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Por que faltam verbas
Estudo do Gife mostra que somente 6% das empresas aptas a
usar incentivos fiscais os aplicam em projetos culturais e sociais

Apenas 6% das empresas que
podem deduzir doações feitas
para as áreas social e cultural
utilizaram-se desse recurso ao
longo do ano de 1999. Juntas,
essas companhias destinaram
para as áreas social e cultural um
total de R$ 548 milhões. Se to-
das as empresas aptas a esse tipo
de investimento tivessem desti-
nado verbas para esses projetos,
o valor poderia ter atingido a
marca de R$ 4 bilhões. A consta-
tação foi apresentada na Pesqui-
sa Comparativa da Legislação do
Terceiro Setor no Brasil, nos Es-

tados Unidos, na América Latina
e na Europa, realizada pelo Gru-
po de Institutos, Fundações e
Empresas (Gife) — um conjunto
de organizações privadas que
doam recursos para projetos so-
ciais. O estudo foi divulgado
durante o 7º Encontro Ibero-
Americano do Terceiro Setor,
realizado em São Paulo entre os
dias 16 e 19 deste mês.

O levantamento é baseado
no mais recente relatório da Se-
cretaria da Receita Federal so-
bre Declaração de Informações
Econômico-Fiscais das Pessoas

assim, somente as que tiverem
impostos a pagar.

De acordo com o levanta-
mento da Receita Federal,
80.310 empresas eram potenci-
ais doadoras em 1999. Mas ape-
nas 4.349 companhias usaram
os incentivos, lendo destinado
às áreas social e cultural um to-
tal de R$ 548 milhões. Levando-
se em conta o universo potenci-
al, esse montante poderia che-
gar aos R$ 4 bilhões. "Creio que
esse volume é pequeno porque
muitas empresas ainda desco-
nhecem a legislação", acredita o
advogado Eduardo Szazi, espe-
cialista em Terceiro Setor, con-
sultor jurídico do Gife e autor
da pesquisa.

Ele conta que a principal mis-
são do estudo é traçar um para-
lelo de como é a legislação do
Terceiro Setor no mundo todo.
"Uma das missões do Gife é for-
talecer e ampliar o investimento
social privado. Por isso, senti-
mos a necessidade de realizar
um estudo que traçasse um pa-
norama de como esses investi-
mentos são feitos ao redor do
mundo. Com isso podemos ma-
pear efetivamente a situação do
Brasil, baseados em dados, e não
em 'achismos' ", esclarece Szazi.
Ele acredita que esses dados de-
vem balizar tanto campanhas de
incentivo a esses investimentos
quanto propostas de melhoria
no mecanismo de incentivo fis-
cal que devem ser apresentadas
aos governos municipais, esta-
duais e federal.

Szazi revela também que em
breve todos os dados da pesqui-
sa poderão ser acessados atra-
vés do site da entidade (www.
gife.org.br). O advogado ainda
não sabe se o estudo deve virar
livro. "Creio que, se publicásse-
mos direto, as pessoas poderi-
am não aproveitar toda a poten-
cialidade dos dados. Esta é uma
pesquisa extensa, que possui
mais de 200 páginas. Por isso.
vamos disponibilizar os dados
no site e procurar tirar as dúvi-
das que surgirem, por exemplo,
na hora de uma empresa fazer o
cálculo de incentivo. Esse escla-
recimento estará também apoi-
ado em campanhas de divulga-
ção. O esforço deverá se esten-
der ao longo de todo este ano",
adianta o consultor do Gife.

Valerya Borges

Jurídicas (DIPJ), divulgado em
2002, referente às declarações
feitas em 2000 — ano-calendá-
rio 1999. Esse relatório mostra
que, em 2000, 2.908.047 em-
presas apresentaram a DIPJ.
Destas, 188.828 eram tributa-
das pelo regime de lucro real,
574.267 pelo de lucro presumi-
do e 2.0142.112 pelo sistema
simples. Também apresentaram
a DIPJ outras 132.840 empresas
incluídas nas categorias imunes
e isentas. Destas, apenas as que
apresentam lucro real podem
fazer uso do incentivo, ainda
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