
TERMO DE REFERÊNCIA

Sobre o Movimento por uma Cultura de Doação

O Movimento por uma Cultura de Doação (MCD) nasceu em 2013 para inspirar e mobilizar
pessoas e organizações no propósito de enraizar a doação como parte da cultura brasileira.

Nossa história é fruto de um trabalho coletivo que envolve um grande número de cidadãos,
entre eles lideranças de organizações da sociedade civil e de instituições gestoras de
recursos destinados à filantropia no Brasil. Desde 2019, o Movimento por uma Cultura de
Doação é incubado pelo GIFE.

Hoje temos uma comunidade no Whatsapp com 247 participantes, e um documento que
orienta a nossa atuação - Por um Brasil + Doador, Sempre! -, lançado em agosto de 2020
após um processo de cocriação com mais de 70 lideranças do ecossistema. Esse documento
traz as 5 diretrizes estratégicas para a promoção da cultura de doação no Brasil, bem como
uma lista de ações recomendadas para impulsionar cada uma delas.

De acordo com o Movimento, "Cultura de Doação é um conjunto de comportamentos,
símbolos e valores que se expressam no compartilhamento habitual e voluntário de
recursos privados em busca de uma sociedade justa, equitativa e sustentável."

Nossos propósitos:

● Defender o doar como um fenômeno social, entendendo suas forças formadoras e
buscando provocar reflexão sobre sua potencialidade

● Traçar estratégias de atuação (a partir das grandes imagens trazidas pelos membros
do MCD)

● Incentivar a produção, disseminação e troca de conhecimento sobre cultura de
doação

● Ser uma voz ativa e coletiva em defesa da cultura de doação no Brasil
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Objetivos estratégicos de longo prazo

O objetivo principal do MCD é promover a cultura de doação no Brasil.

A partir do objetivo geral, são definidos objetivos específicos:

● Definir coletivamente diretrizes plurianuais que inspirem e orientem o ecossistema
promotor da cultura de doação (as diretrizes atuais estão disponíveis no documento
Por um Brasil + Doador, Sempre!).

● Impulsionar iniciativas coletivas de integrantes do Movimento que se enquadrem
nessas diretrizes.

● Legitimar, visibilizar e articular os membros do Movimento que endereçam essas
diretrizes.

Para que tais objetivos específicos sejam atingidos, entendemos como ações fundamentais
do MCD:

● qualificar a narrativa sobre doação
● qualificar as práticas de doação

Isso posto, é necessário zelar para manter a causa da cultura de doação no centro da
atuação do MCD, incluindo apoiar ações articuladas para promoção da doação, com ênfase
em advocacy, produção de dados e conhecimento.

Comunidade

A comunidade do MCD é formada por todos os integrantes do Movimento. Ela é a força
motriz e o coração do MCD. É o próprio Movimento. É a partir dela que nasce – e renasce, a
cada novo momento – a ação e a mobilização coletiva em prol da nossa causa comum: a
doação.
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Comitê Coordenador

O comitê coordenador é a instância de governança responsável pela articulação necessária
para que o Movimento aconteça. Seu propósito é formular os processos fundamentais para
o bom funcionamento do MCD, para garantir que permaneça como um espaço de troca e
reflexão sobre quais tipos de doação queremos estimular – onde coexistem diferentes
visões e opiniões – e um ambiente de inspiração para novas iniciativas de promoção da
cultura de doação. Todas as ações do comitê coordenador são norteadas pelas grandes
imagens trazidas pela comunidade, formadas a partir das interações do grupo. Mandato de
sustentação: O comitê coordenador tem responsabilidades de governança, de comunicação
programáticas e com a comunidade.
O Comitê é formado atualmente por 5 integrantes voluntárias da Comunidade e pela
coordenadora executiva do Movimento.

Plano estratégico 2020-2025

O plano estratégico para o período de 2020 a 2025 inclui 3 grandes ações base que
estruturam a atuação do MCD.

1. Elaborar Diretrizes: Diretrizes disponíveis no documento Por um Brasil, +
doador, sempre! - ✅feito!

2. Realizar um Mapeamento de iniciativas que respondem as diretrizes e, a
partir dele, identificar lacunas e prioridades (em andamento )

3. Definir Metas e realizar Monitoramento continuado das Diretrizes (este é o
foco deste termo de referência!))

Objetivos da Contratação

O MCD está procurando um parceiro técnico para a realização da terceira ação base
prevista em seu planejamento estratégico, ou seja:

● definir metas e rubricas avaliativas a serem perseguidas em cada uma das diretrizes;
● elaborar instrumentos de acompanhamento e monitoramento continuado da

implementação das Diretrizes a partir das metas e rubricas elaboradas;
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Para facilitar a compreensão do objeto a ser trabalhado, detalhamos abaixo o histórico de
como chegamos até aqui, a partir das ações bases propostas no Plano Estratégico
2020-2025.

