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Introdução
Diz-se que uma vez quando São Vicente encontrou a Rainha 
da França, Ana da Áustria, enfeitada com um magnífico 
“rio” de diamantes, ele lhe disse: “ Vossa Majestade, permita 
que essas pedras se transformem em pão”. A Rainha, 
imediatamente, desfez o seu colar e o deu à São Vicente.  
Durante a sua vida, São Vicente teve que agir em busca de 
meios financeiros, e ele assim o fez em cada nível da rede 
de contatos que havia construído - membros da Corte Real, 
claro, mas também as Senhoras da Caridade e todos os seus 
conhecidos. Para aumentar a percepção de seus doadores, 
ele os enviou uma carta denominada “Relação”…
O levantamento de fundos continua a ser um elemento 
essencial nas vidas das nossas associações da AIC, 
simplesmente porque permite que frutifiquemos os nossos 
projetos com as pessoas mais pobres e então, realizemos a 
nossa missão.  
As Diretrizes Operacionais da AIC 2011-2013, 
“TRABALHANDO JUNTOS” baseiam-se na Educação e nos 
convida a construir o nosso treinamento da AIC. 
O levantamento de fundos proporciona o conhecimento 
de técnicas que necessitam ser aprendidas, e Uca Agulló, 
da AIC EUA e ex membro do Comitê Executivo, fez um 
curso sobre esse assunto na Universidade de Monterrei, 
no México. Ela apresentou um “workshop” durante a 
Assembléia Internacional, em Março de 2011 , em Madri. 
Esse “workshop” agora é base desse Boletim Informativo. 
Agradecemos muito a Uca Agulló!! 



3

Levantamento de fundos 

Objetivos:
Ao final desse “workshop”, esperamos: 

Entender porque se é necessário profissionalizar o  B
levantamento de fundos. 
Nos familiarizarmos com o processo que necessitamos  B
utilizar para tal.

Visualizem a seguinte cena: Somos voluntárias, segurando 
as rédeas de uma charrete puxada por dois cavalos, sendo 
que o primeiro cavalo representa o nosso trabalho como uma 
voluntária:
O que fazemos? A que nos dedicamos? Somos uma associação 
internacional que luta contra a pobreza, uma rede internacional 
com mais de duzentas mil (200.000) voluntárias, organizada 
em grupos locais que organizam projetos em suas regiões. No 
total há cinquenta e duas (52) associações, na África, América 
Latina, Ásia, Europa e nos Estados Unidos. Somos uma das 
associações voluntárias mais antigas, fundada em 1617 por 
São Vicente de Paulo, predecessor da ajuda humanitária. 
Incansavelmente, dedicamos os nossos esforços, como 
também grande parte de nosso tempo a esse “cavalo”. E 
assim o justificamos, dizendo: “Essa é a razão porque somos 
voluntárias” […] “Adoro trabalhar com as pessoas mais 
necessitadas, cuidar dos idosos, trabalhar em cantinas e em 
hospitais”, etc. 
O segundo cavalo representa a nossa associação, a parte 
institucional de nosso trabalho. Quanto tempo podemos 
dedicar a esse “cavalo”? Somos voluntárias e não profissionais. 
Como podemos justificar esse tempo? Sabemos que o que 
gostamos de fazer é trabalhar para e com as pessoas mais 
necessitadas, como sempre o fizemos, e essa é a razão porque 
somos voluntárias nessa associação.  Estamos satisfeitas 
com isso, por exemplo, já fazem quase cinquenta (50) anos 
que tempos podido fornecer o café da manhã a trezentas (300) 
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crianças. Como consequência, não nos dedicamos a outros 
problemas importantes e assim, a associação continua o 
seu trabalho sem nunca realmente prestar atenção a esse 
segundo “cavalo”.
Não obstante, mesmo se realizarmos o nosso trabalho 
apropriadamente, se não levarmos em consideração os 
recursos humanos, materiais e econômicos necessários, não 
poderemos continuar assim. 
Como podemos fortalecer esse segundo cavalo para que 
continue a galopar lado a lado com o primeiro? 

