
Dados, informações fidedignas e evidências têm se mostrado aliados 
imprescindíveis para a implementação de estratégias que almejam 
transformações sociais sólidas e de longo prazo. Isso se aplica tanto a 
agendas de trabalho da filantropia quanto ao próprio desenvolvimento do 
campo como um todo. 

Em 2019, o GIFE criou o Grupo de Conhecimento, formado por algumas 
das principais organizações produtoras de conhecimento do campo da 
filantropia, para dialogar sobre oportunidades, desafios e lacunas na 
produção de informações. No mesmo ano, foi lançado o Mosaico – Portal de 
Dados do Investimento Social –, que abriga: dados e análises aprofundadas 
do Censo GIFE 2018; a Base de Projetos, plataforma que agrega iniciativas 
executadas e financiadas por investidores sociais; e o Diretório de 
Pesquisas, que reúne as principais pesquisas, publicações e plataformas que 
congregam dados sobre o campo.

Um dos destaques da atuação filantrópica entre março e dezembro de 
2020 foi, justamente, a produção célere e intensa de dados, informações e 
conhecimento sobre o enfrentamento e os impactos da Covid-19 no setor. 

produção de dados e conhecimento

DADOS DE CONTEXTO

DUAS PRINCIPAIS PESQUISAS ANALISAM O 
UNIVERSO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL NO BRASIL: O MAPA DAS OSCS, DO IPEA; E A 

PESQUISA FASFIL, DO IBGE.

MAPA DAS 
OSCS

FASFIL
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A ÚLTIMA EDIÇÃO DO CENSO GIFE, EM 2018, 
CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 133 

RESPONDENTES, O QUE CORRESPONDE A 84% 
DA BASE ASSOCIATIVA DO GIFE NA ÉPOCA DE 

COLETA DOS DADOS. NA PRIMEIRA EDIÇÃO DA 
PESQUISA, EM 2001, FORAM 48 ORGANIZAÇÕES 

RESPONDENTES, DE MODO QUE HOUVE UM 
AUMENTO DE QUASE 300% NA BASE DA PESQUISA. 300%

A BASE DE PROJETOS DO GIFE DISPONÍVEL 
NO PORTAL MOSAICO CONTABILIZA 1.221 
PROJETOS OU PROGRAMAS REALIZADOS 

COM O APOIO DO ISP.

1.221
PROJETOS OU 
PROGRAMAS
COM APOIO DO ISP

EXISTEM 1.553 PUBLICAÇÕES, DOCUMENTOS, 
PESQUISAS E VÍDEOS SOBRE A ATUAÇÃO DA 
FILANTROPIA, DO INVESTIMENTO SOCIAL E 

DA SOCIEDADE CIVIL DE FORMA ESTENDIDA 
DISPONÍVEIS ATUALMENTE NA SINAPSE, A 

BIBLIOTECA VIRTUAL DO GIFE.

1.553
PUBLICAÇÕES NA 

BIBLIOTECA VIRTUAL
DO GIFE

O DIRETÓRIO DE PESQUISA DA 
PLATAFORMA MOSAICO É COMPOSTO 

POR 11 PESQUISAS SOBRE O SETOR.11
P E S Q U I S A S
SOBRE O SETOR
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TEMAS E PRIORIDADES PARA OS 
PRÓXIMOS ANOS

_ Superação da “endogenia” na produção de conhecimento sobre ISP, ou 
seja, o padrão de disseminação-e-consumo das informações somente entre 
pares de conhecimento nas organizações, o que torna menor o alcance das 
informações e reduz seu uso estratégico como modo de influência.

_ Na medida em que há um bom universo de informações e dados produzidos, 
cabe aos atores do ISP maior dedicação quanto à disseminação e comuni-
cação dos saberes, bem como utilizá-los em diferentes espaços e ações, de 
modo a auxiliar a filantropia a conversar com outros campos e atores. 