Ações base

1) Elaboração das Diretrizes (Força-tarefa)

Com o objetivo de fortalecer institucionalmente nosso trabalho e impulsionar nosso
ecossistema, foi criada uma Força-tarefa em 2019, cuja intenção foi convocar uma ação
coletiva e estratégica para a promoção da cultura de doação no Brasil, orientada por um
Documento de Diretrizes para 2020-2025. Seu intuito foi convidar novos atores a
investirem e trabalharem pela causa, orientar quem já está atuando e fomentar novas
iniciativas articuladas no campo.

Este processo resultou no documento Por um Brasil + doador, sempre! com as 5 diretrizes
com potencial para impulsionar o setor, cocriado por 70 lideranças do ecossistema da
Cultura de Doação e lançado em 2020 pelo MCD.

Diretrizes para fortalecimento da cultura de doação

● 1. Educar para a cultura de doação, sendo fundamental fortalecer o espírito de
generosidade, cívico e comunitário da população brasileira. Devemos criar ambientes
propícios à educação de indivíduos, famílias e empresas para uma doação mais
consciente e recorrente, envolvendo, em especial, as novas gerações e uma
diversidade geográfica.
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● 2. Promover narrativas engajadoras, para que doar se torne assunto do dia a dia. A
promoção de uma cultura de doação precisa de uma narrativa mais engajadora,
positiva, qualificada, inclusiva e que chegue a uma diversidade maior de públicos.

● 3. Criar um um ambiente favorável à doação, de modo que oar seja fácil. Faz-se
necessário superar as barreiras tributárias, simplificar o sistema de uso dos
incentivos fiscais e democratizar o acesso aos serviços bancários para doações.

● 4. Fortalecer as organizações da sociedade civil, que precisam ser impulsionadas
em seus processos de desenvolvimento institucional.  O terceiro setor demanda
profissionais qualificados, bem remunerados, capazes de implementar programas de
mudança sistêmica e de comunicar suas causas e seus resultados de maneira
engajadora e clara.

● 5. Fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação, ampliando o trabalho
de forma articulada e estratégica,  sem sobreposição. É desejável a ampliação da
diversidade de atores para representar a pluralidade nacional e fomentar novos
espaços de promoção da cultura de doar para além do terceiro setor.

2) Mapeamento das Iniciativas de Promoção do Campo da Cultura de Doação no
Brasil

Esta ação base se propõe a coletar dados e informações sobre iniciativas, projetos,
programas e ações que fomentam e promovem o campo da doação no país, tomando como
base as diretrizes do MCD. Essas iniciativas serão analisadas  em duas fases:

1. quantitativa – quem está fazendo o quê? aprofundamento
2. qualitativa – como está sendo feito? O que falta? Precisa de ajuda?

O resultado esperado é uma mapa de iniciativas pela cultura de doação, que facilite a
categorização e os papéis dos diferentes stakeholders dentro desse ecossistema e a
inter-relação entre eles e que inspire iniciativas de suporte ao ecossistema a ter mais foco e
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clareza de objetivos. Além disso, será feito um comparativo com outros ecossistemas para
identificar oportunidades de atuação e articulação.

Entende-se que, feito o mapeamento, será possível refletir e construir um sistema para
medir seu desenvolvimento, através de uma análise das ações e lacunas do campo em
relação às diretrizes evitando sobreposição de esforços e incentivando sinergias.

O passo seguinte, seu desdobramento (referente a esta proposta) é o Monitoramento e
Avaliação das Diretrizes, que entende-se pela definição de métricas de acompanhamento
da evolução/mensuração das diretrizes e quais são os grupos que serão consultados para
apoiar neste processo.

3) Definição de metas para as diretrizes e recomendações para monitorar seu
desenvolvimento

O terceiro pilar que estrutura as ações estratégicas do MCD complementa os dois pilares
anteriores: sabemos quais são as nossas prioridades, sabemos também quem está fazendo
o que e onde precisamos de mais esforços e, por fim, queremos estabelecer metas para
cada uma das diretrizes de modo que possamos avaliar e aprender sobre os nossos
esforços a partir de um olhar coletivo. Não se trata de avaliar uma iniciativa
individualmente, mas sim o conjunto de iniciativas que contribuem para o desenvolvimento
de uma determinada diretriz.