Levantamento de fundos não se refere apenas à busca de 
contribuições financeiras. Deve-se enfatizar o quão importante 
é para nós promover o valor do que realizamos. Eis porque 
investimos e servimos à causa da associação, com o nosso 
tempo, nossos talentos, nosso esforço e dinheiro... Precisamos 
sentir que a nossa contribuição faz toda a diferença. Isso nos 
ajuda a ver a nossa associação como uma instituição sólida, 
com futuros prospectos que podem gerar frutos.   
Se nos organizarmos para assim o fazer, teremos a garantia 
de que a nossa associação possui os recursos necessários para 
continuar com a sua missão. 
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Podemos ver a importância de se voluntariar para levantar 
fundos quando observamos as demandas cada vez maiores, 
em organizações sem fins lucrativos, como a nossa, para a 
profissionalização. Agora temos que trabalhar em um mundo que 
nos obrigue a construir as nossas competências a fim de obter 
resultados, o que, no passado, não teria sido nada mais do que a 
consequência lógica de relações sociais e amizades.  
O voluntariado significa dedicação, generosidade e convicção. 
Ainda assim, nenhuma dessas qualidades substitui a necessidade 
de meios econômicos essenciais para, até mesmo, o mais simples 
dos projetos. Hoje em dia, um projeto apenas é possível se 
pensarmos juntas sobre como ele será financiado. 
Ações isoladas ou aquelas geradas por necessidades urgentes, 
deixam os membros da associação tensos, assim como aquelas 
pessoas que tem que lidar com essas exigências. Por essa razão, a 
médio ou longo prazo, os resultados são pobres ou inexistentes. 
Algumas vezes obtemos bons resultados a curto prazo, que podem 
parecer um verdadeiro sucesso e, então, pensamos que alcançamos 
o nosso objetivo. Entretanto, pensamentos a curto prazo e , por 
exemplo, a utilização apenas do dinheiro levantado durante as 
campanhas mais recentes , como única fonte de finanças , pode vir 
a se tornar um fator que ameaça a viabilidade econômica a longo 
prazo , de qualquer associação.   
A viabilidade de nossas associações não significa que tenhamos tudo de 
que precisamos, à nossa disposição. Isso seria impossível: é mais uma 
questão de se confiar em uma necessária infraestrutura para se atrair 
e obter os recursos materiais, humanos, interpessoais, promocionais e 
(muito claramente) os recursos econômicos que necessitamos. 
Como retorno, as ações que se referem a um plano estratégico e 
que são definidas através de um consenso entre os membros 
da associação, ajudam a fortalecer a estabilidade financeira da 
instituição. 
(Fortalecendo o segundo cavalo). 
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O trabalho voluntário requer, dentre outras coisas, muito 
tempo, esforço e trabalho duro que deve ser realizado 
concedendo-se fundos de modo custo-efetivo. 
De acordo com as aulas e os seminários que estão sendo ministrados 
por muitas associações, esse processo necessita de competências 
no que se refere a gerenciamento e liderança (Profissionalismo).   
Seria uma boa ideia estabelecer parcerias com pessoas ou 
organizações que compartilhem o mesmo modo de pensar e 
estão envolvidas em atividades semelhantes. Desse modo, 
seria possível mostrar aos Governos e ao público em geral, 
que papel as associações como a nossa tem na sociedade.   

