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APRESENTAÇÃO
O QUE É O MAPEAMENTO DE
ORGANIZAÇÕES INDEPENDENTES
DOADORAS NAS ÁREAS DE JUSTIÇA
SOCIAL E DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO NO BRASIL?
Realizado pela Rede de Filantropia para a Justiça Social (RFJS),
em parceria com a ponteAponte, o mapeamento é uma pesquisa
desenvolvida a partir de abordagens qualitativa (entrevistas) e
quantitativa (questionários) com o objetivo de conhecer, caracterizar
e dar destaque ao campo de organizações independentes que
têm atuado na doação de recursos financeiros para organizações,
grupos e movimentos da sociedade civil nas áreas de justiça social e
desenvolvimento comunitário no Brasil. A pesquisa foi desenvolvida
entre janeiro e agosto de 2022.
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As doações realizadas por essas organizações são fundamentadas na ideia
de que o desenvolvimento deve ser responsabilidade de quem recebe os
recursos. Ao invés de imposto de fora, os recursos e o poder de decisão são
de responsabilidade das organizações e grupos (donatários) já que são eles/as
os que têm controle sobre seu próprio destino.
As organizações
doadoras apresentadas
neste mapeamento são
caracterizadas, dentre
outros aspectos, pela
independência na gestão
dos recursos e pelos
temas de doação e
formas de atuação.

A independência de atuação, uma característica
essencial desse perfil de organizações, estabelece
que financiadores não interferem no destino dos
recursos financeiros ou, quando isso ocorre, a
participação acontece em igualdade com outros
atores e de forma pautada por estruturas de
governança estabelecidas pela própria organização.

A atuação para a
justiça social é o
compromisso em
doar para agendas de direitos humanos, civis,
sociais, econômicos e culturais. Dentro da
amostra mapeada, também foi possível observar
organizações que atuam para o desenvolvimento
comunitário de uma localidade específica,
conectando o foco territorial com os temas de
justiça social.

As organizações
mapeadas contribuem
para pautas de igualdade
racial, populações
indígenas e tradicionais,
meio ambiente, gênero,
sexualidade, entre
outras que atendam
a necessidades de
populações que têm
seus direitos negados
historicamente.

A mobilização de recursos financeiros de fontes
diversificadas e a doação direta de recursos são
requisitos para delimitar o escopo ou universo
desse mapeamento, porém, doações indiretas,
processos de construção conjunta de editais e comunicação contínua
também definem os modos de operação desse conjunto de organizações.
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QUAL FOI A METODOLOGIA UTILIZADA?
31 organizações foram
mapeadas a partir do
método bola de neve
e também de busca de
organizações em sites
especializados e de notícias
O método bola de neve é uma técnica de
amostragem que usa redes de referência e
indicações. As primeiras organizações foram
mapeadas por indicação da Rede de Filantropia
para a Justiça Social (RFJS). Estas, então,
indicaram outras organizações com o mesmo
modelo de atuação até que não houvesse novas
indicações para incluir no mapeamento.

A coleta de dados foi
realizada por meio de
pesquisa de dados secundários,
entrevistas semiestruturadas e
aplicação de questionários
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Os resultados apresentados não são exaustivos e não representam a
totalidade do campo, pois não existe uma consolidação de todas as
organizações atuantes no Brasil, que atendem aos critérios. O método bola
de neve depende da conexão em redes dos atores mapeados, sendo assim,
organizações menores e distanciadas de redes podem ter ficado de fora
deste mapeamento.
Ainda que haja limitações, as 31 organizações mapeadas resultam de um
esforço para chegar ao máximo possível de indicações e de diversidade
territorial. Das 31 organizações, 14 fazem parte da RFJS e 17 foram
mapeadas. A lista completa pode ser encontrada ao final deste documento.

ONDE ESTÃO AS
ORGANIZAÇÕES MAPEADAS?
As 31 organizações mapeadas estão
distribuídas em 10 estados brasileiros e no
Distrito Federal e por todas as regiões do país
Organizações mapeadas por região
29% das organizações
estão sediadas em São
Paulo, o estado com
maior concentração.
Enquanto 23% estão
no Rio de Janeiro
e Amazonas e Pará
abrigam 10% das
organizações mapeadas
cada. Os outros estados
representados são
Amapá, Bahia, Espirito
Santo, Maranhão, Minas
Gerais, Santa Catarina e
o Distrito Federal.

23%
13%
3%
58%
Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não
ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações
Independentes Doadoras nas Áreas
de Justiça Social e Desenvolvimento
Comunitário no Brasil, 2022

3%
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QUAIS OS TIPOS DE ORGANIZAÇÕES
QUE ESTÃO ATUANDO NO CAMPO?

