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1. APRESENTAÇÃO 
 
A ABONG - Associação Brasileira de Organizações não Governamentais desenvolve, desde 
sua fundação, reflexões e ações políticas em torno do debate sobre regulação das relações entre 
sociedade civil e o Estado. O foco, centrado na construção de um marco legal para as 
organizações sem fins lucrativos, pressupõe estabelecer novos patamares de relação, capazes de 
constituir critérios claros, públicos e transparentes em torno do acesso e utilização de recursos 
públicos e privados.  
 
A transparência emerge como um conceito em disputa, em relação ao qual não se pode, por um 
lado, ter indiferença no seu enfrentamento, nem se deve, por outro, utilizá-lo de forma ingênua. O 
foco central para apropriação do mesmo relaciona-se com algo bastante caro àqueles que 
disputam a construção de outro modelo e projeto de sociedade: a legitimidade.  
 
Nesse contexto, a ABONG, com o apoio da Fundação Ford, fez uma parceria com o NAPEC – 
Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação Continuada - para realizar esta pesquisa, que tem como 
objetivo mapear, analisar e sistematizar, através dos sites das organizações, os mecanismos de 
transparência utilizados pelas associadas da ABONG. Busca-se, assim: 
 

 Contribuir para a reflexão e debate sobre a transparência nas ONGs, apresentando 
propostas e ferramentas que possam ser facilmente implementadas;  

 Construir uma cultura de transparência que apóie tanto as ONGs no seu desenvolvimento 
institucional, quanto os diversos públicos. 

 
Esse estudo tem por objetivo subsidiar o debate sobre Transparência junto às associadas da 
ABONG, na perspectiva do seu fortalecimento institucional e seu conteúdo é de responsabilidade 
do NAPEC. Trata-se, portanto, de um documento preliminar a ser enriquecido e aprimorado a partir 
das discussões e contribuições da ABONG e suas afiliadas. 

 
 
2. INTRODUÇÃO 

 
As organizações sem fins lucrativos, de natureza privada, porém com fins públicos, conquistaram 
importantes espaços sociais e políticos e ganharam visibilidade. Isso, porque atuam no espaço 
público e mobilizam recursos nacionais, internacionais, públicos e privados, despertando o 
interesse do governo e dos seus órgãos reguladores, dos parceiros e agentes financiadores, dos 
beneficiários, da mídia e da sociedade em geral. Portanto, exige-se uma postura pró-ativa na 
prestação de contas de suas ações. 
 
Ultimamente, a mídia brasileira tem veiculado muitas notícias, nem sempre favoráveis às 
organizações sem fins lucrativos. Afinal, há recorrentes questionamentos acerca de sua 
legitimidade e, principalmente, em relação à falta de transparência e prestação de contas, 
provocados por alguns “escândalos” de desvios de recursos públicos.  
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Há um intenso apelo por eficiência e transparência na gestão institucional das ONGs no Brasil, 
resultante do constante aumento do controle social, o que reforça a necessidade de uma gestão 
pautada por ética, transparência e boa governança.  
 
Importante mencionar que, dentro do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 
ABONG, o debate sobre identidade das organizações associadas sempre esteve ligado a análises 
mais depuradas sobre aspectos relacionados à qualificação do debate sobre transparência e 
prestação de contas das ONGs em geral. 
 
Nos últimos 10 anos, com o crescimento do universo das instituições sem fins lucrativos1 e 
mesmo do chamado terceiro setor, com a diversidade de instituições que nele se inclui, essas 
questões se complexificaram tanto no aspecto político, como no da sustentabilidade financeira. 
Está em pauta hoje a disputa dos sentidos e significados do que seja uma organização da 
sociedade civil, autônoma e independente do Estado e de governos.  
 
Da mesma forma, estão em disputa também acesso a recursos financeiros públicos e privados. 
Afinal, o problema possui uma dimensão coletiva, e a ABONG considera que as soluções para o 
seu enfrentamento também precisam ser construídas coletivamente. 
 
Há a expectativa que os investimentos estrangeiros para o terceiro setor nacional devem cair 
49,4% de 2009 para 2010. Os dados são de recente pesquisa divulgada pelo Instituto Fonte, 
“Investigações sobre a conjuntura dos investimentos das organizações internacionais no campo 
social brasileiro no período de 2008-2010”. Além da queda prevista para este ano, a pesquisa 
constatou que já houve redução no número de instituições que financiam projetos brasileiros entre 
2009 e 2010. Das 30 que informaram os investimentos entre 2007 e 2010, 17% reduziram o 
montante entre 2007 e 2008 e 43% entre 2009 e 2010. A pesquisa foi tema de debate do 6º 
Congresso sobre Investimento Social Privado, promovido pelo GIFE- Grupo de Institutos, 
Fundações e Empresas nos dias 8 e 9 de abril de 2010, no Rio de Janeiro. 
 