Como resultado, é importante e necessário que sejamos 
consistentes, transparentes e que prestemos contas de tudo. 
Como? 
Através da sinceridade e integridade ética, que são 
essenciais no processo de levantamento de fundos.  
Primeira e principalmente, durante uma campanha de 
levantamento de fundos, não deve haver dúvidas quanto à 
integridade da organização, como também de sua variedade 

Esforços Unidos

Construindo relacionamentos com 
pessoas relacionadas ou instituições.
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de atividades e projetos e seus resultados positivos. Doadores 
potenciais, muito rapidamente se tornam cientes de falta de 
sinceridade, honestidade e transparência quando se refere a 
“suas” doações. 
A Honestidade não pode ser posta em dúvida. Os 
objetivos positivos da organização, em geral, não podem 
estar comprometidos utilizando-se de meios questionáveis 
para obtê-los.  Esse nível de integridade é essencial para a 
viabilidade da associação, a realização de nosso projeto e o 
bem da comunidade. 
Consequentemente, todos os esforços para levantamento de 
fundos serão dificultados se a associação ou seus membros 
não forem vistos como pessoas totalmente responsáveis 
quanto as suas ações. 
O apoio da comunidade deve ser reforçado a fim que possamos 
alcançar uma mudança social a longo prazo. 
Para tal, devemos: 

Estimá-los e agradecê-los;  3
Fazer circular relatórios que demonstrem o nosso  3
progresso (O que alcançamos?);
Manter registros atualizados;  3
Sermos capazes de fornecer relatórios financeiros  3
completos a qualquer pessoa e a qualquer momento 
(transparência); 
Sermos capazes de mostrar os registros demonstrando  3
exatamente como os fundos vêm sendo utilizados 
(incluindo-se doações e afins).

Identificando a nossa Rede de Doadores.
Quanto maior for a nossa base de doadores, melhor seremos 
capazes de enfrentar as mudanças econômicas e outros fatores 
externos com os quais estamos familiarizados no momento. 
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Não teremos nenhum projeto de caridade se não soubermos como 
financiá-lo.

Identificar a nossa potencial rede de doadores permitirá que 
determinemos os líderes em setores diferentes, que deveriam 
ser incluídos em atividades de levantamento de fundos. 
Deveríamos começar identificando as pessoas e organizações 
que estão o mais próximo de nós o possível, pois eles serão 
os mais prováveis doadores.  Além disso, é possível que esses 
doadores atraiam outras pessoas que simpatizem com a 
nossa causa.   
Eis porque a equipe responsável pelo levantamento de fundos 
na AIC, precisa de novos membros que possam participar 
ativamente, compartilhando suas próprias experiências e 
culturas.  

Quem está familiarizado com a nossa rede de doadores da 
associação? 

A nossa associação alcançou o respeito e a confiança dessa  �
rede, e também do Governo e de outras instituições? 
Os nossos colaboradores estão a par de nosso progresso,  �
de nossas necessidades e de nossos objetivos?
Devotamos o nosso tempo para que o público em geral  �
se tornasse ciente de nossa causa? 



9

Levantamento de fundos 

De quem recebemos atualmente apoio financeiro ou qualquer outro 
tipo de apoio? 

A associação precisa fazer o melhor desses recursos para que 
progrida e ofereça o melhor serviço, que se manifestará  através 
de um avanço social. 
Agora falemos sobre a mobilização de recursos – algo que 
precisamos desenvolver para que alcancemos os nossos objetivos. 
Atualmente, especialistas no assunto pensam além de 
levantamento de fundos, no sentido mais estrito da palavra; a 
mobilização de recursos é uma das principais áreas, que uma 
associação como a nossa não pode negligenciar. 
Se não soubermos o que queremos e o que precisamos conseguir, 
a ideia de mobilização de recursos passa a ter nenhum 
significado. 
Para satisfazer as necessidades da associação, precisamos de 
pessoas que estejam preparadas para assumir todos os papéis 
essenciais. Se não for esse o caso, temos que encontrar essas 
pessoas, pois se ninguém quiser assumir a responsabilidade 
pelo levantamento de fundos, não teremos recursos financeiros. 
Pois, é claro que doadores não virão bater às nossas portas…

