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São Paulo, 9 de Setembro de 2003 - O Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS) da Escola de 
Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV- EAESP) lança hoje, em São Paulo, 
o Mapa do Terceiro Setor, projeto que visa cadastrar e reunir informações sobre as organizações 
não governamentais e suas atividades no Brasil. Fruto de uma parceria com as fundações Orsa e 
Salvador Arena, a iniciativa criará uma base de dados na internet, disponível para consultas, que 
já funciona no endereço eletrônico www.mapadoterceirosetor.org.br.  
 
O site tem um cadastro preliminar de 260 entidades, em mais de 700 unidades distribuídas por 23 
estados brasileiros. A meta é tornar disponíveis informações sobre as cerca de 250 mil 
organizações não governamentais existentes no País, de acordo com estimativas levantadas no 
estudo concluído em 1999 pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER). O terceiro setor 
movimenta cerca de R$ 20 bilhões anuais em recursos ou entre 1,5% e 2% do PIB nacional, 
segundo o mesmo estudo.  
 
Trabalho coletivo  
 
O projeto de mapeamento da FGV-EAESP começou há três anos, quando foi realizado um censo 
das organizações que atuavam na cidade de Jaboticabal (SP). O passo seguinte foi estender os 
levantamentos para todo o estado de São Paulo, mas a idéia foi barrada por conta dos altos 
custos demandados pelo projeto, da ordem de R$ 4 milhões. "A partir da dificuldade financeira 
para viabilizar os levantamentos, começamos a estudar alternativas e chegamos ao formato 
eletrônico do Mapa, que é possível por ser fruto de um trabalho coletivo da FGV-EAESP com as 
organizações", explica o professor Luiz Carlos Merege, coordenador do CETS.  
 
Por tratar-se de um espaço aberto para as entidades se cadastrarem, haverá um cuidado adicional 
com a veracidade das informações, o que inclui a verificação do número de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto à Receita Federal, e de outras informações fornecidas. 
Serão ainda formadas equipes para visitar as organizações e elaborar relatórios sobre sua 
atuação, idoneidade e necessidade de recursos.  
 
Parcerias e investimentos  
 
Um dos objetivos do Mapa será contribuir para mostrar as ações das entidades do terceiro setor 
aos diversos segmentos da sociedade (iniciativa privada, governo, outras instituições) e assim 
estimular parcerias, investimentos, ações de voluntariado e troca de experiências. "No atual 
momento o Mapa é importante para que o Brasil conheça mais sobre o que fazem as 
organizações. Em termos estratégicos, essa estrutura contribuirá na formação de uma rede de 
ações para captar e melhor distribuir os recursos", afirma Sérgio Amoroso, presidente da 
Fundação Orsa.  
 
A classificação segue as diretrizes do Manual de Contas do Terceiro Setor, publicado em 2002 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) para que os 180 países membros possam medir e incluir as 
atividades do terceiro setor em seus sistemas de contas, inserindo as organizações no mapa 
econômico mundial. O cadastramento pode ser feito gratuitamente no site e está aberto para 
organizações que atuam nas áreas de cultura, educação e pesquisa, saúde, assistência e 
promoção social, meio ambiente, desenvolvimento e moradia, defesa dos direitos civis e políticos, 
entidades religiosas, voltadas à filantropia e promoção de ações voluntárias, associações 
profissionais, de classes e sindicatos.  
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