Diante desse histórico, entende-se ser imperioso que as organizações debatam a questão e 
aprimorem suas práticas e mecanismos de gestão, que produzam maior visibilidade e 
transparência a suas ações sociais, visando alcançar maior credibilidade e criar simultaneamente 
melhores condições de sustentabilidade institucional. 
 
Nesse sentido, com o propósito de contribuir para o fortalecimento e o desenvolvimento 
institucional de suas associadas, a ABONG obteve o apoio da Fundação Ford para realização do 
Projeto “TRANSPARÊNCIA, FORTALECIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO CAMPO POLÍTICO DA ABONG”, 
que tem o desafio de constituir-se em uma iniciativa piloto, no aprofundamento do debate sobre 
transparência da ABONG e das organizações do seu campo político. 
 
O projeto está estruturado em ações voltadas à CRIAÇÃO E/OU FORTALECIMENTO DE UMA CULTURA 

DE TRANSPARÊNCIA necessariamente relacionada à sustentabilidade e legitimidade política das 
organizações filiadas à associação, considerando sua relevância histórica e papel político.   
 
O conjunto de atividades previstas para esta linha de ação será realizado pela ABONG em 
parceria com o NAPEC - Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação Continuada, entidade sem fins 
lucrativos, que tem como missão contribuir para o desenvolvimento de pessoas e o fortalecimento 
institucional de organizações da sociedade civil com vista à melhoria da qualidade de vida e à 
inclusão social e serão coordenadas pela sua representante, Angelita Rangel. 
 

                                                 
1
 Segundo dados do IBGE/IPEA/ABONG/GIFE (2008) em 2005 existiam no Brasil 338 mil organizações sem fins lucrativos, 

distribuídas em diferentes categorias e regiões (IBGE / FASFIL, 2008).  
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3. METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa (exploratória e descritiva) e quantitativa. De acordo com Gil 
(2007), exploratória porque tem como meta proporcionar maior familiaridade com o problema, com 
vista a torná-lo mais explícito ou a formular hipóteses; e descritiva, porque no presente trabalho o 
objetivo é levantar opiniões, atitudes e percepções dentro da unidade de pesquisa adotada. Além 
disso, visa também apresentar dados e levantamentos quantitativos que permitem uma melhor 
aproximação com a realidade. 
 
Os indicadores propostos na pesquisa “Transparência Através da Web2 Mecanismos e 
Indicadores para o Fortalecimento Institucional de Ongs” serão utilizados neste estudo como 
referência com o objetivo mapear as ferramentas e instrumentos de transparência e visibilidade 
que organizações associadas da ABONG têm disponibilizado, através de seus sites.   
 
A primeira versão desta pesquisa foi elaborada considerando o universo das 275 associadas da 
ABONG, no entanto, após discussão dos resultados preliminares com a direção da ABONG optou-
se por considerar como universo de pesquisa àquelas que tiveram seus sites localizados no 
cadastro disponibilizado no site da ABONG e através de consulta na Web, passando-se então a 
considerar nesta versão o conjunto de 226 organizações.  
  
Com este diagnóstico, será possível avaliar o conjunto das organizações e os seus principais 
mecanismos de transparência institucional, apontando também as suas ausências e limitações.  
 
Com base nos resultados, será emitido um relatório contendo análise e reflexão sobre os dados e 
informações sistematizadas e serão sugeridas estratégias de ação para o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de transparência utilizados pelas ONGs pesquisadas. 
 
 

4. A TRANSPARÊNCIA E SEUS DESAFIOS 
 
O contexto atual desafia as organizações sem fins lucrativos no Brasil a pautarem publicamente o 
debate em torno da ética e da transparência, não apenas qualificando o que entendem por esse 
conceito, mas, concretamente, quais são instrumentos efetivos e possíveis de fortalecimento da 
legitimidade social e política dessas organizações.  
 
Segundo Vazquez (2000, p.23), ética é a teoria ou ciência do comportamento moral de homens e 
mulheres em sociedade. Isso mostra que se trata de uma ciência que estuda, especificamente, o 
comportamento humano. Afirma, ainda, que a moral faz parte da formação dos valores éticos, 
sendo definida como: 

Um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são 
regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a 
comunidade, de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e 
social, sejam acatadas livre e conscientemente, por uma convicção íntima, e não 
de uma maneira mecânica, externa ou impessoal. (VAZQUEZ, 2000, p.84). 

Quanto à transparência, Tenório (2001, p.126) afirma que ela é imperativa para a gestão das 
organizações: 

Em face de seu compromisso com conceitos ligados à ética e à democracia, têm 
a obrigação de instituir para si um gerenciamento cristalino, tornando as 
informações relativas à forma pelo qual administram seus recursos conhecidas 
pelo conjunto dos membros disponíveis para a sociedade como um todo. 

                                                 
2
   World Wide Web com tradução para o português como "Rede de alcance mundial", também conhecida como 

Internet(redes interligadas). 
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Para dar mais transparência às suas ações, precisa-se que sejam publicados aspectos 
fundamentais de gestão, que demonstrem eficiência e eficácia no uso de recursos e proporcionem 
maior credibilidade e legitimidade perante diversos públicos.  
 

