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E-BOOKS 
FILANTROPIA

É fato que a cultura da doação ainda tem muito a 

avançar no país. Porém, já temos dados animadores 

que mostram que o brasileiro doa, sim - e que, 

dentre as fontes de recursos, a doação de indivíduos 

é uma das que mais cresce no país. Neste e-book, 

confira alguns textos que mostram estatísticas sobre 

a doação no Brasil, assim como reflexões para 

avançarmos ainda mais neste caminho.
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DUAS PESQUISAS DESCOBREM 
O DOADOR QUE NÃO SE VÊ

Por Marcelo Estraviz

Quero aqui falar um pouco sobre duas pesquisas: a Pesquisa Do-
ação Brasil e a TIC Organizações sem Fins Lucrativos. Mas, antes, 
quero reconhecer um fato: O Brasil está começando a fazer pesqui-
sas sobre o setor. Bravo! E melhor ainda, começam a haver séries 
históricas, o que permite que comparemos os resultados, os avan-
ços ou retrocessos.

E antes de falar mais sobre elas e suas interações, adianto a 
conclusão: O doador é um ser escondido. Antes não o víamos por-
que não tínhamos dados sobre ele. E agora que sabemos que ele 
existe, temos que tirar o manto, (des)cobri-lo.

Comecemos pela pesquisa mais recente, solicitada pelo IDIS ao Instituto Gallup e co-financiada 
por várias organizações e pessoas. Entrevistou 2230 pessoas em todo país, com 18 anos ou mais, 
residentes em áreas urbanas e com renda familiar mensal a partir de um salário mínimo.

Segundo o estudo, em 2015, 77% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação, sendo que 62% 
doaram bens, 52% doaram dinheiro e 34% doaram seu tempo para algum trabalho voluntário. Entre 
os que doaram apenas dinheiro para organizações sociais, são 46%. Assim, em 2015, as doações in-
dividuais dos brasileiros totalizaram R$ 13,7 bilhões, valor que corresponde a 0,23% do PIB do Brasil.

Percebe-se que as doações são recorrentes: mais de um terço dos doadores, 36%, fizeram uma 
doação por mês ao longo do ano passado. Essas doações ficam na faixa de R$20 a R$40 mensais, ou 
seja, de R$240 a R$480 por ano.

A Pesquisa Doação Brasil mostra não existir uma relação direta entre o tamanho da cidade e a 
prática de doação em dinheiro, ou seja, mesmo fora das grandes cidades, o brasileiro também doa.

O BRASILEIRO DOA!
Essa afirmação, surpreendente para muitos aqui, foi inicialmente comprovada na edição 2012, e 

agora confirmada na versão 2014, da pesquisa TIC Organizações Sem Fins Lucrativos.

A conclusão da pesquisa é de que 53% das organizações brasileiras recebem doação voluntária 
de pessoas físicas. O resultado é fundamentalmente positivo pois esse é o modelo no mundo, e 
agora o observamos também no Brasil.

Nos Estados Unidos, país em que talvez o Terceiro Setor seja o mais desenvolvido do mundo, os 
indivíduos respondem por 70% do financiamento das organizações, e na Inglaterra não fica muito 
longe disso, assim como em outros países.
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QUANTOS BRASILEIROS DOAM?
Você fez alguma 
doação no ano? Você 

doou tempo?

Você 
doou bens?

Você 
doou dinheiro?

Você 
doou 

para alguma 
organização 

social?

Você doou 
dinheiro mas 

não para alguma 
organização 

social?

Mais da metade dos 
brasileiros fizeram doação em 

dinheiro em 2015

SIM
77%

SIM

SIM

SIM

34%

62%

52%

Dados da Pesquisa Doação Brasil-  Ano 2015

SIM

SIM

46%

9%

Com a pesquisa TIC, finalmente temos fundamentos para concluir que o Brasil não está muito distan-
te dos países desenvolvidos e democráticos, quando falamos em financiamento da sociedade civil, ain-
da que até hoje não tivéssemos instrumentos para comprovar isso. A pesquisa TIC muda esse cenário. 
A pesquisa do IDIS reforça.

É A SOCIEDADE CIVIL QUE FINANCIA AS SUAS PRÓPRIAS ORGANIZAÇÕES
Não havia pesquisas consolidadas sobre o quanto é doado no Brasil, e qual a origem das doa-

ções. Hoje sabemos.

Ambas pesquisas refletem finalmente o que os profissionais do campo da captação já intuíam: 
quem financia prioritariamente a massa das organizações brasileiras é o indivíduo. Nem de longe 
são as empresas (que estão em quinto lugar entre as fontes de recursos pesquisadas) nem o governo 
federal, que está em oitavo na lista, na pesquisa TIC.

Ainda sobre dados da TIC: O primeiro lugar nas origens de recursos está nas doações voluntárias 
de pessoas físicas (ver tabela na página seguinte). O que, nos termos técnicos da captação de recur-
sos, denominamos de doações avulsas. Isso é aquele cidadão que foi chamado a doar pela primeira 
vez e algumas vezes acaba sendo a única vez, porque a própria organização não tem estrutura ou 
capacidade de fidelizá-lo com outras doações.