29

organizações estão formalizadas
com CNPJ próprio

As organizações que não possuem CNPJ próprio, 6% das mapeadas,
foram constituídas como fundos dentro da estrutura de uma organização
mantenedora ou guardiã que, além de atuar como responsável fiscal,
também contribui institucionalmente para a manutenção das organizações,
porém com independência de atuação e governança própria.
Organizações mapeadas por constituição jurídica
Organizações mapeadas por constituição jurídica

90%

Associação privada

6%

Não tem personalidade
jurídica independente

3%

Fundação privada

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de
Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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As doações realizadas por essas organizações são fundamentadas na ideia
de que o desenvolvimento deve ser responsabilidade de quem recebe os
Além da formalização jurídica, foi perguntado como essas
recursos. Ao invés de imposto de fora, os recursos e o poder de decisão são
organizações doadoras se nomeiam dentro do ecossistema de
de responsabilidade das organizações e grupos (donatários) já que são eles/as
organizações da sociedade civil (OSC).
os que têm controle sobre seu próprio destino.
Organizações
forma
identificação
A independênciamapeadas
de atuação, por
marca
dessede
perfil
de organizações, estabelece
do
tipo
de
organização
que financiadores não interferem no destino dos recursos financeiros ou,
quando isso ocorre, a participação acontece em igualdade com outros atores
e de forma pautada por estruturas de governança estabelecidas pela própria
45%
organização.A
atuação para a justiça social é o compromisso em doar para
agendas de direitos humanos, civis, sociais, econômicos e culturais. Dentro da
amostra mapeada, também foi possível observar organizações que atuam
para o desenvolvimento comunitário de uma localidade específica,
conectando o foco territorial com os temas de justiça social.A doação de
recursos financeiros também é um dos requisitos para delimitar o escopo ou
23%
universo desse mapeamento, porém, doações indiretas, processos de
construção conjunta de editais e comunicação contínua também definem os
modos de operação desse
conjunto de organizações.
13%

Associação

Fundo

Instituto

6%

6%

Federação

Fundação

3%

3%

Fundação
comunitária

Não
informado

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento
Comunitário no Brasil, 2022
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QUAL FOI O ORÇAMENTO DAS
ORGANIZAÇÕES EM 2021?
A distribuição de organizações mapeadas por orçamento é um dos
indicativos de diversidade da amostra. 52% das organizações mapeadas
possuem orçamentos entre R$ 2 milhões e R$ 25 milhões. E o orçamento
de 32% delas é inferior a R$ 1 milhão.
Organizações mapeadas por orçamento em 2021 (em faixas)

26% 26%

Dentre as organizações com orçamento de
até R$ 1 milhão, 50% estão no Sudeste, 40%
no Norte e 10% no Nordeste.

13%
3%
R$ 0,00

6%
De R$ 0 a
R$ 50 mil

De R$ 50
mil a R$
250 mil

A distribuição de organizações
por região e faixa de orçamento
demonstra uma discrepância.
Dentre organizações com
orçamento entre R$ 2 milhões
e R$ 25 milhões, 63% estão
no Sudeste e apenas 6% estão
no Norte, apesar de esta ser
a segunda região com mais
organizações mapeadas. O
Nordeste se destaca também
por representar 19% desse
grupo. Centro-Oeste e Sul
representam 6% cada.

10% 10%

De R$
250 mil
a R$ 1
milhão

De R$ 1
milhão
a R$ 2
milhões

De R$ 2
milhões
a R$ 5
milhões

De R$ 5
milhões
a R$ 25
milhões

3%

3%

Mais de
R$ 25
milhões

Não
informado

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no
Brasil, 2022
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FONTES DE RECURSOS
E GOVERNANÇA
QUAIS SÃO AS FONTES DE RECURSO
DAS ORGANIZAÇÕES MAPEADAS?
Doações de organizações de
filantropia internacional
são as mais frequentes,
ainda que a participação de organizações
de filantropia brasileira e de outras fontes
nacionais também seja relevante.
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Organizações mapeadas por fontes de recursos
Doações de organizações da
filantropia internacional

87%

Doações de organizações da
filantropia nacional - Brasil

70%

Doações de pessoas físicas

67%

Doações de empresa(s) nacionais

43%

(fundações, institutos etc.)

(fundações, institutos etc.)

(com ou sem incentivo fiscal)

(com ou sem incentivo fiscal)

Outros rendimentos financeiros

(exceto fundo patrimonial filantrópico –
endowment)

33%

Doações através de círculos de
doadores/as

23%

Subvenções, convênios, termos de fomento
e colaboração, contratos e outras parcerias
com repasse de recursos públicos nacionais

20%

Doações de empresa(s)
internacionais

17%

Mensalidades ou contribuições
associativas

17%

Venda de produtos e serviços

17%

Programas de Cooperação
internacional

17%

Subvenções, convênios, termos de fomento e
colaboração, contratos e outras parcerias com
repasse de recursos públicos internacionais

17%

Rendimentos de fundo patrimonial
filantrópico

13%

Há grande potencial de mobilização de
recursos com a filantropia nacional e
pessoas físicas.