A organização, para atingir suas finalidades institucionais, necessita que a sociedade tenha 
conhecimento de seus objetivos, de sua área de atuação e dos resultados alcançados. Para isso, é 
preciso que sejam superados desafios no seu processo de desenvolvimento institucional, com 
vista a alcançar uma maior transparência  e legitimidade perante a sociedade. 
 
Em entrevista disponível no site do Instituto Fonte, concedida em janeiro/2010 a Coordenadora do 
Instituto Comunitário Grande Florianópolis – ICom, Carolina Andion observa que: 

A transparência exige mais que o simples preenchimento de indicadores. Para 
alcançar uma cultura de transparência é preciso percorrer um caminho que irá 
colocar a sua capacidade de diálogo à prova e irá fomentar a reflexão sobre 
como a organização social mostra o que é, o que faz, como faz, com quem faz. 
E esse processo também provoca a reflexão sobre a causa de cada organização 
social e se, por exemplo, sua governança precisa ser diferente. É um processo 
desafiador que envolve dialogar com outros setores e atores distantes, e a gente 
está ainda aprendendo a fazer isso. 

A partir da identificação dos stakeholders (partes interessadas) com a qual a organização se 
relaciona e/ou pretende-se relacionar, deve-se preparar um plano de comunicação que garanta o 
fluxo da informação das práticas de transparência e prestação de contas.  Desse modo, podemos 
falar de uma estratégia para dentro, que vise suas relações internas e para fora, visando às 
relações externas da organização. O gráfico a seguir representa a cadeia de relações internas e 
externas das ONGs. 

 

 
                        Adaptado de RANGEL(2008) 
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Segundo Falconer (1999), cada um destes aspectos engloba uma série de ações e deve ser 
estudado em profundidade, constituindo uma agenda para a formação de um campo de 
conhecimento específico de administração de organizações sem fins lucrativos. Conforme quadro 
a seguir: 

 

Desafio Descrição 

Accountability 
(Prestação de Contas) 

Necessidade de transparência e responsabilidade da organização em 
prestar contas perante os diversos públicos que têm interesses 
legítimos diante delas 

Sustentabilidade Capacidade de captar recursos – financeiros, materiais e humanos – 
de maneira suficiente e continuada, e utilizá-los com competência, de 
maneira a perpetuar a organização e permiti-la alcançar os seus 
objetivos 

Qualidade dos serviços Uso eficiente dos recursos e avaliação adequada do que deve ser 
priorizado, em função dos recursos disponíveis, das necessidades do 
público e das alternativas existentes 

Capacidade de 
articulação 

Formação de redes, fóruns, associações, federações e grupos de 
trabalho, de forma real ou virtual, permitindo articulação e intercâmbio 
de informação 

Desafios de gestão para organizações do terceiro - Fonte:FALCONER (1999).  

 
 

Segundo o Código das melhores práticas de governança corporativa do IBCG - Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa, as boas práticas de Governança corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor 
da instituição, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua longevidade. Apresenta 
os seguintes princípios básicos: 
 

Princípios Conceitos 

Transparência 

 

Mais do que a obrigação de informar e o desejo de disponibilizar para 
as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e 
não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. 
A adequada transparência resulta em um clima de confiança, tanto 
internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve 
restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem a criação de valor. 

Equidade 

 

Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 
interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob 
qualquer pretexto, são totalmente inaceitáveis. 

Prestação de Contas 
(Accountability) 

Os agentes de governança
3
 devem prestar contas de sua atuação, 

assumindo integralmente as conseqüências de seus atos e omissões. 

Responsabilidade 
Corporativa 

 

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das 
organizações, visando a sua longevidade, incorporando considerações 
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 

       (Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, pág.19). 

                                                 
3
 O termo agentes de governança refere-se aos sócios, administradores (conselheiros de administração e 

executivos/gestores), conselheiros fiscais e auditores. 

http://docs.google.com/fileview?id=0B77fqWFwnyuSODM2OGQ1YWEtYzU0MC00N2EwLTljNTYtYzRkNDY4NmNkZDQ2&hl=en
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Alexandre Machado Luz, em seu artigo sobre transparência no terceiro setor, menciona que 
existem muitas maneiras de se construir uma entidade transparente, mas que algumas medidas 
são essenciais: 

 

 Possuir uma missão, visão e princípios claros: a entidade deve saber com clareza a razão 

dela existir, aonde ela quer chegar, como quer ser vista pela sociedade e de que forma irá 

agir para atingir seus objetivos. 

 Saber qual o objetivo da entidade e de cada um de seus projetos: ter pré-definido quem 

serão as pessoas atingidas pelos projetos e que diferença isso fará na vida destas pessoas, 

se possível tomado essas decisões baseado em pesquisas. 