Precisamos de mais pessoas envolvidas e também dedicar 
tempo, dinheiro e focar os nossos esforços nesses assuntos. 
Não podemos esperar que o “cavalo” institucional comece a 
galopar próximo ao outro, sem um treinamento anterior.  
Conscientizar as pessoas sobre o nosso trabalho e convidar outras 
pessoas a participar no mesmo, são tarefas. Então, da mesma 
maneira que há pessoas em nossa associação que trabalham em 
cantinas, asilos, hospitais, abrigos, etc., precisamos de pessoas 
cuja tarefa contínua (e não apenas quando há emergências) é o de 
buscar recursos que precisamos para cumprirmos a nossa missão. 
Em outras palavras, o desenvolvimento não acontece por acaso, 
precisamos buscá-lo.    
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Por exemplo, lembremo-nos do Reforço Institucional da AIC 
em 2001. 
Três princípios ou diretrizes governam o planejamento estratégico 
quando o mesmo é aplicado em uma associação como a nossa.

Missão:  ¾ Empenhar-se para satisfazer os desejos de nosso 
fundador, São Vicente de Paulo. Essa é a verdadeira essência 
de nossa associação. É uma questão de se ver como esses desejos 
podem ser transformados em ações concretas. 
Visão:  ¾ Isso nos leva a olhar em direção ao futuro. Imaginamos 
como queremos que as coisas estejam em alguns poucos anos. 
Valores:  ¾ Essas são as convicções que definirão as ações que 
precisamos tomar para realizarmos a nossa missão e fazer com 
que a visão que temos se torne realidade. 

Quando pensamos nos nossos desejos e nas nossas necessidades, 
esses assuntos parecem ser óbvios, mas não é tão simples resolvê-los. 
Essa é uma das principais razões pela qual precisamos estabelecer 
um processo de planejamento estratégico. 
Sem tal processo, as pessoas responsáveis pela associação tem 
poucas chances de alcançar seus objetivos ou de saber quando e 
onde eles foram desviados. Entretanto, esse processo permitiria 
que eles retornassem seu caminho e ainda assim alcançassem o 
sucesso esperado. 
O planejamento estratégico é sobre a organização da sociedade 
civil. É um modo particular de se pensar e de enxergar as coisas, 
uma “ideologia” que pode reunir um grupo de pessoas para que elas 
possam se organizar de acordo com os objetivos identificados. 
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Mas o planejamento estratégico não termina aí; temos também 
que desenvolver métodos para avaliar as nossas atividades, 
como também indicadores e ferramentas que nos ajudem a 
trabalhar. 
Eis porquê devemos saber com clareza o que queremos e o que 
precisamos para alcançar esses objetivos. Da mesma forma, 
devemos pensar sobre o tempo dispendido para alcançar os 
nossos objetivos e então, sermos capazes de utilizar indicadores 
que nos mostrarão o quão longe já chegamos. 
Uma vez que tenhamos uma ideia clara do que necessitamos, 
precisamos saber como conquistar isso e é isso que devemos 
desenvolver como uma associação. 
Por que é importante para a nossa organização poder contar com 
atividades geradoras de recursos? Há duas razões importantes: 
Para assegurar o futuro de nossa associação. 
Em todas as nossas atividades devemos considerar os 
mecanismos que garantam a sustentabilidade de nossa 
associação e assegurem que possamos continuar a oferecer os 
nossos serviços a longo prazo.   
Para aumentar o nosso valor social. 
Não é apenas uma questão de agir, mas sim de aumentar o 
nosso valor social, então precisamos ter os meios necessários 
para que continuemos a progredir como uma associação, ao 
mesmo tempo em que atraímos mais e mais pessoas. 
Isso é muito importante não apenas devido aos recursos 
que obtemos e o número de voluntárias, mas também e 
especialmente para cumprirmos a nossa missão. 
Logo, o levantamento de fundos constitui uma parte 
importante para que fortaleçamos as nossas organizações 
sociais. Levantamento de fundos é uma tarefa com qual todos 
devem contribuir e assumir a responsabilidade. 
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Há um bom número de fontes financeiras que podem 
ajudar a nossa associação com seus projetos e é a nossa 
responsabilidade nos familiarizarmos com esses projetos e 
analisar quais estão de acordo com os nossos princípios.
Fontes de Finanças: 
A associação está angariando recursos conjuntos 
(para continuar a gerar mais renda): Contribuições, 
concessões, vendas de serviços e / ou produtos, bingos, 
eventos (concertos). 
Contribuições
As contribuições constituem uma parte importante da renda 
de algumas associações. Elas pedem uma modesta quantia 
às suas beneficiárias em troca de seus serviços. 
No caso da AIC Internacional e de suas associações nacionais, 
seus membros são solicitados a pagar uma contribuição em 
retorno aos direitos e responsabilidades que esses membros 
usufruem como parte da organização. 
Para a AIC Internacional, essas mensalidades são uma 
importante contribuição para um funcionamento sem 
problemas da associação: gerenciamento, treinamento, 
coordenação, trocas, etc. 
Essas mensalidades também são importantes por outras 
razões. Como poderíamos pensar em pedir uma contribuição 
a alguém, se nós mesmas não contribuímos? Esse 
comportamento dá a impressão que não é tão importante 
para nós fazer as nossas contribuições. Se nós mesmas não 
fazermos as nossas contribuições junto à nossa associação 
, será difícil fazer com que essa ideia  funcione com outras 
pessoas.  
Projetos frutíferos e dinâmicos: (Por exemplo: Um “workshop” 
sobre trabalhos manuais que poderá gerar renda para as 
mulheres e para o centro que organiza o mesmo). 
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Fontes de finanças fora da associação: Governos, 
custódias e fundações, negócios, indivíduos, apoio financeiro 
de organizações internacionais, etc. 
Idealmente, a nossa associação obteria fundos de uma grande 
gama de instituições de diferentes setores da comunidade 
citada acima. 
Uma vez que as fontes de finanças tenham sido identificadas, 
o processo de incorporação, junto à associação, tem início. 