Em geral essas organizações são aquelas que trabalham solicitando como uma eterna primeira 
vez, mesmo quando, por vezes, o doador é o mesmo. Basta imaginar uma igreja que todo domingo 
pede para que circule a sacolinha. O doador que coloca ali suas moedas ou notas pode já ter colo-
cado dinheiro na missa do domingo passado, mas para aquela congregação o entendimento é de 



Cultura da Doação no Brasil

6

que se trata de uma doação voluntária e portanto nova, a cada vez que o fiel contribui. Organizações 
mais preparadas tecnologicamente ou mesmo com uma certa gestão mais profissional percebem 
formas de fidelizar o doador.

Aí entra o segundo colocado na mesma pesquisa, as mensalidades e anuidades pagas. 
Também em uma faixa próxima a 50% dos entrevistados, esse mecanismo está presente nas 
organizações como uma opção que garante muito provavelmente o custeio das atividades coti-
dianas. São ONGs com uma característica associativista, baseada em recursos provenientes de 
defensores da causa, e algumas vezes até sócios mantenedores por interesses de pertencimen-
to, como os Rotarys ou Lyons.

O que chamamos em captação de doações recorrentes é na verdade a forma mais profissionali-
zada de garantir a sobrevivência das organizações que defendem causas.

Um Brasil mais estruturado no seu terceiro setor teria esta origem (as doações recorrentes, ou 
como denominado na pesquisa, as mensalidades e anuidades) como a principal fonte de ingresso. 
Pois isso representa uma cidadania sendo exercida em sua plenitude: cidadãos que não só conhe-
cem seus direitos e deveres como selecionam as causas que defendem, continuamente, de forma 
transparente e associativa.

A situação das organizações brasileiras está muito mais para um Greenpeace, que arrecada so-
mente com indivíduos, do que alguma organização, que arrecada com empresas. Estamos muito 
mais próximos de um Médicos Sem Fronteiras (MSF), que tem mais de 170 mil doadores mensais, 
do que uma organização de saúde que necessita de recursos de governo. E falando em MSF, somos 
hoje muito mais um país exportador de doações (já que os recursos dos doadores dos Médicos sem 
Fronteiras vão atualmente para países na África) do que importadores de doações, como éramos faz 
30 anos e a cooperação internacional nos via (e éramos) de terceiro mundo.

Além da continuidade de pesquisas como as que falamos hoje, há novas perguntas que eu gos-
taria de fazer: Como está o envolvimento dos doadores nas páginas eletrônicas de doação destas 
organizações? Como se ampliam as captações das entidades através de sua presença e pedidos nas 
redes sociais? Se hoje 1 a cada 4 organizações fazem pedidos de captação nas redes onde estão, 
quais esses resultados e como eles estão se comportando em comparação aos mecanismos tradi-
cionais de doação?

Falta portanto que sigamos pesquisando as novas sacolinhas cada vez mais virtuais das organi-
zações. Esse passar o chapéu que hoje se faz com gateways de pagamento. Caminhando a passos 
largos para os próximos 13 bilhões de reais anuais da força dos brasileiros comuns, doadores ocultos 
dentro e fora da web. 
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Percentual (%)
Doações 

voluntárias de 
pessoas físicas

Mensalidades 
e anuidades 
pagas pelos 
associados

Órgãos 
governamentais 

municipais

Venda de 
produtos/ 
serviços

Empresas
Órgãos 

governamentais 
estaduais

Igrejas ou 
organizações 

religiosas

Total 54 49 26 20 18 16 16

Porte

Nenhuma pessoa remunerada 63 51 21 16 16 16 15

De 1 a 9 pessoas remuneradas 50 59 18 25 20 7 19

De 10 ou mais pessoas remuneradas 39 33 51 22 20 30 14

Região

Norte 47 46 20 23 18 30 17

Nordeste 54 54 24 25 20 21 17

Sul 54 58 29 18 21 13 14

Sudeste 54 43 28 18 16 14 16

Centro-Oeste 52 50 19 21 15 19 17

Atividades fim

Associações patronais, 
profissionais e sindicais

16 87 6 19 19 6 1

Cultura e recreação 41 59 33 22 28 19 6

Educação, e Pesquisa 47 38 33 25 26 20 8

Desenvolvimento e Defesa de 
Direitos

52 53 35 23 21 27 10

Religião 85 25 4 7 6 3 40

Saúde e assistência social 78 48 47 21 35 25 30

Outros 42 48 37 30 19 15 9

Percentual (%)
Órgãos 

governamentais 
federais

Contribuições 
sindicais

Governos de 
outros países

Organismos 
internacionais 

Outros 

Total 14 12 1 1 7

Porte

Nenhuma pessoa remunerada 11 6 1 1 5

De 1 a 9 pessoas remuneradas 5 21 1 1 8

De 10 ou mais pessoas remuneradas 31 10 3 2 10

Região

Norte 24 13 3 2 9

Nordeste 14 16 2 2 5

Sul 15 12 1 1 7

Sudeste 11 9 1 0 8

Centro-Oeste 15 17 0 1 7

Atividades fim

Associações patronais, profissionais 
e sindicais

5 66 0 1 4

Cultura e recreação 10 7 1 1 9

Educação, e Pesquisa 18 3 4 3 12

Desenvolvimento e Defesa de 
Direitos

24 7 1 2 9

Religião 3 3 2 0 6

Saúde e assistência social 22 7 3 2 11

Outros 12 11 1 0 5

PROPORÇÃO DE ORGANIZAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS
Dados da Pesquisa TIC Organizações sem Fins Lucrativos - Ano 2014