(exceto incentivo fiscal)

Bens e direitos (direitos autorais,
aluguel de imóveis, royalties, etc.)

Além das organizações que contam com
fundos patrimoniais como fontes de recursos,
poucas vêem como possível constituir fundos
patrimoniais, isso foi algo citado por 6%
das mapeadas. Ainda que seja desafiador
constituir esse tipo de estrutura, eles têm
potencial de garantir a sustentabilidade e
independência das organizações.

3%

Base: 30 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens representam o total de
respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento
Comunitário no Brasil, 2022
*Conceito de Círculo de doação retirado de https://sinapse.gife.org.br/download/filantropia-colaborativa
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QUANTAS SÃO AS FONTES DE RECURSO
DAS ORGANIZAÇÕES MAPEADAS?
A diversificação de fontes de financiamento é almejada pelas organizações
mapeadas a fim de garantirem que não haja dependência em relação a uma
organização ou pessoa específica e, assim, assegurar a sustentabilidade para
o desenvolvimento de suas atividades de forma perene.
Organizações mapeadas por quantidade de financiadores em 2021

35%

Organizações com uma grande quantidade de
financiadores contam com uma estratégia bem
estabelecida de doações de pessoas físicas. Além
da independência e sustentabilidade, a doação de
pessoas físicas tem como objetivo o engajamento
cívico da sociedade com as temáticas de atuação.

16%

19%

6%
0

6%
1a5

6 a 10

11 a 25

3% 3% 3% 3% 3%

26 a 50 51 a 100

101 a
200

201 a
300

Mais de
Não
300 informado

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de
Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022

As organizações mapeadas
citaram 89 diferentes
financiadores para a pergunta
“Quais são os principais
financiadores da organização?”
14

Apesar de organizações
e empresas nacionais
serem bastante citadas
como financiadoras pelas
organizações mapeadas, ainda
há uma predominância de
organizações internacionais.
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COMO AS ORGANIZAÇÕES
GARANTEM INDEPENDÊNCIA EM
RELAÇÃO A FINANCIADORES?

68%

das organizações mapeadas declaram que
financiadores não têm influência sobre o
uso dos recursos, os processos de tomada
de decisão e a governança

As organizações que responderam que financiadores têm alguma forma de
influência sobre os recursos e atividades desenvolvidas representam 32%
das mapeadas. Há 4 formas de participação de financiadores: participação
em conselhos da organização de forma igualitária (60%), participação
em uma iniciativa específica pensada para que financiadores tenham
maior presença como forma de engajamento cívico (20%), participação
na construção do projeto de financiamento (10%) e participação na
governança do projeto apoiado (10%).
A participação em conselhos ocorre em organizações com 2 perfis: o
primeiro é daquelas organizações que mobilizam doações de pessoas
físicas e a participação de doadores nesses espaços contribui para
engajamento e construções coletivas; e o segundo grupo são organizações
que têm como proposta construir uma governança coordenada entre a
sociedade civil, o poder público e o setor privado.
Mesmo entre as organizações que responderam que não há influência de
financiadores, é relevante pontuar que a relação com financiadores inclui
processos formais de prestação de contas da utilização dos recursos
financeiros. Além disso, o diálogo e a troca de experiências sobre a
atuação são parte de uma dinâmica de parceria dentro do campo de
filantropia que as organizações mapeadas buscam ter com financiadores.
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FOCO DE DOAÇÃO
COM QUAL MOTIVAÇÃO AS
ORGANIZAÇÕES DOAM?
Organizações doam principalmente
para fortalecer organizações que
atuam em temas específicos
As organizações mapeadas foram classificadas entre aquelas que doam
com o objetivo de fortalecer organizações e aquelas que doam com o
objetivo de fortalecer uma comunidade. Entre as que visam fortalecer
organizações, há aquelas que têm o foco em organizações que atuam em
agendas ou territórios específicos. Da mesma forma, as que doam com
foco no desenvolvimento de uma ou mais comunidades conectadas a
um território (regiões, biomas, cidade ou estado) também podem atuar
nessas comunidades a partir de um foco temático (agenda) específico. O
fortalecimento de comunidades, sem foco em agendas específicas, aparece
como segunda principal motivação para doação (29%).
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Organizações mapeadas por motivação para doação

39%
29%
13%
Fortalecimento de
organizações com
foco temático
específico

Fortalecimento
comunitário

Fortalecimento
de organizações
com vários focos
temáticos

10%

10%

Fortalecimento de
organizações com
foco territorial
específico

Fortalecimento
comunitário com
foco temático
específico

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no
Brasil, 2022
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PARA QUAIS TEMAS AS
ORGANIZAÇÕES DOAM?
Os temas para os quais as organizações doam são um critério
fundamental para a caracterização das Organizações Independentes
Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário.
O levantamento de temas inclui seus objetivos de atuação prioritários e
complementares. O compromisso com agendas de defesa de direitos e
fortalecimento organizacional e de comunidades é muito perceptível ao se
analisar os temas para os quais as organizações mapeadas doam.