Todos esses elementos nos ajudam a criar um projeto de 
desenvolvimento.

Perceber que o levantamento de fundos é uma tarefa 1. 
e utilizá-la à longo prazo.
Entender as necessidades e motivações das outras 2. 
pessoas , quando fizer contribuições para diferentes 
causas.
Criar laços de amizade e confiança.3. 
Promover a nossa organização e a sua causa.4. 
Respeitar um código de ética.5. 
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1º Ponto. 
O levantamento de fundos é um processo que requer tempo 
e paciência. Não é encontrar doadores que farão apenas uma 
única doação, mas, na realidade criar uma relação com 
esses doadores desde a primeira vez que mantemos 
contato e mantê-lo. 
Até que ponto nos contentamos em apenas observar os 
resultados econômicos, perdendo de vista o fato de que além 
do levantamento de fundos, quando o que necessitamos é 
manter bons relacionamentos com as pessoas envolvidas 
em nosso projeto? Aqueles que, anos após anos, continuarão 
a fazer as suas contribuições para apoiar os projetos que a 
nossa associação desenvolve.   

O que a sua organização faz para organizar e 
assegurar que o levantamento de fundos seja planejado 
devidamente? O que você acha que poderia começar a 
fazer?

Nos perguntemos essas questões:
Quais são as necessidades da minha associação?  -
Como voluntárias, compartilhamos e entendemos a visão e as  -
necessidades da associação? 

Concordamos sobre a necessidade de levantar fundos?  -
Que objetivos queremos alcançar quando buscamos fundos?  -
Já levantamos fundos no passado? Se sim, como?  -
Que recursos financeiros e humanos podemos empregar para o  -
levantamento de fundos? 

Quais são as nossas limitações, financeiras ou outras? Por  -
exemplo, podemos confiar na equipe e/ ou nas voluntárias que 
tem experiência ou interesse em levantamento de fundos? 

