
UM INCENTIVO ÀS DOAÇ 
Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, 
o país que mais doa no mundo, faltam estímulos 
tributários para expandir a filantropia no Brasil 
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No poema-manifesto Aos Pobres, 
publicado em 1830, o escritor 
francês Victor Hugo convoca 
os leitores a fazer doações aos 

mais necessitados, sob pena de se afas-
tarem do éden bíblico. Apologista da 
meritocracia. Victor Hugo acreditava 
que o enriquecimento não prescindia da 
caridade. O pensamento do poeta foi re-
modelado nos últimos anos. A filantro-
pia deixou de ser vista apenas como 
uma mão que se estende aos mais po-
bres. As contribuições são tratadas co-

mo um investimento. As principais ins-
tituições filantrópicas precisam entregar 
resultados e multiplicar o alcance do di-
nheiro a elas doado. Não por menos. 
Bill Gates e Warren Buffett. os homens 
mais ricos dos Estados Unidos, estão 
por trás da campanha lançada no país 
para convencer quarenta compatriotas 
bilionários a doar metade de sua fortu-
na. Os americanos contribuem anual-
mente com 300 bilhões de dólares (ou 
2% do PIB do país), dinheiro equiva-
lente às despesas do governo federal no 
Brasil em 2009. Além de se tratar de 
uma questão cultural, presente desde a 

fundação do país. as doações nos Esta-
dos Unidos atingem tal volume em razão 
dos incentivos fiscais e da idoneidade 
das entidades filantrópicas, que costu-
mam dar melhor destinação aos recursos 
que iriam para o setor público. A funda-
ção mantida por Bill Gates e sua esposa, 
Melinda. por exemplo, com patrimônio 
estimado em 33 bilhões de dólares, está 
financiando a vacinação de 250 milhões 
de crianças em países pobres, principal-
mente na África. O mesmo dinheiro, se 
doado a governos africanos corruptos, 
nunca chegaria ao seu destino. 

No Brasil, a benevolência ainda en-
gatinha. Segundo um estudo da con-
sultoria americana McKinsey. as doa-
ções brasileiras somaram 10 bilhões de 
reais em 2007, ou 0,3% do PIB. índice 
inferior à média da América Latina e do 



mundo ( veja quadro acima). A pesquisa 
também lança luz sobre outro dado 
preocupante. Ainda que o montante ar-
recadado em 2007 tenha sido superior 
ao dos anos anteriores, as contribuições 
individuais, aquelas feitas por pessoas 
físicas, estacionaram. O crescimento 
nos donativos foi puxado pelas empre-
sas, ao contrário do que ocorre nos Es-
tados Unidos, onde 70% das doações 
são feitas por indivíduos. O Brasil ainda 
é um país relativamente pobre. Mas isso 
explica apenas uma pane da falia de 
disposição a doar dos brasileiros. Aqui. 
os filantropos são desestimulados pela 
burocracia excessiva, pelos impostos e, 
em geral, pela pouca transparência na 
administração dos recursos ofertados. 

O empresário e bibliófilo José Min-
dlin, falecido em fevereiro último aos 95 

anos. sentiu na pele essas dificuldades. 
Dono do maior acervo privado de livros 
do país. com 40000 volumes, Mindlin e 
sua esposa. Guita, queriam tornar públi-
co o acesso à sua biblioteca. A forma 
encontrada pelo casal foi doar a coleção 
à Universidade de São Paulo (USP). De-
cidiu-se que a universidade cederia um 
terreno dentro de seu câmpus para a 
construção de um prédio para o acervo, 
enquanto uma fundação privada capita-
neada por Mindlin aportaria os recursos 
necessários para pôr o edifício de pé. 
Não deu ceno. "O valor do tributo que 
incidiria sobre a transferência da coleção 
à fundação seria equivalente ao custo es-
timado de toda a obra", disse o arquiteto 
Rodrigo Mindlin Loeb. neto do bibliófi-
lo. Até se decidir sobre uma nova pro-
posta. na qual a USP se responsabilizaria 

pela construção, passaram-se seis anos. 
O imbróglio pode ser explicado parcial-
mente pelo Imposto sobre Transmissão 
"Causa Mortis" e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos (ITCMD). De âmbito 
estadual, pode variar de 1% a 8% e tem 
de ser recolhido por quem recebe o do-
nativo. Para deixar de pagá-lo, é preciso 
que o donatário (aquele que recebe) 
comprove sua isenção junto aos órgãos 
responsáveis. Como a USP é pública, 
optou-se por fazer a doação à instituição. 
Vencida a burocracia, falta agora con-
cluir o prédio, previsto para ficar pronto 
em meados de 2012. 