Fortalecimento institucional é o principal
tema de atuação das organizações (74%),
seguido de gênero e direitos das mulheres
(48%) e cultura (48%). Também se destacam
temas relacionados a comunidades,
desenvolvimento local e povos tradicionais
como desenvolvimento comunitário
(42%), agricultura familiar, agricultura
urbana, agroecologia e agrofloresta (39%),
e comunidades indígenas, quilombolas,
ribeirinhas e tradicionais (35%)
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Organizações mapeadas por temas de doação
Fortalecimento institucional
Cultura
Gênero e direitos das
mulheres
Desenvolvimento comunitário
Agricultura familiar, agricultura
urbana, agroecologia e
agrofloresta
Comunidades indígenas,
quilombolas, ribeirinhas e
tradicionais
Equidade racial e direitos da
população negra
Meio ambiente e conservação
ambiental
Educação
Sustentabilidade
Direitos da população
LGBTQIA+
Segurança alimentar e combate
à fome
Promoção de direitos para a
juventude
Empreendedorismo
Mudanças climáticas e justiça
climática
Saúde
Tecnologia e inovação
Direitos humanos e justiça
social
Pessoas com deficiência (PcD)
HIV/AIDS e outras Infecções
sexualmente transmissíveis (IST)

74%
48%
48%
42%
39%
35%
32%
29%
29%
26%
26%
23%
23%
23%
19%
19%
13%
10%
6%
6%

O tema da cultura entra na agenda de
doação para a justiça social das organizações
de diferentes formas: há doações para a
manutenção e fortalecimento de culturas de
comunidades tradicionais, para o fomento de
manifestações artísticas em regiões periféricas
e para artistas e projetos comunitários que
contribuam para o fortalecimento de vínculos
e da identidade de uma comunidade.
As organizações que atuam no tema de
meio ambiente e conservação ambiental
destinam recursos para a preservação dos
biomas brasileiros e demonstram uma visão
transversal com a promoção de justiça social
e direitos ambientais e sociais ao priorizar que
os recursos sejam destinados para projetos
de comunidades indígenas, quilombolas,
ribeirinhas e tradicionais.
Dentro de uma perspectiva de educação para
a justiça social, as organizações doam para
cursinhos comunitários, bolsas de estudo
e programas de suporte para estudantes
de grupos que historicamente têm menos
acesso ao ensino superior, bem como para
pesquisas acadêmicas que contribuam para o
desenvolvimento de suas áreas de atuação.

As doações para saúde são direcionadas
para projetos de grupos de comunidades
tradicionais buscando o fortalecimento de
práticas de medicina tradicional e para a
garantia do acesso ao direito à saúde de
qualidade para populações que enfrentam
limitações socioeconômicas e de estigma,
como as populações negra, LGBTQIA+ e
mulheres, incluindo os direitos
sexuais e reprodutivos.
A agenda de justiça social para a população
de PcD e de pessoas que vivem e convivem
com HIV/AIDS e outras IST inclui o acesso a
saúde e bem-estar e também outras garantias
de direitos e bem-estar, por isso a opção por
destacar a menção desses temas nas respostas
das organizações mapeadas.

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens
representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça
Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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AS ORGANIZAÇÕES DOAM PARA
ESTRATÉGIAS DE INCIDÊNCIA POLÍTICA?
A doação para organizações e movimentos
que atuam com a estratégia de incidência
política/advocacy é parte dos objetivos de
52% das organizações mapeadas. Ainda
assim, destaca-se que mesmo em casos
em que esse direcionamento de doações
não está explícito, há contribuições e
reflexos políticos na atuação de todas as
organizações mapeadas pela natureza das
doações e dos públicos prioritários.

Ações de advocacy ou
incidência pública são aquelas
voltadas a identificar, adotar
e promover uma causa junto
ao poder público (no âmbito
do legislativo, executivo ou
judiciário) ou via percepção
pública desta causa.

Organizações mapeadas por doação para incidência política

3%

Não sabe responder

45%
Não

52%
Sim

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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PARA QUAIS PÚBLICOS AS
ORGANIZAÇÕES DOAM?
As organizações da sociedade
civil (OSC) e coletivos e
movimentos formalizados
ou não formalizados são o
principal público de doação
das organizações mapeadas

Organizações mapeadas por públicos de doação
A doação para coletivos e movimentos
não formalizados pode ocorrer de forma
direta ou indireta por meio de uma
organização formalizada que atue como
responsável fiscal (fiscal sponsor).