Quem são nossos potenciais doadores? etc... -
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2º Ponto.
É importante se considerar as necessidades dos outros, como 
também as motivações dos potenciais doadores e daquelas 
pessoas que já podem confiar para fazer contribuições e 
participar em causas diferentes. Isso aumentará as nossas 
chances de sucesso quando abordarmos um doador.

Tipos de Doadores.
O perfil do doador tradicional, que vem apoiando associações 
de caridade desde os anos 70 e 80, está mudando. As suas 
características são diferentes daquelas de uma nova geração 
de doadores.
A nova geração de doadores (com idades entre 30 e 40 anos): 

Não se sente culpada quanto à sua boa posição na vida;  -
Desconfia de grandes instituições e leva a vida com um  -
individualismo moderno; 
Apóia uma associação se acredita que resultados positivos  -
são obtidos e objetivos fixados são alcançados; 
Cada vez menos utiliza formulários de papel para se  -
comunicar e fazer pagamentos, e fica feliz em fazer uma 
doação através da Internet.

Para esses dois tipos de doadores precisamos enviar dois 
tipos de mensagens, sempre adaptadas às preferências dos 
mesmos: 
O primeiro grupo é mais sensível à continuidade e proteção 
dos valores da associação.
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O que eu posso fazer para conseguir isso? O que meu 
grupo pode fazer?

O segundo grupo é mais interessado em saber que seu dinheiro 
está sendo bem utilizado e se bons resultados estão sendo 
obtidos. Consequentemente é necessário explicar a esse grupo 
como o dinheiro deles será utilizado.

3º Ponto.
A palavra chave no processo de levantamento de fundos é 
confiança. Os doadores não estão apenas nos dando dinheiro, 
mas também suas informações pessoais. Cabe a nós receber 
as suas doações e sermos responsáveis por utilizá-las 
adequadamente. Em outras palavras, é necessário se criar 
um laço de amizade com os nossos “benfeitores”.

4º Ponto.
É necessário estarmos familiarizados com todos os níveis da 
associação e não apenas com o nosso projeto local. Devemos 
estar cientes de suas necessidades, atividades e projetos. 
Devemos lembrar que onde quer que vamos, representamos 
uma imagem da associação. Então, quanto melhor explicarmos 
as suas necessidades e objetivos será mais fácil para nós, 
conhecer potenciais doadores.  

5º Ponto. 
Somos responsáveis por manter um bom relacionamento entre 
os doadores e a associação.  Sugerimos que se siga um código 
de ética, acordado previamente, para se criar uma cultura de 
confiança. 
Em 2006, as diretrizes foram estabelecidas a nível internacional, 
sobre atividades ligadas ao levantamento de fundos. 
“DECLARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS DE 
LEVANTAMENTO DE FUNDOS”; 
(http://www.afpnet.org/Ethics)
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Passos a serem seguidos no levantamento de 
fundos.

Após se ter considerado todos os aspectos anteriores, na busca 
por doadores, parece ser apropriado seguir os seguintes passos: 

II.
Pesquisa sobre 
“interessados” e 

doadores.  

III.  
Construir pontes e 

integrar os doadores 
à associação.

I. 
Identificação de 
“interessados” 

(potenciais 
doadores).

IV. 
Pedidos ou formulários, 

mecanismos para se 
obter fundos.

V. 
Agradecer e demonstrar 

reconhecimento.

1. Identificação de “Interessados” (Potenciais Doadores) 

Abordando e integrando doadores à associação.

Tentar fazer amigos ao invés de apenas buscar fundos.

Antes de abordar qualquer pessoa, é importante se saber com 
quem estaremos lidando. Eis porque precisamos priorizar a 
identificação de nossos “interessados” e doadores.   
Se a associação não possuir uma lista com os nomes desses 
prováveis doadores, a recomendação é a de que se pense 
primeiramente sobre as pessoas que já conhecemos e que 
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estão próximas a nós, tais como nossos amigos, nossa família, 
nossos vizinhos, sócios e voluntários ou outras pessoas que 
mantenham um vínculo com a nossa organização e então, 
seguindo-se a isso, o negócio com quem já possuímos um 
relacionamento. 
“Nunca devemos tomar por certo que certas pessoas nunca farão 
uma doação, pois algumas vezes podemos estar errados”. 