LINKS: idis.org.br/pesquisadoacaobrasil • cetic.br/pesquisa/osfil/indicadores
Nota do autor: Este artigo foi retrabalhado a partir de um artigo anterior escrito para a pesquisa CETIC. O que fiz agora foi adicionar dados da mais 
recente pesquisa do IDIS.
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LEVANTAMENTO PRETENDE SERVIR COMO BASE 
PARA ESTIMULAR A CULTURA DA DOAÇÃO NO PAÍS

Durante o ano de 2015, 77,0% dos brasileiros fizeram algum tipo de 
doação, sendo que 62,0% dos doadores cederam bens, 52,0% contri-
buíram com dinheiro e 34,0% disponibilizaram seu tempo para algum 
trabalho voluntário. No período, as doações individuais totalizaram 
R$ 13,7 bilhões, valor correspondente a 0,23% do Produto Interno Bru-
to (PIB) do Brasil.

Esses dados fazem parte do mais completo estudo realizado no 
país sobre o perfil dos doadores brasileiros, intitulado Pesquisa Doação Brasil. A intenção é que esse 
estudo seja repetido a cada três a cinco anos para que se possa acompanhar a evolução da cultura 
de doação no país. Encomendado ao Instituto Gallup, o levantamento entrevistou 2.230 pessoas em 
todo o Brasil, com idade acima de 18 anos, residentes em áreas urbanas e com renda familiar mensal 
a partir de um salário-mínimo. A pesquisa é uma iniciativa coordenada pelo Instituto pelo Desenvol-
vimento do Investimento Social (Idis), em parceria com um grupo de especialistas.

"A Pesquisa Doação Brasil revelou um retrato jamais visto, que servirá de base para uma grande 
campanha pela cultura de doação no país", afirma Paula Fabiani, diretora-presidente do Idis.

PRINCIPAIS DADOS
Levando em consideração as regiões do Brasil, em números absolutos, o Sudeste aparece em 

primeiro lugar, concentrando 43,5% dos doadores. A região Nordeste vem na sequência com 31,0%, 
seguida pelo Sul (13,0%), Norte (6,5%) e Centro Oeste (6,0%). Desses doadores, mais de um terço 
(36,0%) fizeram uma doação mensal no ano passado, cujos valores médios eram de R$ 20 a R$ 40 por 
mês, ou seja, de R$ 240 a R$ 480 por ano.

A Pesquisa Doação Brasil mostrou não existir relação direta entre o tamanho da cidade e a prática 
de doação em dinheiro, ou seja, mesmo fora das grandes cidades, o brasileiro também doa. Porém, 
existe forte relação entre idade e a prática da doação em dinheiro. Quanto maior é a faixa etária, 
maior é a incidência desse tipo de doação. O mesmo acontece em relação ao grau de instrução. 
Pessoas com nível superior praticam mais doação em dinheiro.

Segundo a pesquisa, o perfil típico do doador brasileiro é: mulher, com instrução superior, prati-
cante de alguma religião, moradora das regiões Nordeste ou Sudeste e com renda individual acima 
de quatro salários-mínimos, conforme apresentado no Quadro 1. O levantamento mostrou ainda 
que as mulheres (49,0%) têm o hábito de doar para organizações com mais regularidade do que os 
homens (42,0%).

PESQUISA DOAÇÃO BRASIL APRESENTA 
O PERFIL DOS DOADORES BRASILEIROS
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CONSCIÊNCIA X FATOR EMOCIONAL
Entre os entrevistados, 80% disseram não se deixar levar pela emoção na hora de doar, enquan-

to os demais 20% admitiram praticar esse ato por impulso. Ou seja, a principal razão para alguém 
doar dinheiro é a empatia pela causa e a solidariedade em relação aos necessitados, o que indica 
que existe uma forte ligação entre o ato de doar e a gratificação emocional (Gráfico 1). "Esse re-
sultado é muito positivo, uma vez que mostra que o brasileiro tem muita consciência na hora de 
doar", destaca Paula.

Entre os temas que mais sensibilizam o doador em dinheiro, apresentados no Gráfico 2, destaca-
ram-se: em primeiro lugar, a saúde, com 40,0% das respostas; causas relacionadas às crianças ocu-
pam a segunda colocação, com 36,0%; o tema combate à fome e à pobreza ficou em terceiro lugar, 
com 29,0%; e causas relacionadas aos idosos, com 21,0%.

RELIGIÃO E SOLIDARIEDADE
A religião é um fator que exerce grande influência no hábito de doar dos brasileiros. Entre os que 

se declararam espíritas na pesquisa, 58,0% praticam a doação em dinheiro. Entre os católicos, o per-
centual é de 51,0%, enquanto entre os declarados evangélicos, o índice é de 45,0%. O estudo não 
considerou os valores destinados a dízimos ou a mensalidades para associações.

IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO
Outro aspecto abordado pelo estudo diz respeito ao relacionamento dos brasileiros com as 

organizações não governamentais. Entre os resultados obtidos, destaca-se o fato de que 71,0% 
dos entrevistados entendem que as ONGs dependem de doações para funcionar e dar conti-
nuidade às suas ações, e 44,0% concordam que essas instituições realizam um trabalho sério e 
competente. Contudo, apenas 26,0% das pessoas consultadas acham que a maioria das ONGs 
é confiável.

Quadro 1 – Perfis de doadores e não doadores
Perfil clássico do brasileiro doador 

(dinheiro, bens ou tempo)
Perfil clássico do brasileiro 

doador em dinheiro
Perfil clássico do 

não doador brasileiro

Mulher Mulher Homem

Acima de 40 anos Quanto mais idade, mais doa Entre 18 e 29 anos

Região Centro-Oeste, 
Nordeste ou Sudeste

Região Nordeste ou Sudeste Região Sul

Instrução superior
Renda individual superior 
a quatro salários-mínimos

Baixa escolaridade

Renda individual superior 
a dois salários mínimos

Satisfeita com 
a própria renda

Renda individual 
abaixo de dois salários-mínimos

Satisfeita com a própria renda Satisfeita com a própria vida Está insatisfeito com a própria vida

Tem religião Tem religião Não tem religião
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"A pesquisa mostra que os brasileiros entendem a importância e valorizam o trabalho das ONGs, 
mas elas, assim como ocorre com muitas outras instituições, acabaram se contaminando pela onda 
de escândalos e de desconfiança que atinge o Brasil", avalia a presidente do Idis.

A pesquisa também analisou o perfil dos doares que desistiram de doar, conforme Gráfico 3: 
43% dos entrevistados alegaram falta de dinheiro como principal motivo para não realizarem mais 
doações, enquanto outros 17,0% disseram não confiar nas organizações que pediram ajuda, e 7,0% 
afirmaram não terem sido abordados para doar novamente.

Gráfico 1 – Motivos para se fazer doações em dinheiro, segundo os entrevistados

Gráfico 2 – Causas que mais sensibilizam os entrevistados
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ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
O levantamento também mostrou que 64,0% dos doadores contribuem apenas com uma insti-

tuição, sendo que 39,0% deles já visitaram a organização assistida. A fidelidade destaca-se nesse 
item, já que 70,0% dos doadores afirmaram que costumam doar sempre para a mesma organiza-
ção, ano após ano.

Cerca de 61,0% dos entrevistados disseram que as ONGs costumam insistir demais ao pedir 
doações e 64,0% acreditam que, ao se fazer uma doação, corre-se o risco de ser procurado por 
outras organizações.

O estudo serve ainda como orientação para o trabalho dessas instituições, já que as pessoas dei-
xaram bem claro que rejeitam abordagens em domicílio e em locais públicos.

Gráfico 3 – Motivos que levaram os doadores a deixarem de doar, segundos os entrevistados

LINKS: http://www.idis.org.br/pesquisadoacaobrasil
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BRASILEIRO É UM DOADOR CONVICTO

Mesmo que pesquisas apontem para esse dado positivo, ainda é 
preciso investir mais em uma cultura da filantropia

Foi uma surpresa e tanto o resultado da Pesquisa Doação Brasil, 
realizada pelo Instituto Gallup para o Instituto para o Desenvolvimen-
to do Investimento Social (Idis), anunciada no começo de junho e que 
conta com apoio do PayPal. Apesar da crise que assola o país, em 
2015, 77% dos brasileiros entrevistados disseram ter feito algum tipo 
de doação. Desses, 62% doaram bens; 52%, dinheiro; e 34%, tempo 
para algum trabalho voluntário.

Considerando somente os brasileiros que doaram dinheiro para organizações sociais em 
2015, segundo o estudo, o índice chega a 46% da população. E o melhor: não estão compu-
tados nesse resultado os dízimos repassados às igrejas nem as esmolas. O total doado pelos 
brasileiros no período? Cerca de R$ 13,7 bilhões, valor que corresponde a 0,23% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

Parece muito — e de fato é —, mas ainda estamos longe de ameaçar os líderes do The World 
Giving Index (WGI, da britânica Charities Aid Foundation – CAF), que mede o comportamento da 
população de 135 países quando o assunto é filantropia. Estamos no 90º lugar, ao lado da França. 
Só para situar o leitor, o México aparece na 83ª posição.

A grande questão quando falamos sobre doação e, mais do que isso, filantropia, é que não existe 
no Brasil uma cultura de generosidade, de devolver à sociedade parte do que se recebeu. Diferente 
dos Estados Unidos, por exemplo, que lideram o ranking do WGI ao lado de Myanmar.

No país norte-americano, a maioria dos milionários e bilionários tem uma fundação que adminis-
tra recursos voltados a benfeitorias sociais de todos os tipos. Claro, a lei estadunidense é igualmente 
generosa com quem se dispõe a doar, e isso faz muita diferença.