 Definir qual a estrutura da entidade: como ela é organizada, como seleciona suas pessoas, 

como pode se tornar profissional. Um Estatuto Social pensado e discutido (e não um modelo 

genérico) é muito importante. 

 Saber de onde vêm seus recursos: mapear suas fontes de recursos e ter uma estratégia de 

captação consistente e de longo prazo para recursos públicos, privados, doações, venda de 

produtos etc. 

 Definir como os recursos são gastos: definir quem realiza as compras e gastos da 

entidade, como ela gasta e porquê. É necessário uma estratégia clara para despesas e a 

definição de quem são os responsáveis por essas atividades. 

 Garantir que os recursos sejam gastos da melhor forma possível: deve haver um método 

pré-definido para aquisições, a maneira como os fornecedores são selecionados, se os 

recursos públicos são gastos na forma prevista em lei, bem como uma comprovação para os 

doadores e investidores que os recursos privados serão muito bem gastos. 

 Elaborar o Balanço Financeiro e Demonstração de Resultados da entidade: assim como 

uma empresa, para possibilitar um planejamento de longo prazo para a entidade, é 

necessário ter um bom acompanhamento do fluxo de caixa, do balanço e das demonstrações 

de resultado da entidade. 

 Criar um Balanço Social para entidade: saber qual o resultado das políticas da entidade, 

quantas pessoas foram atendidas e qual a diferença que isto representou para elas, 

acompanhando suas ações por meio de indicadores quantitativos e qualitativos. 
 

A responsabilidade socioambiental é outro ponto que também merece destaque, já que nos 
últimos anos tem se falado muito em desenvolvimento sustentável. Para Fernando Credidio, em 
artigo para a Revista Filantropia Responsabilidade Social & Terceiro Setor (2007), o grande 
desafio do desenvolvimento sustentável está em permitir a expansão econômica sem descuidar, 
no entanto, da conservação do meio ambiente e das questões sociais. Em sua definição: 

 
O conceito de sustentabilidade inclui a utilização de recursos com caráter de 
perpetuação, abrangendo o econômico, o social e o ecológico, tripé que os 
ingleses denominam The Triple Bottom Line, expressão utilizada para refletir 
todo um conjunto de valores, objetivos e processos que uma empresa deve 
focar, com o objetivo de criar valor econômico, social e ambiental, e, por meio 
deste conjunto, minimizar qualquer dano resultante de sua atuação. 

 
Nos últimos 15 anos, a dimensão social tem incorporado cada vez mais os aspectos ambientais, 
na medida em que se vai consolidando a idéia de que a superação da pobreza e a conservação 
dos recursos do meio são duas faces de uma mesma moeda. 
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As organizações precisam atuar pensando tanto na sua missão primordial e na administração de 
sua imagem quanto na busca da sustentabilidade econômica e da excelência, por meio da 
qualidade nas relações social e ambiental.  
 
As organizações do Terceiro Setor no Brasil devem enfrentar os desafios de identificação e 
adoção de ferramentas de gestão, falta de legislação específica, qualificação profissional, a 
captação de recursos para tornar viável a implementação do Balanço Social. Percebe-se como 
essencial transpor essas barreiras para garantir a transparência. 
 
Nesse contexto, ficam claros os fundamentos que calcam a necessidade de se adotar uma 
ferramenta para os processos de gestão e de promoção da transparência no Terceiro Setor. 
 

 
5. GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 
Aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 13/04/2010, o Projeto de Lei 5228/09, de autoria do 
Deputado Reginaldo Lopes, apresentado pelo Poder Executivo, apensado ao PL 219/20034, 
regulamenta o direito constitucional de acesso a informações. O projeto regula a forma como o 
cidadão poderá exercer seu direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, desde que elas não sejam sigilosas.  
 
O Projeto de Lei nº 219/2003 dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 
Assim, é previsto que as informações de ONGs e de OSCIPs, que sejam beneficiadas com 
repasses de recursos dos governos, devem também se tornar disponíveis aos cidadãos.  
 

“Art. 2º Aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas 
sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 
recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes, ou outros 
instrumentos congêneres. 
 
Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades referidas no 
caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destinação, sem 
prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.”  

 
Com a sanção da Lei Complementar nº 131/20095 no dia 27/05/2009, pelo Presidente da 
República, a utilização da Internet como uma das principais ferramentas, no âmbito da ampliação 
do marco legal para promoção da transparência pública, é fortalecida. Tal como pode ser previsto 
pelas inclinações das diretivas de transparência, alguns fatores sobre a forma como a informação 
pública é disponibilizada na rede tem relação direta com a capacidade de uso e de 
reaproveitamento que os cidadãos terão dessa informação.  
 
