suas 

validades, testadas por meio de estudos quantitativos. Tal estudo poderia ser precedido ou não 

de revisão da validade das proposições em estudos qualitativos com pequenas amostras. 
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APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Agradecer 

1.2. Apresentar o PMDGI  

1.3. Apresentar o projeto 

1.4. Oferecer para esclarecer dúvidas/curiosidades  que tenham com relação ao projeto 

2. PERGUNTAS 

2.1. Visão geral do financiamento internacional na organização 

2.1.1 Se há 

2.1.2 Há quanto tempo há 

2.1.3 Importância/Peso relativo  

2.1.4 Quantos projetos 

2.1.5 Características gerais dos projetos 

2.1.6 Estrutura da área de captação de financiamentos 

3. DETALHAMENTO 

3.1. Detalhamento de cada projeto, se possível, ou de uma amostra significativa, se 

forem muitos 

3.1.1 Histórico detalhado 

3.1.2 Como a oportunidade surgiu/foi criada 

3.1.3 Quem teve a iniciativa 

3.1.4 Características da pessoa: Posição na organização, tempo de caso, formação 

formal, percepção dos colegas 

3.1.5 Etapas pelas quais passou o processo 

3.1.6 Tempo que demorou 

3.1.7 Documentos que gerou 

3.1.8 Valores envolvidos 

3.1.9 Pessoas de dentro da organização e de fora que colaboraram 

3.1.10 Dificuldades que surgiram 

3.1.11 Incidentes críticos 

3.1.12 Relações prévias das pessoas que se envolveram 

3.1.13 Estrutura interna que se envolveu. 

3.1.14 Houve acréscimo de pessoas em função do processo? 

3.1.15 Níveis hierárquicos envolvidos 
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3.1.16 Comitês, reuniões regulares, reuniões marcantes. 

3.1.17 Período para conclusão do processo 

3.1.18 Considerações contrárias, hesitações. 

3.1.19 Mudanças na estrutura interna ou externa que interferiram no processo 

3.1.20 O que aprenderam?  

3.1.21 Qual foi o investimento da organização? 

3.1.22 Estímulos/barreiras governamentais, institucionais, regulamentares. 

3.1.23 Outras ONGs competiram/se beneficiaram de financiamentos semelhantes? 

Por que sim ou porque não.  

3.1.24 Características do financiamento: valores, reciprocidades exigidas, 

compromissos assumidos pela ONG, objeto do financiamento, duração, 

possibilidade de renovação. 

3.1.25 Estado atual: Em andamento, encerrado, interrompido 

3.1.26 Legado do financiamento. 
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APENDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
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