Realidades sociais à parte, o brasileiro desembolsa entre R$ 240 e R$ 480 por ano em doações, 
de acordo com a pesquisa; nos Estados Unidos, essa média ronda os US$ 400 (cerca de R$ 1.400) se 
contabilizados apenas os doadores que pagam Imposto de Renda. O último dado disponível é do 
National Center for Charitable Statistics (NCCS), de 2014, indica que as doações nos Estados Unidos 
somam US$ 358 bilhões (mais de 2% do PIB).

SAÚDE NA FRENTE
Quando o assunto é por que doar, três grandes temas sensibilizam os entrevistados, de acordo 

com o levantamento do Gallup: a saúde, com 40% das respostas; as questões ligadas a crianças 
carentes ou a vítimas de alguma doença, com 36% das respostas; e o combate à fome e à pobreza, 



Cultura da Doação no Brasil

13

com 29% das respostas. Uma boa notícia é que cerca de 80% dos entrevistados revelaram não se 
deixar levar pela emoção na hora de doar, e apenas 20% admitiram praticar a doação por impulso.

Segundo a pesquisa, o termo que tem o maior índice de avaliações positivas dos entrevistados é 
"solidariedade", seguido por "caridade". "Filantropia" não possui um potencial de associação po-
sitiva elevado (aliás, 34,7% dos entrevistados não sabem nem o que a palavra significa), assim como 
"negócio social", termo igualmente desconhecido do público.

Outro ponto interessante: a maioria dos entrevistados disse sentir vergonha de contar aos amigos 
que doou dinheiro, tempo ou bens a instituições de caridade ou a organizações não governamentais 
(ONGs). Creem que devem "fazer o bem sem olhar a quem", mas também sem dizer a ninguém. 
Isso demonstra o quanto ainda podemos fazer pelo Terceiro Setor no país. A cultura da doação deve 
ser estimulada, e as pessoas deveriam se orgulhar de fazer parte da solução de uma série de proble-
mas que afligem a nossa sociedade.

Para ter ideia do que estamos falando, voltamos ao WGI. Nos países que encabeçam o ranking 
mundial de filantropia, os eventos beneficentes promovidos por ONGs e/ou fundações são concor-
ridíssimos e participar de qualquer um deles é prova definitiva de grande consciência social.

Estudos como esse são um passo importante para um futuro mais consciente quanto às doações 
no país. Idealmente falando, como seria bom, em um fim de semana qualquer, ter dúvidas quanto a 
que jantar beneficente ir! Estar, de fato, envolvido com a ideia de melhorar o Brasil a partir de uma 
genuína política de filantropia. É possível, sim, mas devemos fazer a nossa parte.
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Por René Steuer

DOADOR TAMBÉM CAPTA

É comum pensarmos que os captadores são os únicos que dese-
jam recursos porém, devemos ter consciência de que os doadores 
também querem e precisam de recursos.

Lembremos que a captação de recursos é um processo de TRO-
CAS. Por conseguinte, é sumamente importante saber o quê o poten-
cial doador deseja em troca de sua doação. Quando você desenhar 
seu plano de captação, e definir os possíveis doadores, estabeleça o 
que cada um quer (ou poderia querer) em troca. Este conhecimento 
aumentará muito sua probabilidade de êxito. Lembremo-nos da ora-
ção de São Francisco, que nos ensina que “É dando que se recebe”.

Henry A. Rosso, em seu livro clássico Achieving Excellence in Fundraising, diz que a captação de 
recursos é a “gentil arte de ensinar às pessoas a alegria de doar”. Ele também diz que “a captação 
de Recursos é justificada quando usada como um convite responsável, guiando doadores a fazerem 
o tipo de doação que satisfaz suas próprias necessidades e proporciona significado às suas vidas”.

Timothy Burgess, conhecido especialista por estudar doadores, aponta razões que levam pessoas 
a doar. Selecionei da lista apresentada por Burgess as que me parecem as quatro principais:

1) MEDO: é um forte motivador, principalmente quando a intenção é comunicar as consequên-
cias da não-ação, ou seja, o que poderá ocorrer se não se nada for feito para resolver o problema: 
por exemplo, crianças vulneráveis de se tornarem vítimas de traficantes de drogas; doentes de 
uma determinada enfermidade, se não socorridos a tempo; potencial morte de crianças que so-
frem de desnutrição. O medo provoca uma resposta quando o doador é levado a entender como 
sua doação ajudará a resolver o que está causando o medo, ou como a sua negativa de ação au-
mentará o medo.

 2) GRATIFICAÇÃO: as pessoas gostam de se sentir bem. Querem saber que podem “fazer a 
diferença”. O captador de recursos deve explicar como a doação modifica situações. O doador 
deve ser informado periodicamente sobre o desenvolvimento do item para o qual fez uma doação. 
Campanhas do tipo “Adote uma criança” permitem ao doador apadrinhar um jovem e financiar seus 
estudos. O Fundo Cristão Para Crianças, situado em Belo Horizonte, promove a ligação do padrinho 
com a criança, que periodicamente lhe escreve uma carta e envia uma foto. O padrinho também 
recebe da instituição informações sobre seu desenvolvimento, e se sente agradecido e feliz.

