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Avanço em três anos supera 23%, mas não reflete número real do setor, pois muitas mantêm 
registro mesmo sem funcionar 
 
Organizações empregavam 1,5 mi de pessoas em 2002, número que também deve crescer na 
pesquisa que o IBGE divulgará em agosto  
 
O número de entidades sem fins lucrativos registrou aumento de 23,2% no Brasil, pulando de 
276 mil entidades em 2002 para cerca de 340 mil em 2005, segundo dados preliminares 
apurados pela Folha. 
 
Os números consolidados serão divulgados em agosto na pesquisa "As Fundações Privadas e 
Associações sem Fins Lucrativos no Brasil (Fasfil)", principal levantamento do setor, realizado 
pelo IBGE em parceria com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com o apoio da 
Abong (Associação Brasileira das Organizações Não-Governamentais) e do Gife (Grupo de 
Institutos, Fundações e Empresas). 
 
Os números refletem a importância e o peso que as organizações da sociedade civil adquiriram 
nos últimos anos no país (para ter uma idéia, em 1996 eram apenas 105 mil entidades), mas 
não é um retrato fiel das entidades. 
 
É que muitas delas continuam cadastradas mesmo sem qualquer atividade. Trata-se de um 
fenômeno explicado pela burocracia: ao contrário das empresas, as entidades praticamente 
não têm trabalho, nem custos, para se manterem oficialmente abertas. 
 
"Esse é um problema que temos de enfrentar na pesquisa, muitas vezes gerado pela própria 
incapacidade de as entidades encerrarem suas atividades formalmente", explica a 
coordenadora da pesquisa no IBGE, Ana Rosa Pais Ribeiro. As estatísticas relacionadas às 
taxas de mortalidade no setor, por conta disso, são pouco confiáveis. 
 
Em 2002, segundo os dados da última pesquisa, as organizações sem fins lucrativos 
empregavam 1,5 milhão de pessoas em diversas áreas. Esse é um número que também deve 
crescer na pesquisa que será divulgada pelo IBGE em agosto. 
 
Para ser classificada como Fasfil, as entidades precisam reunir cinco características básicas: 
não ter fins lucrativos, não estar subordinada ao Estado, gerenciar suas próprias atividades, 
ser legalmente constituída e ter sido estabelecida de maneira voluntária pelas pessoas. Entram 
aqui diversos perfis de associações sem fins lucrativos, como clubes esportivos e recreativos, 
sindicatos, instituições de ensino, organizações não-governamentais (ONGs) e fundações e 
institutos, entre outros. 
 
O aumento expressivo do número de organizações é uma das principais causas do que alguns 
já chamam de "crise de financiamento" no terceiro setor, caracterizada por mudanças 
importantes no modo como os projetos sociais e ambientais são financiados e pelo acirramento 
da competição pelos recursos. 
 
Das cinco principais fontes de financiamento do setor (ver gráfico), três passaram por 
alterações estruturais. Uma das principais diz respeito ao chamado investimento social 
privado, que é o investimento realizado pelas empresas na área socioambiental. 
 
Na década de 90, quando esse investimento ganhou fôlego, as empresas participavam 
basicamente como financiadoras dos projetos idealizados e realizados pelas organizações da 
sociedade civil, sobretudo pelas ONGs. 
 
Maior participação 



Esse quadro mudou radicalmente, com as empresas participando mais ativamente dos projetos 
e cobrando resultados de seus parceiros. Assim, não é mais o dinheiro que se adapta ao 
projeto, mas sim os projetos que se adaptam ao dinheiro. 
 
"Hoje, as empresas não participam apenas com os recursos financeiros, mas também com 
seus modelos de gestão, de avaliação e de acompanhamento dos projetos, buscando uma 
avaliação mais precisa do impacto gerado e do alinhamento com os objetivos da empresa", 
resume a diretora do Instituto Oi Futuro, Samara Werner. 
 
Na opinião do consultor Ricardo Voltolini, diretor da consultoria Idéia Sustentável, há uma 
tendência clara de as organizações serem chamadas para atuar mais como consultoras do que 
como operadoras dos projetos financiados pelas empresas. "Isso tem gerado muita 
reclamação, mas é uma mudança estrutural que diz respeito ao próprio amadurecimento do 
investimento social privado no país, que saiu de uma fase puramente filantrópica para o 
investimento de fato. Nesse ambiente, as organizações não podem mais ver as empresas 
como meros financiadores de seus projetos." 
 
Recursos públicos 
 
Outra mudança da estrutura de financiamento no terceiro setor está relacionada à gestão dos 
recursos públicos, uma das principais fontes de financiamento do setor no Brasil e no mundo. 
"Na gestão anterior de governo, vimos um reforço do movimento de execução das políticas 
públicas pelas organizações da sociedade civil, por exemplo, nos programas relacionados à 
Aids ou em projetos como o Comunidade Solidária e o Alfabetização Solidária. Neste governo, 
por uma série de razões, o movimento é exatamente oposto", diz o secretário-geral do Gife, 
Fernando Rossetti. Os escândalos de desvio de recursos públicos envolvendo ONGs e 
fundações, segundo ele, pioraram o quadro. 
 
Outro movimento visível é o das agências de cooperação internacional e fundações 
estrangeiras, que, aos poucos, começam a focar sua atuação -e seus recursos- em outras 
regiões do planeta, sobretudo na África e em alguns países da Ásia, que, além dos níveis de 
pobreza alarmantes, estão menos cobertos pelo financiamento dos agentes locais. 
 
Gigantes internacionais do terceiro setor como a W.K. Kellogg Foundation vêm, por exemplo, 
estudando um amplo reposicionamento de seus investimentos sociais no Brasil. 
 
Além disso, muitas organizações começaram a procurar mais recursos de financiadores locais. 
É o caso do Fundo Cristão para Crianças, uma das principais agências de desenvolvimento 
infantil no Brasil, que pretende inverter sua matriz de financiamento nos próximos anos, hoje 
representada em mais de 80% por recursos externos. 
 

 
Leia mais: 
 
Gestão profissionalizada é "arma" usada para atrair a confiança dos investidores  
 
Em um ambiente onde há mais vontade do que recursos disponíveis, as organizações do 
terceiro setor começam a se mexer. Além de reforçarem os canais de financiamento próprio, 
como a venda de produtos e serviços, a palavra de ordem no setor é buscar diferenciação. 
 
Essa diferenciação é obtida por maiores níveis de transparência, de profissionalização das 
equipes e até por certificações específicas, como fez recentemente a Associação Horizontes, 
quarta ONG brasileira a obter o certificado NGO Bench marking -selo de boas práticas 
concedido por uma empresa suíça de certificação. 
 
"As empresas estão cada vez mais seletivas e é nesse ambiente que as ONGs precisam 
profissionalizar a sua gestão, aumentando a confiança dos investidores sociais em relação à 
sua capacidade de coordenar os projetos", diz o presidente da ONG, Marcelo Rocha. Tais 
mudanças, no entanto, também geram distorções. 



É o caso da figura do captador de recursos, profissional especializado em adequar os projetos 
das organizações às fontes de financiamento disponíveis. "Como o captador costuma ganhar 
por comissão, ocorre de ele buscar a melhor comissão e não o melhor alinhamento dos 
projetos com a missão e os valores das empresas", afirma Rocha. (AP) 
 

 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2008, Dinheiro, p. B9. 


