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Ana Carolina de Oliveira Zanoti (Carol Zanoti)

Teologia e Filosofia (UNIFAI/SP)

Há mais de 30 anos atua em organismos nacionais e internacionais

Especializada em desenvolvimento e avaliação de tecnologia socioambiental

• Fundadora e diretora da DHZiper – Comunicações e Consultorias no Terceiro Setor

• Associada e membro do conselho consultivo do Instituto Filantropia

• Associada das empresas: Obios Vita; TodosUm Sustentabilidade; Scaffold Education; Curta a Idéia

dhziper@live.com (55.11) 9.7501.6858



2º Setor: Mercado

3º Setor: Organizações da Sociedade Civil



1º Setor



1º Setor



Controle Social

Participação da cidadania organizada:

- na formulação das políticas públicas,

- na agilização do atendimento,

- no controle das ações em todos os níveis.

Conselhos de Direitos = deliberação

Conselhos Consultivos = consulta



MARCO REGULATÓRIO ‐ MROSC

Termo de colaboração
 
O plano de trabalho foi 
proposto pela administração 
pública. 

A organização da sociedade civil 
estará colaborando com a 
finalidade de interesse público 
proposta pela administração 
pública. 

Termo de fomento 

O plano de trabalho foi proposto 
pela organização da sociedade 
civil.
 
A administração pública estará 
fomentando a finalidade de 
interesse público proposta pela 
organização da sociedade civil. 



SOLUÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE



3º Setor

• Associações ou Fundações





CLAREZA DE PROPÓSITO

•  Nasceram no mesmo ano (1889).

•  Ambos não se davam bem com o pai.
Um pai alcoólatra, outro apanhava do pai.

•  Um com 5 anos ajudou a mãe cantar numa apresentação quando ela errou.
Outro descobriu aos 13 anos que queria ser pintor.

•  Os dois tiveram mães ausentes. Uma com problemas mentais e outra morreu  cedo.

•  Ambos com  dificuldades financeiras.

•  Um passou a vida toda atuando e dirigindo produções.
Outro era apaixonado por longas e
mantinha um diário com as impressões dos filmes que assistia.

•  Não era só o bigode que os aproxima, mas a baixa estatura e traços parecidos.



CLAREZA DE PROPÓSITO

VERBO DE AÇÃO DIANTE DE UMA CAUSA

A TRANSFORMAÇÃO DESEJADA

A TRANSFORMAÇÃO DESEJADA EM REDE

A MENSURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO

A SISTEMATIZAÇÃO DESTA TRANSFORMAÇÃO

A VISÃO DE FUTURO DESTA TRANSFORMAÇÃO





Políticas Públicas

• RESPOSTA DO ESTADO DE DIREITO DEMOCRÁTICO 
(E CONTROLE SOCIAL) DIANTE DO DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL DAS DEMANDAS E 
POTENCIALIDADES DE UM TERRITÓRIO‐
POPULAÇÃO‐CULTURA.





Virtudes de um ethos mundial:

 Cada ser humano é sagrado e 

intocável, especialmente em sua 

consciência; (RESPEITO À 

SINGULARIDADE)

 Toda comunidade humana representa 

um valor; (RESPEITO À CULTURA)

 Alimentamos profunda esperança de que, 

no final, a BOA VONTADE triunfará. 

(RESPEITO À ESPERANÇA)



A Boa Vontade Triunfará!

• Como fazer acontecer esta boa-vontade?

Por meio de iniciativas comunitárias

operacionalizadas por uma equipe eficiente,

que exerce suas funções e competências definidas e

criativamente articuladas com mecanismos inculturados,

fomentando, assim, a multiplicação de outras ações













MORANGOS À BEIRA DO ABISMO

Um homem ia feliz pela floresta quando, de repente, ouviu um urro terrível. Era 

um leão. Ele teve muito medo e começou a correr. O medo era muito, a floresta 

era fechada. Ele não viu por onde ia e caiu num precipício. No desespero 

agarrou-se a uma raiz de árvore, que saía da terra. Ali ficou, dependurado sobre 

o abismo. De repente olhou para a sua frente: na parede do precipício crescia 

um pezinho de morangos. Havia nele um moranguinho, gordo e vermelho, bem 

ao alcance da sua mão. Fascinado por aquele convite, para aquele momento, ele 

colheu carinhosamente o moranguinho, esquecido de tudo o mais. E o comeu. 

Estava delicioso! Sorriu, então, de que na vida houvesse morangos à beira do 

abismo...

(Rubem Alves)



Indicação de sites interessantes:
 http://gife.org.br/
 http://www.filantropia.org/
 http://www.filantropia.ong/
 http://www.abong.org.br/
 http://educacaointegral.org.br/
 http://www3.ethos.org.br/ 
 http://www.cenpec.org.br/
 https://www.akatu.org.br/
 http://portal.fgv.br/institucional
 http://observatorio3setor.org.br/
 http://www.ibase.br/
  http://polis.org.br/
  http://www.seade.gov.br/
  http://idis.org.br/
  http://new.institutofonte.org.br/