Com objetivo de engajar parlamentares no debate e na reflexão sobre o novo paradigma que o 
mundo digital inaugura para o direito à informação, Eaves, durante o evento Right to Know Week, 
apresentou o painel Conference for Parliamentarians: Transparency in the Digital Era: 
 

 “Maior transparência na era digital requer mais gerenciamento de informação e mais 
uso do estado da arte das tecnologias da informação. Ela chama por uma mudança 

                                                 
4
 Informações da tramitação disponíveis em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=105237. Acesso em abril/2010 

5
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp131.htm. Acesso em abril/2010 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=105237
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/LCP/Lcp131.htm
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fundamental de atitudes, desde a liberação das informações imediata até o 
gerenciamento da informação com a consciência de que a disponibilização passa a 
ser o procedimento comum”. (EAVES6, citado por SILVA).  

 
Observa-se que os meios eletrônicos, sobretudo a internet, estão se prestando de forma notável 
ao exercício da democracia. No entanto, deve-se atentar para o fato de que maior transparência 
na era digital requer mais gerenciamento da informação. 
Nesse sentido, ao adotar instrumentos de divulgação de transparência, os gestores da 
organização devem estabelecer critérios de forma a garantir que:  

 
 O fluxo das informações seja atualizado sistematicamente 
 A linguagem tenha forma e formato acessível ao público em geral.  
 As informações sejam fidedignas e de qualidade.  
 A comunicação aborde tanto os aspectos positivos quanto os negativos, de modo a oferecer 

aos interessados uma correta compreensão da organização. 
 
 

6. INICIATIVAS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA 

 
Como a demanda para a institucionalização da transparência nas organizações da sociedade civil 
é imperativa, a profissionalização da área social é urgente e fundamental para o crescimento de 
um setor que abriga mais de 300 mil organizações no Brasil. Com o intuito de contribuir para que 
essas dificuldades ou barreiras sejam rompidas, é possível perceber que várias ações já estão em 
andamento o que corroborará para aumentar a credibilidade e visibilidade das organizações, 
dentre elas: 
 
  
 ABONG – Em suas estratégias para o período 2006-2010 a ABONG enfatizou o debate sobre 

o marco legal, a transparência e a sustentabilidade das organizações. 
 
Com o apoio da Fundação Ford, está desenvolvendo o projeto “Transparência, fortalecimento e 
sustentabilidade do campo político da ABONG” que busca impulsionar o aprofundamento sobre 
o debate e o conjunto de instrumentos de transparência e disseminar, de forma demonstrativa, 
conjunto de instrumentos promotores de práticas mais transparentes para dentro do campo 
associativo da ABONG. 
 
A realização desta pesquisa corresponde ao início das atividades previstas na linha de ação 
fortalecimento de uma cultura de transparência deste projeto que será realizado até 2011 e vai 
de encontro aos desafios propostos para a próxima gestão, entre os quais se impõe o 
enfrentamento da crise da sustentabilidade seja no que diz respeito no acesso e gestão de 
recursos públicos, mobilização de recursos privados e as mudanças de critérios de da 
cooperação internacional, com reflexos na perda de apoios financeiros e políticos. 

 
 
 
 
 

                                                 
6
 Evento Right to Know Week

6
 (que reúne programações e eventos relacionados ao direito à informação pública no Canadá), 

realizadoem 30/09/2009. David Eaves apresentou o painel Conference for Parliamentarians: Transparency in the Digital Era. 
Citado por Daniela Bezerra da Silva. Disponível em: http://blog.esfera.mobi/wp-content/uploads/2010/04/transparencia_esferapublica1.pdf.  - 
Acesso em 25/03/2010  
  
 

http://blog.esfera.mobi/wp-content/uploads/2010/04/transparencia_esferapublica1.pdf.%20%20-%20Acesso%20em%2025/03/2010
http://blog.esfera.mobi/wp-content/uploads/2010/04/transparencia_esferapublica1.pdf.%20%20-%20Acesso%20em%2025/03/2010
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 BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento Social) – iniciou a implantação, em 

diversos países, de um programa inédito Desenvolvimento de Princípios de Prestação de 
Contas e Transparência (PCT) em Organizações da Sociedade Civil.  

 
No Brasil, o processo foi iniciado em 2009. O BID, por meio do FUMIN/BID (Fundo Multilateral 
de Investimento), formalizou uma parceria com a ONG Parceiros Voluntários para desenvolver, 
testar e sistematizar o projeto piloto da iniciativa durante um período de três anos. O projeto 
visa contribuir para a melhoria dos processos das OSC, no cumprimento efetivo de suas 
missões e nos seus posicionamentos perante a comunidade. A meta é criar, até 2011, um guia 
com os princípios para o exercício da transparência e as ferramentas nas áreas contábil, 
tributária e legal necessárias para a prestação de contas. 

 
Essa iniciativa visa garantir um modelo que levará maior credibilidade e visibilidade às milhares 
de instituições que hoje beneficiam um número imensurável de pessoas e fortalecer a relação 
entre governo, empresas e o conjunto da sociedade. 
 

 ONG Parceiros Voluntários – a partir da parceria com o BID, executará, até 2011, o projeto 
“Desenvolvimento de Princípios de Transparência e Prestação de Contas em Organizações da 
Sociedade Civil”.  