A partir da realização do Mapeamento, que pode ser considerado um marco zero do campo
da cultura de doação, é possível estabelecer metas a serem alcançadas e propor formas de
monitoramento dessa evolução.

Como nosso objetivo é monitorar/acompanhar o desenvolvimento do ecossistema da
Cultura de Doação, estão envolvidas nesse trabalho todas as organizações e iniciativas que
trabalham de forma direta para promover, desenvolver, fortalecer e ampliar a cultura de
doação no Brasil. Além das iniciativas e organizações mapeadas na ação 2, queremos
incorporar novas ações que surjam ao longo do tempo e dialoguem com a promoção da
cultura de doação e se relacionem com as 5 diretrizes.
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Escopo do Trabalho

● Definição das metas, métricas e formas de acompanhamento e quais ações precisam
ser realizadas para que esse acompanhamento seja possível.

● Consolidação das metas e suas respectivas métricas e/ou rubricas avaliativas.
● Elaboração de síntese com a situação atual (marco zero - idealmente 2019/2020)) e

diferença entre o objetivo (meta). Aqui é importante sinalizar sempre que não for
possível definir o marco zero ou que a informação sobre ele (marco zero ou situação
atual) for deficitária, pois essa é uma boa forma de estimular que outras
organizações do campo produzam dados sobre a diretriz em questão.

Objetivos da avaliação

● Definição de objetivos concretos relacionados a cada diretriz e suas recomendações,
estabelecendo metas específicas para um determinado período de tempo para que
seja possível acompanhar, avaliar e mensurar de forma estruturada o
desenvolvimento do ecossistema de promoção da cultura de doação no Brasil.

● Estabelecimento de parâmetros e rubricas avaliativas que permitam acompanhar de
forma qualitativa o desenvolvimento de cada diretriz. Em outras palavras, a
avaliação por rubrica consiste em um modelo de avaliação de parâmetros, o qual
visa identificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas, além de
demonstrar essas informações com fácil visualização.

● Desenvolver uma  forma de traduzir, sintetizar e acompanhar essa evolução.

O que queremos avaliar? / Perguntas avaliativas:

● Qual deve ser nosso horizonte temporal para estabelecer objetivos e metas?
● Para cada uma das diretrizes, quais as principais metas que queremos atingir nesse

horizonte de tempo que será determinado?
● Quais são os melhores instrumentos para acompanhar essas metas?
● O que precisa ser desenvolvido/criado para que seja possível realizar esse

acompanhamento?
● Qual é o tempo necessário para que as metas sejam atingidas?
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● O que precisa ser feito para acompanhar a evolução dos objetivos?
● Diante do contexto de mudança de mundo com a pandemia, existe necessidade de

uma atualização das Diretrizes e suas recomendações?

Quem participa/público-alvo:

○ 1. Comitê Coordenador do MCD: estabelece as diretrizes do processo de
acompanhamento e monitoramento

○ 2. Coordenação executiva: é a interlocução principal da organização parceira,
responsável pela execução da iniciativa

○ 3. Comunidade do MCD: espera-se a construção de um processo coletivo em
que possam participar todos os integrantes do MCD que desejarem

Dinâmica de trabalho

O ponto focal deste trabalho será a Coordenadora Executiva do MCD, enquanto o Comitê
Coordenador atuará como uma instância de diálogo importante neste fluxo para o processo
de afinação do escopo de trabalho e definição das etapas. Por sermos um Movimento,  é
fundamental que este processo seja resultado de uma construção coletiva, envolvendo
também a Comunidade do MCD tanto para garantir sua cooperação no compartilhamento
de dados e informações quanto para garantir que as organizações participantes adotem
essas metas/indicadores propostos por esse trabalho.

Desta forma recomenda-se que a proposta contenha o(s) momento(s) de consulta(s) e
participação da comunidade no processo.

Premissas

● Definir objetivos e metas que seja possíveis de serem alcançadas no horizonte de
tempo definido

● Processo participativo - Envolver a Comunidade e outros atores do ecossistema no
desenho do processo para que as métricas sejam adotadas pelo campo

● Definir métricas qualitativas e quantitativas
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● Trabalhar de forma colaborativa e coordenada para que as organizações do campo
contribuam para produzir as informações necessárias para fazer esse
acompanhamento.

Sobre o processo

● Pode ser híbrido (virtual e/ou presencial a depender do que demanda cada etapa e
de como estiver o contexto da pandemia).

● Detalhar quais serão os produtos finais em forma e conteúdo.