2. Pesquisando “Interessados” e Doadores 
Essa é a base para se criar, preservar e desenvolver uma relação 
a longo prazo com o doador – para fortalecê-la no futuro e fazê-
la crescer. 
É claro que se um voluntário deseja abordar um doador, ele 
tem que se informar sobre o mesmo. É importante que se 
saiba quem é essa pessoa que será contatada.   A voluntária 
deve reunir informações o suficiente sobre o doador para 
poder descobrir quais são as suas competências e potenciais 
interesses; dessa forma eles concordarão em fazer uma doação 
e aderirão à causa. 

3. Pesquisa sobre as Características Principais  
A voluntária deve reunir o máximo de informações possível e 
selecionar os dados importantes para a associação, para que se 
possa estabelecer uma ligação com o doador e um relacionamento 
a longo prazo. Relações pessoais são um excelente modo de se 
o fazer.  
É verdade que as pessoas fazem doações para pessoas que se 
sentem felizes em recebê-las e em quem elas confiam como 
também são queridas pelas mesmas. 

4. Construindo Pontes e Integrando Doadores à 
Associação. 
Essa atividade começa assim que potenciais doadores tenham 
sido encontrados e continua com os doadores já existentes. O 
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principal objetivo é o de criar um relacionamento. Dessa 
forma, o doador não apenas faz uma doação à associação, mas 
também se sente envolvido e incluído em nossa instituição.   
Consequentemente, esse passo nos ajuda a fazer com que 
potenciais ou existentes doadores se tornem amigos da 
organização e de seus membros (Por exemplo: Amigos da 
AIC).  
Isso funciona muito bem tanto para indivíduos quanto para 
organizações, negócios e fundações. É vital se familiarizar 
com seus critérios e entender aquelas relações pessoais – 
a simpatia ou confiança de uma equipe mais antiga; isso é 
muito importante. 

O que você acha disso? Como tem sido a sua experiência? 
Onde você encontra e obtém finanças? 

5. Requisições ou Pedidos 

Após ter coletado as informações necessárias, devemos 
saber a melhor maneira de pedir a alguém para fazer uma 
doação. Há muitas maneiras de se fazer isso e devemos 
analisar qual funcionará melhor, dadas às características 
de nossa associação, a experiência que tivemos em relação a 
levantamento de fundos, etc. 

6. Agradecendo e Reconhecendo 
É vital que digamos “obrigado”. 
Quando os doadores dão algo para a nossa associação, eles 
começam um relacionamento conosco. Esse relacionamento 
pode ser de curto ou longo prazo, depende da forma como os 
agradecemos e de como os incluímos na organização. 
Agradecer é um dos aspectos mais importantes do processo 
de levantamento de fundos. Podemos agradecer de diferentes 
formas. E além de agradecê-los, podemos telefoná-los, 



20

Levantamento de fundos 

Agora que já conhecemos o processo de levantamento de 
fundos, discutamos como podemos criar um programa 
e torná-lo uma realidade. O diagrama abaixo mostra 
os passos que precisamos planejar para estabelecer o 
nosso programa:

convidá-los para um evento, convidá-los a conhecer nossos 
escritórios ou ver alguns projetos, etc. 
Itens interessantes incluem fotografias e estudos de caso que 
também são ambos bem recebidos pelos doadores, indivíduos, 
como também negócios ou organizações, que podem até 
publicá-los em seus jornais. 
Devemos lembrar que cada um é diferente da outra pessoa 
e cada pessoa gosta de ser agradecida de formas diferentes. 
Quanto mais pessoal for o reconhecimento, mais o doador se 
sentirá valorizado. Por exemplo, alguns doadores podem se 
sentir ofendidos com um agradecimento público, enquanto 
outros podem se sentir orgulhosos. 