3) RAIVA: pessoas são levadas a agir quando têm raiva ou sentem indignação por situações ou 
eventos errados ou injustos. Há poucos anos, nos Estados Unidos, muitas pessoas ficaram com raiva 
do presidente Bush pela guerra no Iraque devido à forte crise econômica. O Partido Democrata, na 
oposição, usou esta raiva muito bem, ao comunicar que as pessoas poderiam demostrar este senti-
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mento apoiando o candidato da oposição, Barack Obama. As captações de fundos para o partido 
Democrata atingiram altíssimos índices, que ajudaram fortemente Obama a ganhar as eleições.

4) GANÂNCIA: todos gostam de fazer um bom negócio. Queremos descontos, vangloriamo-nos 
do que ganhamos. Doadores apreciam campanhas em que sua contribuição se multiplica. Isso é 
bem utilizado por instituições como as universidades do exterior, que anunciam que contribuirão 
para uma causa “dobrando” a doação de indivíduos, ou seja: “para cada dólar que você doar, nós 
doaremos dois”!

Outro forte motivo para as doações, e que cresce no mundo atual, é a espiritualidade. Segundo 
a Association of Fundraising Professionals (AFP), associação dos captadores dos Estados Unidos, as 
doações totais nos últimos anos ultrapassaram os U$ 300 bilhões. Interessantemente, cerca de um 
terço foi direcionado a entidades religiosas. Estas receberam mais de U$ 100 bilhões, ficando em 
segundo lugar a educação, com aproximadamente U$ 45 bilhões. As igrejas não param de aprimorar 
seus conhecimentos sobre captação de recursos. Há poucos anos estive na Costa Rica participando 
de um Seminário de Captação de Recursos patrocinado por uma fundação holandesa que busca 
ajudar a igreja e entidades católicas na América Latina a aumentarem suas captações.

As organizações brasileiras precisam se conscientizar de que os potenciais doadores também 
querem captar. As entidades sabem bem o que desejam “vender”, mas sabem também o que os 
doadores desejam “comprar”? Estudem seus possíveis doadores e formulem suas estratégias de 
captação de acordo com esta análise. Concentrem-se mais no que seus clientes querem “comprar” 
do que no que vocês querem “vender”. Tenham em seus bancos de dados um registro das doações/
promoções/eventos feitos por fontes diversas. Isso poderá revelar a vocês como se aproximar de 
doadores específicos para concretizar a desejada TROCA.
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Por João Paulo Vergueiro

DOANDO E CAPTANDO, 
CAPTANDO E DOANDO

O propósito deste artigo é debater o contexto atual da captação de recursos e da doação no Bra-
sil. Para isso, há uma afirmação essencial – e atualíssima – para quem atua viabilizando recursos para 
organizações da sociedade civil: para o trabalho dos captadores dar certo, é preciso que ampliar a 
doação no país!

E, pensando dessa maneira, pode-se dizer que o ano de 2014 foi marcante no Brasil, com a reali-
zação nacional do #diadedoar, campanha que mobilizou mais de 500 parceiros por todo o país e em 
lugares inesperados, como o interior da Bahia, Mato Grosso do Sul e Ceará. Em todas as regiões, or-
ganizações se mobilizaram para realizar ações de captação no #diadedoar, alinhadas com o objetivo 
da campanha, que é promover a conscientização da importância da doação para as organizações da 
sociedade civil, ampliando-as.

O compromisso que temos com campanhas como essas, e com o incentivo à doação, não é mais 
uma “jaboticaba brasileira”: nos países em que a sociedade civil é forte, independente e democrá-
tica, quem as financia são as pessoas. Em todo o mundo, o setor social é vibrante e atuante, e quem 
possibilita que isso aconteça são indivíduos, de todas as classes sociais, que acreditam nas causas 
promovidas e as apoiam financeiramente.

Já no Brasil ainda vigoram com muita intensidade duas opiniões contraditórias, mas igualmente 
inadequadas:

• É o governo que tem a obrigação de bancar as ONGs (organizações da sociedade civil);

• As empresas deveriam dar o retorno à sociedade do lucro que dela tiram, e sustentar as organi-
zações.

De fato, tanto o governo como empresas continuarão financiando organizações e projetos pelo 
país, mas não é deles que se espera que venha a contribuição principal, e não é com recurso público 
ou corporativo que se garantirá a sustentabilidade das entidades.

O Brasil está, neste momento, consolidando esse caminho, aproximando-se da realidade dos 
demais lugares no mundo em que a sociedade civil é independente e ativa: já são mais de 33 
milhões de doadores individuais, conforme a pesquisa World Giving Index, da Charities Aid Foun-
dation (no Brasil, representada pelo IDIS - Instituto pelo Desenvolvimento do Investimento Social), 
publicada em 2014.

Pois bem, sabemos que as organizações podem se tornar independentes a partir das doações 
individuais, e estamos realizando campanhas nesse sentido, como o #diadedoar. Qual é, então, o 
cenário atual para os captadores de recursos junto às organizações?
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CAPTADORES NO BRASIL
Primeiramente, nunca o mercado esteve tão propício para os profissionais que atuam na área. 

O ano de 2014 foi o que mais vagas abriu em organizações por todo o país, para captadores e mo-
bilizadores, e 2015 já começou quente, inclusive com organizações internacionais também contra-
tando no Brasil.