Quem doa sofre com o desestímulo 
decorrente da falta de compensação fis-
cal. Ao contrário do americano, que po-
de abater até 50% do valor da contri-
buição na base de cálculo do imposto de 



renda, o brasileiro que quiser doar ficará 
limitado a 6% de seu imposto de renda 
devido. No caso de uma oferta de 12000 
reais feita por alguém com renda anual 
de 120000 reais, isso daria uma dedu-
ção de 1502.67 reais. Mantendo-se os 
valores, mas em dólares, o abatimento 
seria de 1764 dólares nos Estados Uni-
dos. A diferença parece pequena, mas 
cresce à medida que as doações se tor-
nam mais gordas. Considerando-se um 
donativo de 50000. por exemplo, o aba-
timento permaneceria igual no Brasil e 
seria de 12 032 dólares nos Estados Uni-
dos. Os americanos também são estimu-
lados a doar em vida por causa dos pesa-
dos impostos, que abocanham até 50% 
de sua herança. No Brasil, ela é tributa-
da pelo ITCMD. com alíquotas que não 
passam de 8%. Outra desvantagem de 
nosso sistema: o benefício à pessoa físi-
ca só se aplica a doações destinadas a 
fundos sociais públicos e a leis de incen-
tivos à cultura e ao esporte. No caso das 
empresas, a dedução é de até 2% do lu-
cro operacional. Esse é um dos motivos 
pelos quais, no Brasil, grandes empre-

sários preferem doar por meio de suas 
companhias ou fundações a contribuir 
individualmente. Mas mesmo as empre-
sas não se sentem incentivadas a isso. 
Segundo pesquisa do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) reali-
zada em 2004. somente 2% das compa-
nhias que tiveram algum tipo de envol-
vimento social fizeram uso dos benefí-
cios tributários. Quando indagados so-
bre o motivo da recusa em recorrer às 
regalias, 40% dos empresários entrevis-
tados pela entidade alegaram que o va-
lor do incentivo era muito pequeno. 

Mesmo com a falta de estímulos fis-
cais, há exemplos de boas iniciativas, 
como a Fundação Estudar, que consegue 
captar recursos tendo como base seus 
bons resultados. Criada na década de 90 
pelo trio Carlos Alberto Sicupira, Jorge 
Paulo Lemann e Marcel Telles, amais 
controladores da cervejaria InBev, a en-
tidade. que financia bolsas de ensino su-
perior no Brasil e no exterior, tira a 
maior pane de seu sustento das contri-
buições individuais. O sucesso foi possí-
vel porque pôs em prática um modelo 



ro Neto Advogados e a família do ban-
queiro Pedro Conde, ex-dono do BCN. 
reformaram e equiparam uma sala e um 
auditório da faculdade, orçados, respec-
tivamente. em 700000 e 1,3 milhão de 
reais. A USP acenou com a possibilida-
de de os espaços receberem, tão logo a 
reforma estivesse concluída, o nome 
dos benfeitores. Pouco depois de serem 
afixadas, entretanto, as placas foram re-
tiradas. A decisão foi motivada pela 
pressão de professores e alunos que ain-
da viram na parceria privada uma inge-
rência sobre o setor público. 

Especialistas apontam outros fato-
res que levam o Brasil a ocupar as últi-
mas posições entre os países que mais 
arrecadam doações. "Aqui as relações 
sociais se restringem ao ambiente pri-
vado. O brasileiro prefere fazer carida-
de aos mais próximos", afirma Arnaldo 
Motta, coordenador-geral do Instituto 
Fonte. Mas por que o governo não faci-
lita a vida do brasileiro, dando alívio 
tributário? Além da obstinação em ar-
recadar mais e mais. há o temor de abrir 
brechas para o oportunismo, a famige-
rada "pilantropia". "Por isso, é preciso 
profissionalizar a filantropia e encará-
ia como se fosse uma empresa. Se as 
pessoas souberem onde está sendo in-
vestido o dinheiro, elas se sentirão mais 
confiantes em doar", disse Rosiane Pe-
cora. do Instituto ProA. Instituir entida-
des confiáveis e efetivas é o primeiro 
passo, já em curso, para incentivar o au-
mento de doações no Brasil. O enrique-
cimento dos brasileiros também deverá, 
naturalmente, elevar os recursos desti-
nados à filantropia. Só restará agora o 
governo ver a benevolência com menos 
desconfiança. 
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