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Entre as milhares de entidades assistenciais que atuam pelo Brasil, 50 acabam de ser 
consideradas cinco estrelas após uma rigorosa avaliação efetuada pela Kanitz e Associados, que 
desde 1997 distribui o prêmio Bem Eficiente. Considerado uma espécie de ISO entre o terceiro 
setor, o prêmio chancela o trabalho da entidade, o que faz com que mais doadores e voluntários 
apareçam para ajudar no trabalho.  
 
A Associação Cruz da Malta, por exemplo, que neste ano é premiada pela terceira vez, diz que as 
premiações anteriores trouxeram muita ajuda. "Cuidados de crianças , seus familiares e sua 
comunidade, e toda ajuda é sempre bem-vinda", afirma Rosane Pazzini, que há 38 é voluntária da 
entidade, que atua em São Paulo. A associação, que na verdade se chama Associação dos 
Cavaleiros da Soberana Ordem Militar da Malta de São Paulo e Brasil Meridional, chegou no Brasil 
há 40 anos, mas atua no mundo há mais de 900 anos.  
 
Quem recebe o prêmio pela primeira vez, como Centro de Assessoria e Serviço aos Trabalhadores 
da Terra Dom José Brandão de Castro, de Sergipe, vê seu trabalho reconhecido e espera poder 
ajudar ainda mais. "A nossa entidade nasceu para auxiliar os trabalhadores rurais depois que a 
Pastoral da Terra no Estado foi desativada", conta Maria Margarete Lisboa Rocha, secretária-
executiva da entidade. Além de assessoria em problemas com terra, a ONG promove cursos e 
palestras para agricultores.  
 
A idéia do prêmio foi de Stephen Kanitz, que fazia um trabalho de avaliação semelhante com 
empresas. "Eu ouvia amigos e empresários dizendo que queriam ajudar entidades, mas não 
sabiam diferenciar aquelas que faziam os melhores trabalhos", conta o consultor. Assim ele 
decidiu criar parâmetros para a avaliação - hoje são 42 critérios, entre os quais a análise da 
situação financeira da entidade e de seus dirigentes - e convidou personalidades para o conselho 
supervisor.  
 
Este ano, concorreram 429 entidades. Entre as melhores, 32 são do Estado de São Paulo, três do 
Paraná, quatro de Minas, duas do Rio de Janeiro, duas de Pernambuco e outras de Sergipe, 
Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul.  
 
Uma particularidade do prêmio, desde a sua criação, é que as entidades vencedoras podem 
concorrer apenas a cada três edições - por isso apenas neste ano surgiram as tricampeãs, entre 
as quais, além da Cruz da Malta, Avape, Exército da Salvação, Fundação Abrinq e AACD, entre 
outras. "Assim, todas têm chance de ganhar o Bem Eficiente", diz Kanitz.  
 
Kanitz diz que entre as instituições que concorreram, mas não estão entre as 50 vencedoras, há 
muitas com um trabalho sério e que também merecem ajuda. Assim, criou um site que, a partir 
de hoje, vai receber doações para todas as entidades que concorreram ao prêmio. O endereço do 
site é www.filantropia.org , onde há links para todos os bancos, o que facilita a operação.  
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