74% 71%

55%

45%

As organizações com fins lucrativos
incluídas nas estratégias de doação das
organizações mapeadas são negócios sociais,
negócios de impacto, empreendedores
que façam parte dos temas de atuação das
organizações, organizações de economia
solidária e consultorias.

39% 35%
16%

10% 6%

Organizações Coletivos e Cooperativas Pessoas físicas Organizações Organizações Organizações Organizações Estudantes
da sociedade movimentos e associações (lideranças
com fins
de base
religiosas de pesquisa e (bolsas de
civil (OSC) formalizados
locais e
lucrativos
pesquisadores
estudo)
ou não
defensores
de direitos
humanos)
Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada
as porcentagens representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas
de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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FORMA DE DOAÇÃO
QUAL A ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO
DAS ORGANIZAÇÕES?

71%

das organizações fazem doações e
também executam projetos próprios
em seus campos de atuação,

enquanto 29% das organizações mapeadas atuam apenas a partir
de ações de grantmaking por meio da doação de recursos para
organizações e lideranças da sociedade civil que atuam no tema ou
comunidade para o qual buscam contribuir.
As doações financeiras são um critério essencial para a caracterização
das Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e
Desenvolvimento Comunitário, o que não impede que elas sejam uma
entre um conjunto de estratégias de atuação.
Organizações mapeadas por forma de atuação

29%

Organização exclusivamente
grantmaker, financiadora/apoiadora
de iniciativas da sociedade civil
(formais ou não envolvendo
coletivos, grupos, movimentos e
lideranças)

71%

Organização que desenvolve ações
de grantmaking (apoios a instituições
e lideranças da sociedade civil,
formalizadas ou não) e executora de
projetos próprios

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça
Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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QUAL O MONTANTE DE RECURSOS
FINANCEIROS DOADOS EM 2021?
Há grande diversidade de
capacidade de doação entre as
organizações mapeadas
O orçamento de doação das organizações mapeadas em 2021 apresenta
bastante variação, não havendo grandes concentrações de organizações em
faixas específicas de volume de recursos financeiros doados.
Organizações mapeadas por montante de recursos financeiros
doados em 2021
49% das organizações doaram
até R$ 1 milhão.

35% doaram de R$ 1 milhão
a mais de R$ 25 milhões.

16% 16%
13% 13%

13% 13%
10%

3% 3%
R$ 0,00

De R$ 0 a De R$ 50 De R$
R$ 50 mil mil a R$
100 mil
100 mil a R$ 250
mil

De R$
250 mil
a R$ 1
milhão

De R$ 1
milhão
a R$ 5
milhões

De R$ 5
milhões
a R$ 25
milhões

Mais de
R$ 25
milhões

Não
informado

Entre as organizações que responderam ter doado R$ 0,00 em 2021 há aquelas que iniciaram
suas doações apenas em 2022 e também as que já haviam realizado doações em anos anteriores
e não o fizeram em 2021 por motivos estabelecidos na estratégia de atuação.
Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social
e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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QUANTAS INICIATIVAS FORAM
APOIADAS?
Também há grande diversidade de quantidade de iniciativas apoiadas pelas
organizações por meio das doações realizadas. Ainda assim, é possível
perceber uma maior concentração de organizações nas faixas de menor
quantidade de iniciativas apoiadas (1 a 25).

29%

das organizações apoiaram
de 1 a 25 iniciativas

Organizações mapeadas por quantidade de iniciativas apoiadas
em 2021
Entre as organizações que responderam não ter apoiado iniciativas em 2021 há aquelas que
iniciaram suas doações apenas em 2022 e também as que já haviam realizado doações em
anos anteriores e não o fizeram em 2021 por motivos estabelecidos na estratégia de atuação.
52% das organizações apoiaram entre 1 e
100 iniciativas no último ano.

29%

13%

0

Enquanto 32% apoiaram
entre 101 e 1000 iniciativas.

13%

1 a 25

26 a 50

10%

51 a 100

13%

101 a 200

16%

201 a 500

3%

3%

501 a 1000

Não
informado

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e
Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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Também há grande diversidade de quantidade de iniciativas apoiadas pelas
organizações em todo o período de atuação. A quantidade de apoios está
diretamente relacionada com o tempo de atuação de cada organização
mapeada. Os números também se conectam com a preocupação das
organizações em fazerem apoios de qualidade e, sempre que possível,
personalizados, ao invés de uma atuação em grande escala.

23%

das organizações apoiaram de 1 a 50
iniciativas desde sua criação até 2021

Organizações mapeadas por quantidade de iniciativas apoiadas
desde a criação da organização até 2021

23%

Entre as organizações que apoiaram entre
1 e 50 iniciativas, a faixa mais frequente, o
tempo de atuação doando para a sociedade
civil é de no máximo 7 anos.

16%

13%

13%

As organizações que
doaram para mais de
1.000 iniciativas desde
sua fundação até 2021
possuem pelo menos 15
anos de atuação doando
para a sociedade civil.