Se há cada vez mais vagas, isso significa que há cada vez mais organizações contratando captado-
res, e isso é muito positivo. Toda organização da sociedade civil precisa ter sua área de mobilização 
de recursos estruturada: desde uma organização milionária,  que terá uma Diretoria de Captação, a 
uma de porte médio, com uma Gerência, até uma entidade pequena, com um analista (ou o diretor 
presidente respondendo pela área).

Essa área, porém, deve ser permanente, pois captar é um processo contínuo – e não uma ação 
pontual –, que demanda planejamento. O plano de Captação de Recursos é o nome do documento 
que exprime esse planejamento. Precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da organização 
e receber atenção especial da liderança para que seja executado plenamente, de forma monitorada. 
Cada vez mais organizações estão atentas a isso, preparando seus planos e estruturando a sua área 
de captação.

Sim, as perspectivas são positivas: a doação e a captação estão sendo promovidas no Brasil, e há 
cada vez mais atenção ao tema, tanto de quem está dentro das organizações como de quem está 
fora delas – a imprensa, os cidadãos, o governo etc.

Ainda há muito a ser feito e áreas onde investir, como a capacitação dos profissionais, a publi-
cação de conteúdo de referência – tão escasso no Brasil –, o advocacy por uma legislação que seja 
favorável ao Terceiro Setor e às doações, além de pesquisas, para divulgar o quanto se doa no Brasil 
todos os anos, etc.

O panorama, porém, é positivo. Pode-se dizer que o copo está “meio cheio”. Agora devemos 
trabalhar para enchê-lo completamente, para que tenhamos um país mais justo e democrático, e 
organizações verdadeiramente sustentáveis.

LINKS: captacao.org
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MOBILIZAÇÃO DE 
RECURSOS DE PESSOA FÍSICA

Segunda parte da série sobre os sete elementos fundamentais 
wde um programa bem-sucedido aborda a comunicação

Desenvolver um programa sólido e bem-sucedido de mobiliza-
ção de recursos de pessoa física é um processo de longo prazo 
que requer investimento e pessoas preparadas, mas tem grande 
potencial e garante a sustentabilidade e a independência de or-
ganizações. Continuando a série de artigos sobre mobilização de 
recursos de pessoas físicas, aqui abordaremos a comunicação.

A comunicação é um elemento crucial para o desenvolvimento 
da organização. Através dela construímos a imagem da organiza-
ção, mostramos para todos os nossos públicos — doadores, potenciais doadores e beneficiários — 
quem somos, nossas ações, o que queremos e como eles podem participar. Quando comunicamos 
temos objetivos bem específicos, então, para cada um dos públicos da organização, precisamos 
desenvolver a forma mais adequada para atingirmos esses objetivos. Neste artigo abordaremos a 
comunicação exclusivamente para captação e desenvolvimento de doadores.

Antigamente, mas não há muito tempo, existiam dois grupos: as organizações e os doadores. 
Os doadores contribuíam financeiramente com as organizações, mas nem eles nem as organizações 
percebiam os doadores como parte dela. A organização realizava todo o trabalho de campo ou de 
pesquisa, as campanhas e a captação.

O mundo mudou. A comunicação está mais acessível a cada dia através da internet e das redes 
sociais, por exemplo. Hoje, pessoas comuns criam suas próprias campanhas buscando apoio para 
uma determinada causa, seja através de uma petição online ou da captação de recursos para um 
evento ou organização. As fronteiras deixaram de existir. Podemos participar e doar para campanhas 
em qualquer lugar do planeta. Existem milhões de pessoas que querem participar mais ativamente 
da mudança do mundo, e elas podem fazer isso sozinhas ou participando junto a organizações nas 
quais elas acreditam e confiam. Isso significa que a concorrência pode ter aumentado ou que as or-
ganizações têm uma grande oportunidade: trabalhar junto com esse grande contingente de pessoas 
que está disposto a mudar o mundo.

Para isso, é necessário enxergar os doadores e se comunicar com eles como sendo parte inte-
grante da organização, criar experiências inesquecíveis para que as pessoas permaneçam apoiando 
a entidade, desenvolver uma comunicação de excelência que atenda às expectativas dos doadores 
e apoiadores. Não existe mais mais “nós e eles”. Há somente o “nós”, que inclui doadores, volun-
tários e outros grupos que apoiam a organização como, por exemplo, uma pessoa que assinou uma 
petição da organização. Todos esses públicos, de forma mais ou menos engajada, fazem parte da 
organização. Quando entendemos essa mudança e a incorporamos à nossa comunicação, iniciamos 
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um processo muito interessante pelo qual não só buscamos doadores, mas mobilizamos pessoas 
para a causa e as engajamos de forma mais intensa. Essa forma de apoio é muito mais poderosa, 
pois fortalece o relacionamento do doador com a organização, aumentando a fidelidade, permitin-
do um trabalho mais amplo, incluindo o apoio direto dos doadores nas campanhas da organização, 
bem como o aflorar de um novo papel: o doador captador de recursos.