Cronograma

● Alinhamento estratégico com Comitê Coordenador, briefings e recebimento de
propostas: maio de 2022

● Escolha da consultoria: julho de 2022
● Desenho da proposta e submissão ao Instituto humanize em  julho de 2022
● Obs: proposta de cronograma a ser validada a partir de análise das consultorias

proponentes

Entregas Finais

● Apresentação deste trabalho e resultados
● Painel de Acompanhamento

○ Quadro geral das diretrizes com indicadores gerais e prioritários
○ Quadro específico de cada diretriz que contenha as recomendações e sua

evolução (para cada recomendação pelo menos um indicador qualitativo e
quantitativo)

○ Mapa de indicadores com marco zero e momento atual
● Toolkit para que cada organização possa aplicar os indicadores nos projetos

relacionados à cultura de doação
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Comunicação
O engajamento dos atores do campo bem como a adoção das metas quali e quanti são um
elemento chave para que possamos realizar o acompanhamento e atingir os objetivos da
forma mais rápida possível.
Por isso, a comunicação antes, durante e após a conclusão do trabalho precisa ser muito
cuidada durante todo o processo.

Valorizamos equipes diversas e organizações que tenham um olhar atento para questões
relacionadas à diversidade e inclusão (de gênero, raça, território e outras) tanto
internamente como ao longo do processo

Qualificação/ habilitação ou restrições

● Experiência com processos avaliativos de monitoramento e aprendizagem
● Compreensão e engajamento com a agenda da promoção da cultura de doação

Propostas
As propostas de prestação de serviço deverão ser enviadas para o email:
movimento@doar.org.br até o dia  11 de julho de 2022.
No caso de classificação, os finalistas serão convidados a uma entrevista virtual.

Anexos:

Modelo de Governança do Movimento por uma Cultura de Doação

O ano de 2021 foi marcado pelo processo de desenvolvimento do nosso modelo de
governança, um modelo colaborativo e customizado onde a comunidade é convidada a se
envolver, participar do processo de tomada de decisão e liderar iniciativas ligadas à
promoção da cultura de doação no Brasil.

Movimento por uma Cultura de Doação
www.doar.org.br

mailto:movimento@doar.org.br
http://www.doar.org.br


Uma premissa importante para a construção do modelo de governança do Movimento foi a
decisão de nos mantermos como um Movimento. Desta forma, o nosso modelo governança
foi (e está sendo) tecido de forma artesanal tendo bebido de várias fontes para que pudesse
ser coconstruído e amadurecido, tornando-se único.

A proposta foi criar um modelo colaborativo, no qual qualquer membro possa participar de
processos de tomada de decisão — distribuídos nas diferentes instâncias — ao engajar-se
em uma iniciativa.

Organização das atividades por mandatos

A governança do MCD se organiza em mandatos, que são a instância fundamental por meio
da qual o Movimento se estrutura. Um mandato pode estar conectado a um projeto ou a
uma atividade constante que acontece no âmbito do MCD. Em termos mais pragmáticos,
assumir um mandato é assumir uma responsabilidade definida, com objetivos e balizas
claras, que permitem empreender, ser propositivo e resolutivo.

Os mandatos ligados a atividades constantes são chamados de Mandatos de Sustentação.
Alguns exemplos desses mandatos são Captação de Recursos, Comunicação, Planejamento
e Controle do Orçamento, entre outros.

Já os mandatos ligados a projetos, são chamados de Mandatos por Iniciativa, e têm começo,
meio e fim. Novos mandatos tendem a surgir organicamente e se encerram quando seu
propósito foi realizado ou quando perdem seu sentido. Um mandato é uma oferta relativa a
algo emergente, que se concretiza em ações, envolvendo as pessoas interessadas, e implica
assumir responsabilidades.

Dentro de um mandato pode haver, ainda, submandatos. Especialmente em mandato com
escopo muito amplo e, considerando que a liderança do mandato é uma atividade
voluntária, é possível a criação de submandatos liderados por outras pessoas, também
voluntárias.
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Um mandato é uma maneira de trazer ao mundo uma ideia – dar forma, recheio e direção. É
a estrutura que permite fazer acontecer e concretizar ações que nos levem em direção ao
nosso sonho comum

Este projeto é um submandato do Mandato do Comitê Coordenador. Integram esse
submandato a coordenadora executiva e duas integrantes voluntárias do Comitê.

Outros materiais relevantes:
Documento de Governança do MCD
Documento de Diretrizes - Por um Brasil + doador, sempre!
www.doar.org.br

Nossas Redes:
Linkedin
Instagram
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