10%
6%

6% 6%
3% 3%

0

1 a 50

51 a 100

101 a
200

201 a
500

501 a
1000

1001 a
2000

2001 a
5000

Mais de
10000

Não
informado

Entre as organizações que responderam não ter apoiado iniciativas até 2021
estão aquelas que iniciaram suas doações apenas em 2022 ou 2021.
Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social
e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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QUAIS SÃO AS FORMAS DE APOIO
ALÉM DAS DOAÇÕES FINANCEIRAS?
Todas as organizações mapeadas
fazem apoios por meio de
doações não financeiras
Embora a maior parte das organizações mapeadas (74%) tenham surgido
já com o propósito de doar, o mapeamento mostra que é comum que
as organizações doem para além de recursos financeiros, seja com
a execução de projetos próprios ou com a doação de recursos não
financeiros para as lideranças, comunidades e organizações apoiadas.
Para 26% das organizações
mapeadas, doar para a
sociedade civil não era um
objetivo inicial. Foi uma
estratégia introduzida
na organização a partir
da percepção de que seu
campo de atuação poderia
se beneficiar de doações
ou tinha a necessidade
de contar com elas
para se fortalecer.

As doações não financeiras são formas de
repasse de recursos indiretos que viabilizam
que as organizações apoiadas estejam aptas
a receber os recursos financeiros. Ocorrem
com formações/cursos sobre planejamento,
escrita de projetos, prestação de contas,
entre outros temas e com criação de
espaços de conexão e outras ações que
também fortalecem institucionalmente as
organizações apoiadas para que estejam
aptas a acessar financiamentos de outras
instituições públicas e privadas e desenvolver
melhor suas atividades.

As duas formas de apoio, financeiro e não financeiro, costumam ocorrer
concomitantemente e garantem para as organizações mapeadas uma
relação mais próxima das lideranças, comunidades e organizações
apoiadas, pois os apoios não financeiros estabelecem uma relação
de colaboração, compartilhamento de conhecimento e de troca de
experiências com as apoiadas que supera uma dinâmica vertical de doação
e prestação de contas.
A importância do apoio não financeiro pode ser identificada também pelo
fato de que 81% das organizações mapeadas iniciaram a atuação com a
execução dessa forma de apoio.
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Organizações mapeadas por forma de apoio (financeiro ou não
financeiro) iniciada primeiro

3%
16%
Doações
financeiras

26%
Doações não
financeiras

Faz apenas doações não
financeiras e não iniciou as
doações financeiras ainda

55%

Ambas iniciaram no
mesmo ano

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de
Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022

As doações financeiras e não financeiras constituem assim estratégias
complementares para os objetivos principais das organizações mapeadas:
o fortalecimento de organizações, coletivos, comunidades e lideranças
inseridas nos territórios e temas de atuação definidos como prioritários.
“[..] quando você entra e começa a fazer parte [do
programa de apoio], você ganha essa bolsa, mas
você ganha também uma comunidade entusiasta,
gente com muitos saberes diferentes, espaço físico
gigantesco de usufruto que não tem custo monetário,
nada tem transação monetária envolvida, então você
tem vários outros recursos que você pode acessar
além da bolsa, é por isso que eu falo que a bolsa é
uma das [formas de apoio], entendeu?” (Organização
mapeada)
“O apoio financeiro não está desvinculado do
trabalho educativo emancipatório de construção de
autonomia e cidadania.” (Organização mapeada)
Dessa forma, os recursos financeiros doados são parte de um conjunto
de recursos oferecidos. Não são os únicos recursos necessários, mas
são essenciais para que as decisões finais sejam tomadas pelas pessoas
apoiadas, conferindo autonomia para aqueles diretamente envolvidos nos
problemas e soluções em que as organizações mapeadas almejam incidir.
27

FORTALECIMENTO E
RECONHECIMENTO
DE LIDERANÇAS,
COMUNIDADES E
ORGANIZAÇÕES
QUAIS SÃO AS FORMAS DE APOIO AO
FORTALECIMENTO DE LIDERANÇAS,
COMUNIDADES E ORGANIZAÇÕES?
Reforçando essa compreensão de que o apoio não financeiro é
utilizado pelas organizações mapeadas como parte do processo pelo
qual elas buscam fortalecer as lideranças, comunidades e organizações
apoiadas, quando questionadas sobre como fortalecem as apoiadas, elas
mencionaram estratégias de apoio não financeiro.
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Organizações mapeadas por As
temas
de doação
organizações

mapeadas
contribuem para o
fortalecimento de lideranças,
comunidades e organizações
apoiadas principalmente com
oficinas, seminários,
formações e capacitações
sobre conhecimentos
administrativos e institucionais

Organizações mapeadas por formas de apoio ao fortalecimento
de lideranças, comunidades e organizações

94%
71%

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens representam o total de respostas para
cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no
Brasil, 2022

58%

45%

Oficinas, seminários,
formações ou
capacitações para
fortalecimento
institucional

Oficinas, seminários,
formações ou
capacitações nas áreas
temáticas de atuação

Eventos e reuniões de
rede

Consultorias ou
assessorias

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens
representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça
Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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COMO AS ORGANIZAÇÕES MAPEADAS
IDENTIFICAM ORGANIZAÇÕES,
LIDERANÇAS E COMUNIDADES
DO CAMPO DE ATUAÇÃO?