Você já pensou em ter milhares — ou milhões — de pessoas apoiando diretamente o seu traba-
lho, buscando novos doadores para a organização? Não estamos falando de um grupo de embaixa-
dores, mas de um número massivo de pessoas. Parece mentira? Veja este exemplo real: a campanha 
da ALSA – o desafio do balde de gelo. Milhões de pessoas não só cumpriram o desafio, mas disse-
minaram a causa, contribuíram financeiramente e solicitaram uma doação para a organização. Nesse 
caso, a maior parte desses novos captadores não eram doadores antigos, mas foi somente através 
da comunicação simples e desse novo papel que a instituição conseguiu superar a marca de mais 
de US$ 100 milhões em pouco mais de 1 mês de campanha e mais de 3 milhões de novos doadores.

ENTÃO, COMO VAMOS NOS COMUNICAR?
É preciso desenvolver uma comunicação que todas as pessoas possam entender, para que apoiar 

a causa, escolham doar para essa organização, continuem contribuindo por muitos e muitos anos, e 
não só financeiramente. O grande desafio é transformar as informações técnicas em uma linguagem 
simples. A melhor forma é contar uma boa história real.

Precisamos falar a língua do nosso doador, pessoas comuns, como eu e você. Partimos do prin-
cípio de que as pessoas comuns não conhecem a fundo o nosso trabalho, não são especialistas 
na nossa área de atuação. Não temos muito tempo para captar a atenção de um possível doador, 
então, precisamos contar histórias memoráveis em pouquíssimo tempo. É preciso encantar, mobili-
zando as pessoas para a causa da organização e, assim, abrindo caminho para doações.

Conectar as pessoas é a chave do sucesso para essa conversão. Sendo assim, a mensagem deve 
ser capaz de emocionar, atingindo coração e razão.

Contar histórias é subjetivo, e nem sempre elas são bem recebidas pelas organizações.

O primeiro passo é identificar quais são essas boas histórias. A seguir, mostraremos três exemplos 
de histórias que podem ser contadas e que cumprem os requisitos mencionados. Todas elas funcio-
nam, mas nem todas podem ser utilizadas por todas as organizações com sucesso. É preciso testar 
a comunicação para encontrar qual é a mais adequada para a sua instituição.

1� História da Fundação: é a história da criação da organização, mas não a história formal. Contamos 
a história da origem da organização pelo olhar do fundador, a experiência pessoal que ele viveu 
para decidir iniciar esse trabalho. Essa experiência pode ter sido vivida por milhares de outras 
pessoas em diferentes circunstâncias. Detalhes são importantes para o desenvolvimento desta 
conexão. A narrativa é informal, como se estivesse sendo contada para um amigo em uma festa. 
Essa linha é muito utilizada por organizações da área da saúde.
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2� Histórias de Vida: a maioria das histórias foca no antes e no depois, no impacto da organização 
e dos doadores. É preciso também mostrar o valor que a organização adiciona ao processo para 
a realização das mudanças necessárias. Assim, o doador pode desenvolver uma conexão com a 
organização através dos seus objetivos pessoais ou de alguma situação vivenciada no passado.

 É essencial usar relatos reais de forma emocional, mostrando nome e rosto. Isso tem um grande 
impacto. Quando conseguimos mostrar o antes e o depois de forma emocional e contar a história 
de uma pessoa que representa pelo quê a organização está lutando, mostrando a diferença que 
a organização promove na vida das pessoas, temos umas das fórmulas mais fortes para conectar 
doadores a uma causa.

3� Histórias Futuras - Promessa Social: quando falamos em promessa social, estamos falando do 
futuro, pensando nas mudanças sociais que a organização está buscando. Histórias futuras são 
fortes quando damos vida de forma tangível, visível e pessoal. A promessa social tem um grande 
potencial para motivar as pessoas a agir, já que a organização está apresentando seus sonhos, 
facilitando a conexão dos sonhos pessoais com os sonhos da organização.

ÓTIMAS HISTÓRIAS FAZEM A DIFERENÇA...
...mas há um ponto que muitas vezes é esquecido, ou às vezes as organizações acreditam não ser 

necessário; elas conseguem entender sem que as palavras sejam ditas. Esse ponto é o pedido de 
doação. Não adianta termos boas histórias sem um pedido explícito, tangível e que mostre a urgên-
cia e a necessidade. Por exemplo, doe R$ 30 agora e salve uma vida; ou salve o Ártico; ou até mesmo 
acabe com a violência no Brasil. É preciso mostrar que precisamos do apoio, e que esse apoio faz a 
diferença. O pedido precisa ser claro e direto. Uma das principais razões pelas quais as pessoas não 
doam é porque as organizações não pedem.

Resumindo, para construirmos uma comunicação eficiente para captar e desenvolver doadores é 
preciso ir além da missão e da visão da organização. É essencial comunicar o propósito da entidade 
de forma emocional, ambiciosa e, ao mesmo tempo, precisa. Através da comunicação, deve-se mos-
trar que existe um grande problema a ser solucionado e que a sua organização não mede esforços 
para fazer isso. Realizando isso através de boas histórias, com pedido de doação claro e preciso e 
incluindo o doador como parte da organização, determina-se o sucesso da comunicação em uma 
campanha de captação de recursos e desenvolvimento do doador.

Com a definição da nossa comunicação podemos realizar o programa de aquisição de novos 
doadores e o desenvolvimento com os doadores, pontos que serão abordados no próximo artigo 
desta série.
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