Como agradecemos aos doadores da AIC?
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Argumentos em favor da associação - : Por que as pessoas 
deveriam contribuir com a nossa associação? 
Objetivos - : Que objetivos queremos receber como resultado 
de nosso programa de desenvolvimento? Precisamos focar 
nossos objetivos em recursos e eficiência. 
Doadores Interessados - : Precisamos dividi-los em grupos de 
acordo com diferentes critérios. 
Estratégias - : Quando e como iremos lhes pedir que façam 
uma doação? 
Plano de Trabalho - : Após ler as páginas anteriores , é fácil 
imaginar a estrutura do programa , na forma de uma tabela. 
Calendário e recursos - : Após estabelecer os objetivos e os 
outros passos , podemos criar um calendário que leva em 
consideração os nossos recursos.

Agora iremos ver os usos desse programa:
Para analisar diferentes aspectos da associação, tais  ¾
como claramente definir sua visão e missão, seus pontos 
fortes e áreas para melhorias. 
Para mobilizar a organização a fim de trocar ideias e  ¾
trabalhar na mesma direção. 
Para definir os recursos que a organização precisa trabalhar.  ¾

Programa de Desenvolvimento
Argumentos em favor ¾
Objetivos ¾
Doadores interessados ¾
Estratégias ¾
Plano de trabalho ¾
Calendário e recursos ¾
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Para aumentar a credibilidade  da organização para  ¾
atrair potenciais investidores. 
Para determinar a praticabilidade dos projetos, das  ¾
estratégias, necessidades e o impacto dos mesmos. 

Para sermos capazes de institucionalizar esse processo, 
precisamos contar com pessoas que sejam qualificadas a 
realizar os papéis específicos. Logo, é necessário que se 
forme uma boa equipe de trabalho, com as competências 
necessárias para realizar cada uma das tarefas designadas.  
Em outras palavras, devemos formar uma equipe sólida 
e qualificada.

Líderes de negócios ou colaboradores externos também 
poderiam se tornar parte da equipe, para trazer um “toque” de 
profissionalismo à organização.
O programa de desenvolvimento também deve levar em 
consideração:

As atividades a serem realizadas;  ●
 Prazos;  ●
 As pessoas responsáveis pelas tarefas. ●
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«O sucesso de nossos resultados dependem de:

Organização H

Comprometimento H

Responsabilidade para com os recursos  H
humanos envolvidos».

Um Pensamento Final: 
Algumas vezes a genialidade vem de coisas 
que são simples, mas que funcionam bem em 
uma organização. Logo, é importante buscar 
por inovação nas coisas simples e práticas. 
Também devemos entender que todos os 
processos necessitam de tempo, de perseverança 
e um grande comprometimento. 
Frequentemente temos que superar barreiras 
mentais e preconceitos. Na verdade, na maioria 
das vezes são as próprias organizações que são 
resistentes às inovações.  
Sabemos que algumas de nossas associações 
criaram atividades inovadoras para 
levantamento de fundos e, não é tanto o total 
angariado que conta, mas a originalidade e a 
eficiência da ação, como também o impacto que 
isso gera na visibilidade da AIC. 
Uma Forte Motivação para Trabalhar: 
Devemos manter um nível de consistência; não 
devemos pedir às outras pessoas que façam 
o que nós mesmos não estamos preparados a 
fazer.
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Associação Internacional de
Caridade - AIC aisbl

Uma associação internacional, especialmente 
de mulheres, com quase 200.000 voluntárias

em 52 países.
Fundada por São Vicente de Paulo

em 1617 para lutar contra todas as formas de 
pobreza e de injustiça e, para dar às mulheres

uma vida ativa reconhecida, ajudando a 
comunidade com o espírito de solidariedade.
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