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As organizações sem fins lucrativos voltadas à luta pela redução da desigualdade social 
estão investindo cada vez mais em educação. Pesquisa do Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas (Gife) , sobre recursos para ações sociais, indica que 80% da 
verba destinada para o setor são direcionados a ações ligadas à educação, e o restante 
é aplicado em cultura, arte e assistência social.  
 
As ações do terceiro setor envolvem cerca de 220 mil organizações. O setor deve 
movimentar R$ 10,9 bilhões este ano, segundo a Associação Brasileira de 
Organizações Não-Governamentais (Abong). O valor corresponde a quase 1% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e demonstra enorme potencial de crescimento, 
pois o setor já movimenta 6% do PIB em países da Europa e nos EUA. As verbas são 
oriundas da prestação de serviços, comércio de produtos e de doações.  
 
Ao contrário da crença de que as ONGs sobrevivem de recursos estrangeiros, o estudo 
revela que 68,9 % do dinheiro para o financiamento das atividades sociais vêm de 
recursos internos, de origem nacional, e somente 31,1% são provenientes de 
organizações estrangeiras.  
 
Ilona Becskeházy, diretora do Gife, explica que muitas instituições do terceiro setor, 
entre as quais a Fundação Orsa , o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Abrinq pelos 
Direitos das Crianças , aplicam recursos em doações a outras entidades, além de 
desenvolverem projetos próprios. “É uma lógica interessante e ajuda pequenas ONGs a 
fazer trabalhos em centros de juventude e entidades de apoio a pessoas com 
deficiência”, diz ela.  
 
Com o objetivo de apontar como os investidores devem realizar um planejamento 
estratégico e monitorado dos recursos, o Gife criou o Guia sobre Investimento Social 
Privado em Educação. “Assim como as empresas analisam a ‘taxa de retorno’ de seus 
negócios, quando investem em educação devem se preocupar em avaliar a relevância 
e eficácia do projeto social. Aplicar recursos em ações que não conseguem fazer a 
diferença soa como desperdício de tempo e dinheiro”, afirma Lucia Dellagnelo, doutora 
em educação pela Universidade Harvard e membro do conselho editorial do Guia. 
 
Um dos exemplos de instituições que investem em capacitação de menores carentes é 
a Fundação Orsa . Criada há cerca de 10 anos, a instituição movimentou este ano R$ 
12,5 milhões em recursos e atendeu mais de um milhão de crianças brasileiras. A 
entidade foi idealizada pelo Grupo Orsa , um dos maiores fabricantes de papéis para 
embalagens e chapas do País, que repassa 1% de sua receita bruta anual à instituição.  
 
“Temos mais de 60 projetos voltados a programas de políticas públicas em educação, 
saúde, promoção social e meio ambiente”, comenta Sérgio Amoroso, presidente do 
Grupo Orsa. Ele revela que cerca de 20% dos recursos são conseguidos por meio de 
parcerias, principalmente com o poder público, Banco Mundial e a Organização das 
Nações Unidas (ONU) .  
 
Contra discriminação 
 
Menor, mas não menos importante, é a Sociedade de Cultura Dombali que há mais de 
13 anos promove a inclusão étnica e cultural do jovens negros no Brasil. A instituição 



garante já ter atendido mais de 6 mil jovens afrodescendentes e espera dobrar esse 
percentual nos próximos anos. Regina dos Santos, coordenadora da Dombali, explica 
que são gastos em manutenção R$ 15 mil por ano, graças a recursos públicos, “mas a 
iniciativa privada precisa apoiar ações para ajudar a tirar crianças e jovens das ruas e 
incluí-los no contexto social para melhorar a condição de vida do próprio País”, 
comenta. A entidade criou mecanismos para atrair mais interessados em apoiar os 
projetos, como o programa adote um aluno. Com apenas R$ 200 por mês, por seis 
meses, é possível ajudar os jovens da organização. 
 
O Instituto Ayrton Senna (IAS) é um dos maiores do setor e já apoiou em 10 anos 
mais de 2,7 milhões de crianças e jovens do Brasil. Este ano, o IAS deve movimentar 
R$ 20 milhões. 
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