


POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DA LUTA PELA PAZ

1. Introdução

A Luta pela Paz (LPP) está comprometida em garantir que as atividades de captação
de recursos sejam realizadas de maneira ética, com princípios de boa fé,
honestidade, integridade, legalidade, respeito à informação e transparência.

O objetivo deste documento é orientar a prática de captação de recursos buscando
prevenir quaisquer riscos em seus processos, tais como, corrupção, suborno, fraudes,
improbidade e ilicitude.

Esta política se aplica a qualquer pessoa que possua qualquer tipo de
relacionamento com a LPP, incluindo: colaboradores, associados, estagiários,
trabalhadores voluntários, pesquisadores, parceiros e financiadores, membros do
Conselho Fiscal e Consultivo, Diretoria e, no que couber, aos consultores e demais
fornecedores de bens ou serviços.

Nossas práticas de captação estão de acordo com os códigos estabelecidos pela
Associação Brasileira de Captadores de Recursos1, pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais2 e demais legislações que versam sobre captação de recursos.

A LPP desenvolve relações de cooperação com parceiros de uma ampla variedade de
setores e áreas de atuação, tais como: captação de recursos via pessoa física,
marketing relacionado a causas, patrocínio, doação, match funding, voluntariado,
royalties e eventos.

2. Princípios para a captação de recursos:
2.1 A LPP, de forma responsável e transparente, almeja construir relacionamentos
sólidos e confiáveis que possibilitem a sustentabilidade da marca Luta pela Paz e
continuidade de nossos programas e projetos. Para tanto, as ações no processo de
captação devem estar alinhadas à missão, visão e valores da organização e estão em
conformidade com nosso Código de Ética3. Devem também estar fundamentadas nos
seguintes princípios e diretrizes.

2.2 São nossos princípios:

● Boa-fé: as práticas de captação pautadas por lealdade e cooperação com repressão a
todas as condutas que importem em desvio de honestidade.

3https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1CRckvMALfH2M__EsPPDdlR36zXRpyksH
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
1 https://captadores.org.br/codigo-de-etica/
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● Honestidade: a intenção do doador deve ter como finalidade contribuir com a
consecução da missão da LPP.

● Integridade: conhecimento do histórico de seus financiadores, patrocinadores e
doadores, a fim de evitar possíveis associações de sua imagem com suborno, fraudes e
corrupção.

● Legalidade: observância da legislação vigente ( federais, estaduais e municipais)
aplicáveis ao exercício da captação de recursos e fomento para que terceiros com que
se relaciona no processo de captação respeitem as leis e regulamentos existentes.

● Respeito a informação: toda e qualquer informação confidencial fornecida no
processo de captação devem ser utilizadas exclusivamente no processo e ficar restritas
ao conhecimento das pessoas participantes deste, devendo estas se obrigarem a
manter sigilo.

● Transparência: zelo pela transparência das ações em todas as fases do processo de
captação de recursos. Desta forma, ao captar, deverá cuidar para que sejam
apresentadas informações claras sobre sua missão e sobre o projeto a que se destina
os recursos. Assegurar ao patrocinador, financiador ou doador transparência quanto ao
uso e finalidade dos recursos captados. Publicizar os resultados obtidos com aplicação
dos recursos. Submeter as demonstrações contábeis à avaliação de auditores
independentes.

3. Orientações para a formalização dos recursos captados

3.1 As parcerias devem ser formalizadas por instrumento contratual.

3.2 A LPP tem o controle editorial e é detentora dos direitos autorais de todos os
materiais, impressos e digitais de publicidade de ações e projetos patrocinados por
um parceiro.

3.3 A LPP possui o controle total e é detentora exclusiva dos direitos autorais de
todos os produtos (tecnologias sociais, programas, projetos, metodologias etc)
desenvolvidos por sua equipe por meio de doação/patrocínio, tais como, todas as
tecnologias sociais, programas, projetos e metodologias desenvolvidas e para
atividade patrocinada por um parceiro.

3.4 É necessário obter aprovação da LPP sempre que sua marca (nome ou logotipo)
for usada para qualquer comunicação interna ou externa.

3.5 Todas as iniciativas e parcerias serão revisadas regularmente de acordo com os
critérios de sucesso acordados.

3.6 A decisão relativa à aceitação ou recusa de uma doação ou outra forma de
suporte que exigir um equilíbrio entre os benefícios financeiros e a exposição a riscos
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financeiros ou de reputação, será apresentada pela Diretoria de Parcerias à Diretoria
da Luta pela Paz que será responsável   pela  decisão no melhor interesse da LPP.

3.7 A orientação ética para captação de recursos descrita neste documento deve ser
seguida por toda a equipe da LPP e por aqueles que agem em nome da organização.

4. Critérios de Aceitação

A LPP aceita patrocínios e doações financeiras, de empresas e indivíduos, e outras
formas de apoio voluntário nas seguintes condições:

4.1 O patrocínio/doação será utilizado em benefício do público atendido.

4.2 O patrocínio/doação está alinhado aos princípios, missão e valores da LPP.

4.3 Todas as parcerias e iniciativas em potencial são analisadas individualmente
respeitando os princípios, missão e valores da LPP.

5. Critérios de Recusa

A LPP não aceitará patrocínios e doações financeiras, de empresas e indivíduos, e
outras formas de apoio voluntário nas seguintes condições:

5.1. O patrocínio/doação são suspeitos ou comprovadamente provenientes de crime
e/ou atividades ilícitas.

5.2. O patrocínio/doação derivam de fonte conflitante com os objetivos da LPP, tais
como,  fabricantes de tabaco, bebidas alcoólicas ou armas.

5.2.1. Nos casos de empresas em que a bebida alcoólica seja um dos produtos, as
decisões serão tomadas caso a caso pela Diretoria.

5.2.3. Ter notícia de que a fonte de patrocínio/doação esteja intimamente associada
a práticas de violação dos direitos humanos.

5.2.4. A aceitação provavelmente afastará outros apoiadores reais ou potenciais de
patrocínios/doações futuras.

5.2.6. A aceitação seria contrária à Legislação Nacional ou ao nosso Código de Ética.

5.2.7. A aceitação comprometeria o status de organização sem fins lucrativos da LPP.
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6. Monitoramento da Política

6.1 Um relatório semestral, fornecendo atualizações das parcerias e da receita
prometida ou recebida, será produzido para os Conselheiros pela Diretoria de
Parcerias.

6.2 Todos os patrocínios e doações serão documentados em relatório anual para fins
de reconhecimento e transparência, exceto nos casos em que os patrocinadores ou
doadores tenham solicitado anonimato.

7. Responsabilidade

7.1 É de responsabilidade da Diretoria, Conselho Consultivo e Diretoria de Parceiras
garantir que essa política seja aplicada, difundida e respeitada.

7.2 Todos os funcionários e voluntários devem estar cientes desta política, aplicá-la e
respeitá-la. Em casos de oportunidades de captação vislumbradas por funcionários
ou outras pessoas a quem esta política seja aplicada, o contato deve ser
encaminhado para a equipe de Parcerias para que a negociação e execução sejam
realizadas.

8. Período de Revisão

Esta política estará sujeita a revisão e aprovação a cada três anos.
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