_ Além da produção de conhecimento específico sobre a área de atuação de 
cada organização, é proficiente investir em conhecimento sobre agendas do 
setor e temas de interesse mais amplo, lançando mão de pesquisas que 

 investiguem temas e experiências de interesse da sociedade, agregando 
valor aos estudos.

_ A pandemia torna flagrante como os problemas sociais reúnem, em si mes-
mos, diversas questões concernentes a variados aspectos da vida social 
– saúde, interligada à educação, conectada à assistência, imbricada a ques-
tões de emprego e renda, e assim por diante. Quem produz conhecimento 
no campo deve buscar a articulação de conhecimentos, evidenciando inter-
setorialidades inerentes às realidades sociais. 

_ Investir na consolidação de dados, informações e aprendizados de OSC de 
atendimento, que acumulam conhecimento produzido junto à população 
e aos territórios. Tais organizações muitas vezes não gozam de equipes de 
pesquisa, monitoramento e avaliação, o que pode requerer apoio e modelos 
mais leves e colaborativos de produção. 

_ A busca por mais inclusão e diversidade quanto à produção de conhecimen-
to engloba incluir mais atores e pautas transversais ao campo, como desi-
gualdades de raça e gênero, entre outros.

_ O aprofundamento dos debates de questões-chave para a agenda de co-
nhecimento é necessário: mais definições conceituais consensuais, caracte-
rizações e dados do universo das OSC no país, mais transparência e visibili-
dade do campo ante à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

_ O amadurecimento quanto à aprendizagem baseada em evidências implica 
em observar o sucesso e o fracasso, as conquistas e os retrocessos, as ala-
vancas vis-à-vis as armadilhas. Ampliar a transparência dos estudos pode 
ampliar a legitimidade do conhecimento produzido.

PARA SABER MAIS

CLIQUE NO 
CONTEÚDO PARA 
SABER MAIS

• ABCR – Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Associação 
Brasileira de Captadores de Recursos.

 
• GIFE. Grupo de conhecimento.  

• GIFE. Filantropia e pandemia: a produção de conhecimento. 11° con-
gresso GIFE. 1°. out. 2020. 

• GIFE. Panorama e agenda da produção de conhecimento sobre o ter-
ceiro setor. 2019.

• GIFE. Panorama e agenda da produção de conhecimento sobre o ter-
ceiro setor. 2020.

• GIFE. Plataforma Mosaico. s.d.

• GIFE. Sinapse: biblioteca virtual do investimento social. s.d.

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As fundações 
privadas e associações sem fins lucrativos no brasil – FASFIL.  

• IDIS – Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. 
Conhecimento. s.d.

• IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mapa das organiza-
ções da sociedade civil.

• WINGS. Knowledge hub. s.d.

https://captadores.org.br/
https://captadores.org.br/
https://gife.org.br/atuacao-em-rede/grupo-de-conhecimento/
https://youtu.be/xdG9jGHQeOw
https://youtu.be/xdG9jGHQeOw
https://gife.org.br/wp/media/2020/03/Gife_Oficina_Conhecimento_V2-1.pdf
https://gife.org.br/wp/media/2020/03/Gife_Oficina_Conhecimento_V2-1.pdf
https://gife.org.br/wp/media/2020/02/Infografico_Grupo-de-Conhecimento-GIFE_vf.pdf
https://gife.org.br/wp/media/2020/02/Infografico_Grupo-de-Conhecimento-GIFE_vf.pdf
https://mosaico.gife.org.br/
https://sinapse.gife.org.br/
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/9023-as-fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/9023-as-fundacoes-privadas-e-associacoes-sem-fins-lucrativos-no-brasil.html?=&t=o-que-e
https://www.idis.org.br/conhecimento/
https://mapaosc.ipea.gov.br/
https://mapaosc.ipea.gov.br/
https://wingsweb.org/en/knowledge-hub

