OS RUMOS DA CULTURA
DE DOAÇÃO NO BRASIL
Ainda que parte dos dados apresentados neste infográfico reflitam a influência dos
efeitos da pandemia de Covid-19 nas doações, as informações permitem visualizar
o perfil dos doadores e os recursos doados por segmento: individual, institucional
e investimento social privado (ISP). Os achados podem levar à identificação de
oportunidades de atuação do ISP para o fomento da cultura de doação no Brasil.

DOAÇÃO
INDIVIDUAL

A Pesquisa Doação Brasil 2020 traça um amplo perfil do doador
individual brasileiro e apresenta as características como montante,
frequência e beneficiários. Em sua segunda edição, o estudo aponta
comparativos com os achados de 2015.

QUEM DOOU
2020

2020

2015

25% entre as classes

66%

32%

com renda familiar de até dois
salários mínimos

58% entre as classes

dos brasileiros
doaram

51%

com renda familiar entre seis
e oito salários mínimos

59% entre as classes

2015

77%

QUANTO DOARAM

O QUE DOARAM

R$ 10,3 bilhões

2020

2015

55%

com renda familiar acima de
oito salários mínimos

Bens ou
materiais

53%

*
R$ 200

2015

2015

2020

R$ 13,7 bilhões

2020

62%

por ano,
por pessoa

Horas de
trabalho
voluntário

14%

Dinheiro

37%

R$ 240
*Considera os valores mais praticados pela
sociedade e desconsidera doações muito altas
ou baixas, que deturpam a média.

34%
2015

2020

46%
2020

2015

PARA QUEM MAIS DOARAM

2020

ONGs

Coletivos

Campanhas
emergenciais

Obras
sociais

17%

8%

8%

6%

37%

2%

1%

8%

2015

PARA QUAIS CAUSAS MAIS DOARAM

Combate à fome
e à pobreza
2020

Crianças
2020

2015

43%

Saúde
2015

19%

29%

36%

Idosos

2020

2015

10%

40%

2020

2015

6%

21%

COMO PENSAM OS DOADORES
2020

2015

83%

dos brasileiros
acreditam que doar
faz diferença

69%

acreditam que o
doador não deve
falar que faz
doações

84%

67%

percebem que a
ação das ONGs leva
benefícios a quem
realmente precisa

47%

45%

concordam que as
ONGs deixam claro
o que fazem com os
recursos que aplicam

2020

66%

28%

2015

91%

acham que a
doação faz bem
para o doador

81%

74%

defendem que
as ONGs são
necessárias
no combate
aos problemas
socioambientais

57%

60%

reconhecem que
as ONGs fazem
um trabalho
competente

44%

Apesar de figurarem entre os doadores mapeados, famílias e indivíduos
representam apenas 5%, sendo um mapa prioritariamente composto
pelas doações institucionais de empresas de diversos setores da
economia brasileira, com seus institutos e fundações.
Os dados fazem parte do Monitor das Doações, uma iniciativa da
Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que reúne
os valores doados para o combate à pandemia de Covid-19, além de
campanhas de financiamento coletivo.

DOAÇÃO
INSTITUCIONAL
QUEM DOOU

731.974 doadores
QUANTO DOARAM

R$ 7.164.458.094
O QUE DOARAM

Dinheiro

Produtos

Serviços

Estrutura

Isenção de tarifas

58% 32% 7% 1%

1%

PARA QUEM
MAIS DOARAM

PARA QUAIS CAUSAS
MAIS DOARAM

Pessoa jurídica

Saúde

63%

73%

Instituto/fundação

19%
8%
Pessoa
física

6%

5%

Fundo
filantrópico

Campanha de
financiamento
coletivo

Assistência Social

20%
4%

3%

Educação

Geração
de Renda

DOAÇÃO
DO ISP

A cultura de doação é um dos segmentos sistematizados em Horizontes
e prioridades para filantropia e investimento social no Brasil, resultante
do 11º Congresso GIFE. A publicação revela a atuação do ISP na agenda e
aponta as oportunidades para o próximo período.

QUEM DOOU

23%

organizações classificadas como
essencialmente financiadoras
(mais de 90% de seus recursos foram
dirigidos a projetos de terceiros)

QUANTO DOARAM

PARA QUEM MAIS DOARAM

2018

R$ 511,3
milhões

R$ 1,1
bilhão
investidos via estratégias
de grantmaking

2016

45%

para organizações da
sociedade civil (OSCs)

R$ 595 milhões

AÇÕES PRIORITÁRIAS E OPORTUNIDADES
PARA O ISP EM CULTURA DE DOAÇÃO
• Ampliação da confiança, educação e colaboração

• Incentivo à prática de doação recorrente

• Legitimação do papel da sociedade civil organizada

• Qualificação de executivos para o investimento
social empresarial estratégico e a promoção da
cultura de doação no ambiente das empresas

• Ampliação das doações, simultaneamente, para
emergência e enfrentamento de desigualdades
estruturais
• Maior articulação e ação conjunta por parte de
institutos, fundações, empresas e OSCs
• Apoio às organizações e iniciativas de
infraestrutura do campo da doação no Brasil
• Fortalecimento e desenvolvimento institucional
das OSCs

• Qualificação dos profissionais da mídia e
comunicação para valorização da doação
• Ambiente legal favorável à doação
• Fomento à transparência das doações
• Ampliação da diversidade do ecossistema da
cultura de doação

Este infográfico integra o Especial redeGIFE sobre os rumos da cultura de doação no Brasil,
que pode ser conferido neste link. Acesse aqui outros infográficos produzidos pelo GIFE.