 
Na consecução do projeto estão previstas as seguintes atividades, dentre outras: realização de 
cursos “Capacitação Educando para a Transparência”, que capacitarão 61 organizações no Rio 
Grande do Sul; desenvolvimento de Princípios de Transparência e Prestação de Contas - 
Organizações da Sociedade Civil; implementação das ações de Princípios de Transparência e 
Prestação de Contas em OSCs; fortalecimento do ambiente institucional para inclusão de 
Princípios de Transparência e Prestação de Contas e disseminação dos resultados do Projeto. 
 

 Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICom) -  está em execução o Projeto 
Transparência que visa criar um portal de informações para promover a transparência de 
ONGs. Tem como estratégia formar uma comunidade de aprendizado para construção de uma 
matriz de indicadores que vão formar o Portal Transparência. 
  
Em fase de implementação, mas com acessado disponível, é um portal de informações para 
promover a transparência das organizações da sociedade civil (ONGs), 
http://www.portaltransparencia.org.br/. 
 
Através do Fundo para o Desenvolvimento Institucional (FDI), apóia financeiramente o 
fortalecimento das organizações da sociedade civil (ONGs) da Grande Florianópolis. 
 

 IBASE Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - em parceria com a Abong, 
em 2000, criou seu próprio balanço e, desde então, vem divulgando esse modelo e 
incentivando outras organizações a adotarem.  Assim, ano após ano, aproveitou as 
oportunidades que surgiram para fazer maior divulgação de sua proposta.  
 
Participa e promove eventos relacionados ao tema como: o workshop "Transparência das 
ONGs: o papel do Balanço Social";  a oficina “Transparência nas ONGs – avaliação, visão 
estratégica e ferramentas” 
 

 
 
 
 
 

http://www.portaltransparencia.org.br/
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7. A PESQUISA 
   
O delineamento deu-se no universo associativo da ABONG com vistas a mapear e reconhecer nos 
sites de associadas as concepções de transparência, bem como se há e quais são as formas de 
utilização de instrumentos de efetivação da mesma.  
 
Os indicadores de transparência deste estudo foram adaptados aos indicadores propostos na 
pesquisa de “Transparência Através da Web Mecanismos e Indicadores para o Fortalecimento 
Institucional de Ongs” realizada, em fevereiro/2009, pelo NAPEC em parceria com o Ciclo 
Assessoria para o Desenvolvimento, considerados como os mais relevantes e adequados a 
realidades das ONGs no Brasil, sendo estes: 
  

Indicadores Objetivos/definições 

Jurídico  Estatuto, Títulos, Certificados e registro nos conselhos. 

Histórico, Missão, objetivos, valores e 
princípios 

 Histórico - desenvolvimento/evolução da organização no tempo 

 Missão - porquê da existência da instituição,  

 Objetivos - aonde quer chegar  

 Valores - no que acredita   

 Princípios (conceitos éticos, seu modo “ser”; imutável e 
inflexível; reflete o “caráter” da organização)  

Localização 
 

Endereço completo (logradouro, complementos, bairro, cidade, 
estado, país, telefones, e-mail, site). 

Fiscal e Tributária CNPJ e Inscrição Municipal e Estadual, Certidões negativas 

Equipe e Direção 
 

Associados, Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Coordenação 
Executiva. 

Programas e projetos realizados e em 
andamento (Resumo) 
 

Execução das ações e atividades, já realizadas e em andamento. 

 Programa – Linhas estratégicas de ação 

 Projetos –serviços e/ou produtos gerados, atividades realizadas. 

Fontes de financiamento / Articulações  

 
Obs.: A maioria das organizações que 
divulgaram esses indicadores o fizeram 
de forma agregada, o que impediu o 
levantamento individual, por isso optou-se 
por agrupá-los.  

 Fontes de captação de Recursos públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, obtidos para realização suas atividades sociais. 

 Articulações (Redes, fóruns e parcerias) 
-  Formação de Grupos de Trabalho para tratar de assuntos de 

interesse da Rede. 
-  Criação dos Fóruns para encontros virtuais 
-  Encontros presenciais 
-  Espaços de diálogos 
-  Outras articulações pontuais 

Relatórios anuais de atividades  Compreende o relato das ações e das atividades desenvolvidas  

Balanço contábil ou Relatório de auditoria 
contendo balanço contábil 

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) definiu normas 
específicas para a apresentação das demonstrações contábeis 
como a NBC T 10.19, NBC T 3 e NBC T 6 dessas entidades. 

O relatório de auditoria independente não é uma exigência do CFC. 
No entanto, no Manual de Procedimentos contábeis para Fundações 
e Entidades de Interesse Social (CFC 2007) consta que: O exame 
de auditoria das contas das Entidades de Interesse Social, feito por 
auditores independentes, é uma exigência que pode ser feita pelo 
Poder Público, por aportadores de recursos ou estar prevista no 
estatuto da entidade. 

