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O INSTITUTO ELO1 
 

A maior parte da literatura sobre o terceiro setor relata que a relação entre Estado, Fontes 

Privadas de Financiamento e Organizações Não Governamentais é cada vez mais estreita. Embora 

a trajetória do relacionamento entre ONGs e Estado no Brasil seja marcada pelo confronto e pela 

rivalidade, essa ligação, atualmente, não apenas passou a ser consensualmente vista como 

inevitável como também potencialmente benéfica para ambos os lados. Dificilmente um 

administrador público não apresenta em seu discurso a disponibilidade em estabelecer parcerias 

com a sociedade civil no que se refere à execução de políticas públicas e projetos sociais. Do ponto 

de vista institucional, essa aparente disponibilidade do Estado em incorporar a perspectiva da 

sociedade civil pode estar vinculada às mudanças recentes na legislação das denominadas OSCIPs 

– Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. As novas diretrizes de institucionalizações 

dessas organizações favorecem substantivamente o estabelecimento de parcerias com o Estado. 

 

Diferentemente da relação entre Estado e OSCIPs amparada em lei, as relações entre fundos 

privados e ONGs são pautadas nas tendências contemporâneas das marcas agregarem a si o 

discurso da responsabilidade social. Assim, as relações entre ONGs e Estado e ONGs e Fundos e 

Instituições privadas possuem caráter distinto. Nesse novo contexto de relacionamento entre 

Estado, Mercado e Sociedade Civil que a organização Instituto Elo foi constituída em junho de 

2005. .  Primeiramente recebeu o nome Elo Inclusão e Cidadania vinculado à origem de sua 

atuação direta em localidades com histórico de exclusão e acesso precário a direitos sociais. 

Assim, o Instituto Elo é uma associação privada sem fins lucrativos qualificada pelo Governo de 

Minas, em 2005, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Em 2006, a 

instituição recebeu o mesmo título do Governo Federal. Foi fundado por profissionais com 

experiência na área de desenvolvimento social e atualmente reúne uma equipe interdisciplinar 

que constrói, desenvolve e gerencia projetos com o propósito de contribuir para a construção de 

elos de autonomia e inclusão dos sujeitos das comunidades envolvidas 

 

                                                 
1
 Texto produzido pela equipe técnica da organização e tem apenas caráter informativo. 



 

Instituto Elo - Rua Guajajaras, 40, sala 1003, Centro, Belo Horizonte – MG 
Fone: +55-31-3309-5617  www.institutoelo.org.br 

 

2-4 

 

Através de uma metodologia diferenciada de trabalho que envolve a formação de uma rede 

parceira diversificada (comunidade, Estado, universidades, organizações privadas e sociedade 

civil), o instituto atua no planejamento, no monitoramento e avaliação de projetos sociais e na 

disseminação de conhecimento para o desenvolvimento social, tendo como foco a justiça e a 

equidade social.  

 

Segue abaixo a descrição dos orientadores institucionais da  organização: 

 

ORIENTADORES INSTITUCIONAIS 
 

VISÃO 

Ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na gestão de políticas públicas e 

no desenvolvimento de projetos que promovam a inclusão social. 

 

VALORES 

 

• Ética; 

• Transparência; 

• Compromisso com resultados; 

• Responsabilidade Social; 

• Respeito ao ser humano; 

• Desenvolvimento Humano; 

• Cooperação. 

 

MISSÃO 

 

Contribuir para a inclusão de grupos e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. 
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VOCAÇÃO 

 

Gestão de políticas públicas e projetos sociais com foco em resultados. 

 

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

Em 2009 o Instituto Elo, pleiteando a ampliação dos impactos sociais de sua atuação planejou e 

empreendeu uma redefinição de seu campo de atuação, passando da exclusiva gestão de políticas 

públicas e projetos governamentais por meio dos termos de parceria e convênios para também 1) 

o desenvolvimento e execução de projetos sociais, culturais e ambientais por meio de 

financiamento privado, e 2) a prestação de Assessoria e consultoria jurídica, administrativo-

financeira, em monitoramento da execução de ações e processos, na organização de conferencias, 

seminários e eventos em geral, no desenvolvimento de estratégias de divulgação de projetos 

ações e programas sociais, de comunicação, no desenvolvimento de estratégias e mecanismos de 

mobilização social,  para organizações e instituições gestoras/ executoras de projetos, programas 

e políticas públicas; e também a oferta de serviços de Assessoria no desenvolvimento de pesquisas 

quantitativas, qualitativas, de avaliação de impacto, diagnóstico social, avaliação de projetos 

sociais, análise Institucional e levantamentos informacionais em geral em projetos sociais e 

políticas públicas;  a realização de pesquisas quantitativas, qualitativas, de avaliação de impacto e 

levantamentos informacionais em geral em projetos sociais e políticas públicas; a execução de 

treinamentos e capacitações para a produção, lançamento e tratamento estatístico de dados; e o 

desenvolvimento de softwares, processos, mecanismos e instrumentos para produção e 

tratamento estatístico de dados.  

 

 
 
 
 
 
 