77%

das organizações mapeadas se
mantêm atualizadas sobre lideranças,
comunidades e organizações para
apoiar por meio das redes que
constroem ao longo da atuação

Para tanto, as organizações apontaram que mantêm contato contínuo com
lideranças comunitárias e/ou organizações como uma rede de contatos e de
confiança. Dessa forma, é possível identificar que as organizações possuem,
em geral, um relacionamento próximo e atualizado com as lideranças e
comunidades de seu campo de atuação.
Esse relacionamento permite que as organizações mapeadas construam
editais e outras estratégias de apoio conectadas com o momento atual,
tendências, discussões, necessidades e demandas das organizações e
comunidades que visam apoiar.
Tem relevância ainda o recebimento de indicações de organizações para
apoiar (42%), o que também aponta para importâncias das relações e das
redes nesses contextos de apoio entre as Organizações Independentes
Doadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário.
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Organizações mapeadas por formas de identificação de
lideranças, comunidades e organizações

77%
As organizações mapeadas mantêm contato com as organizações
apoiadas por meio de e-mail, grupos em mídias sociais, encontros
em grupo, encontros individuais e eventos.

42%

35% 35%
23%

Possui uma
rede de
organizações
apoiadas

Recebe
indicações de
organizações

16%

10%

Divulga de Realiza pesquisas/ Divulga nas Realiza oficinas
Recebe
forma ampla mapeamentos de comunidades de divulgação
solicitações
chamadas e
organizações e
e suporte nas
pelo site de
editais nas
necessidades
inscrições
forma contínua
mídias sociais

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada,
as porcentagens representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas
Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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COMO AS ORGANIZAÇÕES APOIADAS
PARTICIPAM DOS PROCESSOS DE
TOMADA DE DECISÃO?
As organizações mapeadas
promovem um processo
de envolvimento e escuta
das lideranças, comunidades e
organizações apoiadas
Como parte do processo de manutenção de relacionamento com as
organizações apoiadas e de fortalecimento do campo de atuação,
87% das organizações mapeadas também buscam incluir as
contribuições das lideranças, comunidades e organizações apoiadas
em seus processos decisórios.
Organizações mapeadas por participação das lideranças,
comunidade e organizações apoiadas em decisões

13%
Não

42%
Sim

45%

Sim, a depender das
decisões a serem tomadas

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: A somatória do gráfico pode não ser 100% devido a arredondamentos.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e
Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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A participação das
Organizações
mapeadas
organizações
porapoiadas
temas de
ocorre
doação
principalmente por
meios contínuos ao longo dos processos de apoio e não relacionados com
a governança das organizações mapeadas.
Organizações mapeadas por formas de participação das
lideranças, comunidades e organizações apoiadas em decisões

87%

Todas as organizações
mapeadas que envolvem as
lideranças, comunidades e
organizações apoiadas em
processos de decisão o fazem
por meio de conversas,
trocas e processos de
monitoramento e avaliação ao
longo do período de apoio.

23%

Conversas e trocas ao

Pesquisas e

A participação de
lideranças, comunidades
e organizações apoiadas
nos processos de
governança ocorre em
organizações mapeadas
que atuam com
comunidades territoriais
específicas e integram
Assembleias.

19%
Processos de

13%
Não inclui as

Base: 31 organizações mapeadas
longo
do períodomapeadas
de
mapeamentos
governança
apoiadas
Nota:
As organizações
responderam
mais decom
1 opção cada, as porcentagens
representam oorganizações
total de respostas
para
comunidade ou público
nos processos de
cada opção.apoio
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes
Comunitário
no
apoiadoDoadoras nas Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento
tomada
de decisão
Brasil, 2022
Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens representam o total
de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça Social e
Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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ARTICULAÇÃO E
FORTALECIMENTO
DO CAMPO
COMO AS ORGANIZAÇÕES
MAPEADAS CONTRIBUEM PARA A
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO
SOBRE O CAMPO DE ATUAÇÃO?
As organizações mapeadas
estão muito engajadas na
produção de conhecimento
sobre seu campo de atuação
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94%

das organizações produzem conteúdos
voltados para a construção de
conhecimento do seu campo de atuação

As organizações que responderam que não produzem estão em
processo de estruturação para começar a participar da construção de
conhecimento de seus campos de atuação.
Há uma grande diversidade de formas pelas quais as organizações
mapeadas produzem conhecimento, desde formatos mais objetivos e
focados em mídias sociais, até formatos mais descritivos e analíticos
como publicações, livros e diagnósticos. Os relatórios e informes sobre
os projetos e programas também são compreendidos como uma forma
importante de produção e disseminação de conhecimento.