Balanço social 
 

Instrumento o para medir o desempenho do exercício da 
responsabilidade social 
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Prêmios e selos de qualidade 
Prêmios -  reconhecimento das ações sociais 
Certificação - exemplo NGO Benchmarking

7   
Adaptado da Pesquisa “Transparência através da Web – Mecanismos e Indicadores para o Fortalecimento 
Institucional de ONGs”, realizada pelo NAPEC em parceria com o Ciclo Assessoria para o Desenvolvimento.A íntegra, 
encontra-se disponível no site do IBGE: http://www.napec.org.br 

 
O levantamento dos dados foi efetuado no período de novembro/2009 a fevereiro/2010 pela rede 
virtual (Internet, onde as instituições disponibilizam site) no site das 226 organizações, 
considerando a ABONG e as associadas, de diferentes regiões do país, distribuídas nas seguintes 
regiões:  

 

 
 
 

A partir do diagnóstico, realizou-se a análise das principais práticas e mecanismos de 
transparência institucional utilizados pelas organizações, apontando também as suas ausências e 
limitações. Essa análise não se limitou a identificar a presença ou não destes mecanismos, mas 
também avalia se eles se encontram atualizados, o grau de autenticidades (assinaturas dos 
responsáveis), e a importância dos mesmos. Esse estudo não se concentrou em avaliar aspectos 
qualitativos dos documentos e das informações financeiras, mas sim em verificar a presença ou 
ausência deles. 
 

                                                 
7
 O NGO Benchmarking foi desenvolvido pela SGS, multinacional líder em certificações, testes e inspeções, em sua matriz na Suíça, 

exclusivamente para suprir as necessidades de organizações do terceiro setor em ter uma norma que alinhe às práticas mundiais de 

confiabilidade, transparência e boa governança diante de órgãos financiadores e mantenedores internacionais, sociedade e poder público. 

http://www.napec.org.br/
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7.1. Resultado da Pesquisa 

 
Entre as 275 organizações, 82% utilizam a internet de maneira sistemática para se comunicar 
ou divulgar o seu trabalho, o que, indiscutivelmente, comprova que essa ferramenta 
revolucionária passou a ser o meio mais dinâmico de interação na sociedade.  
Para esta pesquisa foi considerado o universo das 226 organizações que tiveram seus sites 
identificados na Web. Embora a pesquisa esteja focada neste aspecto da transparência 
através da Internet as organizações, de um modo geral, inclusive aquelas que não dispõem 
de site utilizam práticas de transparência institucional, tais como: realização de auditorias 
institucionais e de projetos, publicações de relatórios de atividades e financeiros anuais, 
divulgação da missão, objetivos e resultados através de materiais impressos e distribuídos 
para seus parceiros e beneficiários, entre outras práticas. 
 
A pesquisa revela que os principais mecanismos adotados por pelo menos 50% das 
organizações pesquisadas foram os indicadores: histórico; missão; objetivos; valores e 
princípios; localização; equipe e direção; programas e projetos realizados e em andamento; e 
fontes de financiamento e parcerias. 
  
Em contrapartida, os mecanismos que ainda não são disponibilizados nos sites das 
organizações, que ultrapassam a 50%, correspondem aos indicadores: Jurídico: estatuto, 
títulos e certificados, e registro nos conselhos; Fiscal e Tributária: CNPJ e inscrição municipal 
e estadual, certidões negativas, relatórios anuais de atividades com demonstrativo financeiro; 
balanço contábil ou relatório de auditoria contendo balanço contábil; balanço social; e prêmios 
e selos de qualidade. Os resultados da pesquisa são os seguintes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
SIM NÃO 

ONGs % ONGs % 

1. Jurídico: Estatuto, Títulos e Certificados, e registro nos conselhos 33 14,60 193 85,40 

2. Histórico, Missão, objetivos, valores e princípios 205 90,71 21 9,29 

3. 
Localização: Endereço completo (logradouro, complementos, bairro, 

cidade, estado, país, telefones, e-mail, site) 
177 78,32 49 21,68 

4. Fiscal e Tributária: CNPJ e Inscrição Municipal e Estadual, Certidões 

negativas 
6 2,65 220 97,35 

5. Equipe e Direção (Associados, CD, CF e Coord. Executiva) 141 62,39 85 37,61 

6. Programas e projetos realizados e em andamento  205 90,71 21 9,29 

7. Fontes de financiamento / Articulação  185 81,86 41 18,14 

8. Relatórios anuais de atividades com demonstrativo financeiro 39 17,26 187 82,74 

9. Balanço contábil ou Relatório de auditoria contendo balanço contábil 21 9,29 205 90,71 

10. Balanço social 9 3,98 217 96,02 

11. Prêmios e selos de qualidade 25 11,06 201 88,94 
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O gráfico abaixo representa as porcentagens dos indicadores adotados pelas organizações. 
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7.2. Comentários sobre os dados analisados 
 

INDICADORES 
Adotados  

ONGs % 

1. 