35

As organizações mapeadas não desvinculam a produção de conhecimento
para o campo dos processos de doação de recursos financeiros e não
financeiros e das trocas e construções coletivas com as lideranças,
comunidades e organizações apoiadas.
As informações produzidas em processos de apoio são utilizadas para
publicações e outros conteúdos para disseminação externa e interna.
As organizações que atuam com comunidades tradicionais também
mencionam o fomento à disseminação conjunta de conhecimentos das
comunidades.
Organizações mapeadas por formas de construção de
conhecimento do campo
Materiais de posicionamento/de mídia (posts,
matérias, reportagens)

68%

Cartilhas, protocolos

68%

Vídeos

68%

Relatórios e informes sobre os projetos/programas
da organização para disseminação externa

65%

Diagnósticos

61%

Relatórios e informes sobre os temas/
territórios de atuação para disseminação externa

61%

Publicações/livros

61%

Relatórios e informes sobre os projetos/
programas da organização para disseminação
interna

58%

Relatórios e informes sobre os temas/
territórios de atuação para disseminação interna

52%

Campanhas

52%

Podcasts

48%

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada, as porcentagens
representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas Áreas de Justiça
Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022
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DE QUAIS REDES TEMÁTICAS AS
ORGANIZAÇÕES MAPEADAS PARTICIPAM?

87%

das organizações participam de redes temáticas
do campo de investimento social privado ou
conectadas com seus temas de atuação

As redes em que as organizações estão mais presentes são redes nacionais
de suas temáticas de atuação e as redes internacionais de suas temáticas
de atuação e de investimento social privado.
Organizações mapeadas por participação em redes temáticas

74%
39%

Redes nacionais
da(s) temática(s)
de atuação

Redes
internacionais
da(s) temática(s)
de atuação

39%

Redes
internacionais
de investimento
social privado

32%
Redes nacionais
de investimento
social privado

19%
Conselhos
municipais,
estaduais ou
federais

Base: 31 organizações mapeadas
Nota: As organizações mapeadas responderam mais de 1 opção cada,
as porcentagens representam o total de respostas para cada opção.
Fonte: Mapeamento de Organizações Independentes Doadoras nas
Áreas de Justiça Social e Desenvolvimento Comunitário no Brasil, 2022

A Rede de Filantropia para Justiça Social (RFJS) é a rede nacional de tema
de atuação mais citada pelas organizações mapeadas (45%). Enquanto o
Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) e o Grupo
de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE) são as redes nacionais de
investimento social mais citadas, totalizando 13% e 10%, respectivamente.
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LISTA DE ORGANIZAÇÕES INCLUÍDAS
NESTE MAPEAMENTO
ORGANIZAÇÕES DA REDE
DE FILANTROPIA PARA A
JUSTIÇA SOCIAL
Baobá - Fundo Para Equidade Racial
Casa Fluminense
ELAS+ Doar para Transformar
Fundação Fundo Brasil de Direitos
Humanos
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental
(FunBEA)

Fundo Positivo
Instituto Clima e Sociedade (iCS)
Instituto Comunitário Baixada
Maranhense
Instituto Comunitário Grande
Florianópolis (ICOM)
Instituto Procomum
Instituto Sociedade População e Natureza
(ISPN)
Redes da Maré

Fundo Casa Socioambiental

Taboa Fortalecimento Comunitário

ORGANIZAÇÕES
MAPEADAS

Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro (FOIRN) - Fundo Indígena do
Rio Negro (FIRN)

Associação das Comunidades
Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná (ARQMO) Fundo Quilombola
Associação de Profissionais do
Audiovisual Negro (APAN) - Fundo de
Amparo a Profissionais do Audiovisual
Negro (FAPAN)
Associação Endowment Sempre FEA
Associação Nossa Cidade - Fundo
Regenerativo Brumadinho
BrazilFoundation*
Coordenadoria Ecumênica de Serviço
(CESE)
Federação das Fundações e Associações
do Espírito Santo (Fundaes)

Federação de Órgãos para Assistência
Social e Educacional (FASE) - Fundo Saap
Fundo Agbara*
Fundo Dema - Federação de Órgãos para
Assistência Social e Educacional (FASE)
Fundo Iratapuru
Instituto Juruti Sustentável (IJUS) - Fundo
JURUTI Sustentável (FUNJUS)
Manauara Associação Comunitária
Movimento Interestadual das
Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB)
- Fundo Babaçu
PODÁALI - Fundo Indígena Da Amazônia
Brasileira
Silo - Arte e Latitude Rural

* A organização não era membro da RFJS no período em que foi realizado o mapeamento.
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