 

Jurídico: Estatuto, Títulos e Certificados, e Registro nos Conselhos 33 14,60 

Frente ao conjunto de organizações analisadas, o percentual daquelas que divulgam através dos sites esse 
indicador deveria ser mais expressiva. 

Uma das etapas para a constituição de uma ONG é elaboração do Estatuto, que é o documento que define as 
regras que disciplinam o funcionamento da organização. 

Importa observar que estas informações valorizam a organização. Divulgá-las é cumprir com uma obrigação 
para a sociedade, principalmente para a organização que dispõe de títulos e certificados que a beneficiam com 
imunidades e isenções fiscais e tributárias.  
Da mesma forma que os títulos e certificados, as organizações que têm registro ou que participam de conselhos 
federais (CNAS, CMAS, CNEA, CNPq, CONAMA, CONSEA), estaduais e municipais ou até internacionais 
(CDS, ECOSOC, etc.), devem disponibilizar essa informação em seu site, seja pelo caráter de registro legal, ou 
pelo papel de representação que desempenham nestes espaços públicos. 

2. 

 

Histórico, Missão, Objetivos, Valores e Princípios 205 90,71 

As informações deste indicador são de grande relevância para que todos os envolvidos no processo 
(stakeholders) compreendam a sua importância e coloquem em prática sua filosofia que suas características 
sejam respeitadas e preservadas.  

3. 

 

Localização: Endereço completo, telefones, e-mail, site  177 78,32 

Acreditamos que o website é uma ferramenta poderosa para atingir diversos públicos e, desse modo, para 
estreitar o relacionamento, disponibilizar o detalhamento de contatos é fundamental.  

4. 

 

Fiscal e Tributária: CNPJ e Inscrição Municipal e Estadual, Certidões negativas 6 2,65 

A pesquisa mostra que a divulgação desse indicador tem sido pouco valorizada pelas ONGs, impossibilitando o 
público de checar a idoneidade da instituição. 

Ter a capacidade de comprovar a regularidade fiscal é um importante indicativo da acuidade das finanças da 
organização, pois débitos para com as fazendas públicas podem prejudicar o exercício regular da atividade.  

Pode-se notar que atualmente as agências financiadoras e, principalmente, os órgãos públicos, estão cada vez 
mais rigorosos para aprovar um projeto. O nível de exigência tem aumentado significativamente e, por isso, 
geralmente, devem ser apresentados diversos documentos, tais como: estatuto, ata de diretoria atualizada, 
CNPJ, certidões negativas federais, estaduais e municipais, relatório de sustentabilidade, balanço, entre outros. 

5. 

 

Equipe e Direção (Associados, CD, CF e Coord. Executiva) 141 62,39 

A divulgação dos nomes dos associados é de fundamental importância para que o perfil e a legitimidade 
daqueles que compõem a organização sejam plenamente conhecidos pelo público. 

O sistema de governança corporativa deve garantir divulgação precisa e oportuna dos membros do conselho e 
da administração. 

6. 

 

Programas e projetos realizados e em andamento  205 90,71 

Embora grande parte das instituições divulgue os projetos realizados e em andamento, verificou-se a ausência 
de mecanismos que gerem maior visibilidade dos resultados obtidos. A aplicação dos recursos, o benefício 
social alcançado e as práticas que devem ser multiplicadas, também devem ser amplamente difundidos, de 
modo que não haja restrição à simples divulgação da fonte dos recursos. 
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INDICADORES 
Adotados  

ONGs % 

7. 

 

Fontes de financiamento e parcerias 185 81,86 

Esse indicativo não deve ser apenas uma informação relevante, mas uma obrigação inerente a todas as 
organizações. A fonte dos financiamentos deve ser divulgada de maneira transparente, podendo estar 
disponível no balanço contábil, no relatório técnico-financeiro anual ou como um informe financeiro 
separadamente. As informações devem detalhar todos os desembolsos incorridos em benefício de outras 
organizações, indicando beneficiário, valor e propósito do apoio. Deve, também, informar o montante de 
recursos que recebeu com apoio em incentivos fiscais, segregados de acordo com o incentivo ou o projeto 
apoiado, destacando a parcela que foi custeada com recursos públicos (via abatimento ou dedução fiscal) e 
aquela que foi custeada com recursos efetivamente privados, arcados pelo apoiador.  

8. 

 

Relatórios anuais de atividades com demonstrativo financeiro 39 17,26 

Esse indicador demonstra a maneira como a organização aplica seus recursos físicos, humanos e financeiros, 
revelando a forma como a instituição atua. Deve ser disponibilizado, também, os relatórios de atividades, 
contemplando a prestação de contas analítica de cada projeto, comparando resultados com metas, conforme os 
indicadores previamente acordados. 

Muitas organizações ainda não divulgam relatórios aprofundados e se eximem de informar aspectos como 
balanço financeiro e contábil e parecer de auditoria e do Conselho Fiscal. 

 

9. 

 

Balanço contábil ou Relatório de auditoria contendo balanço contábil 21 9,29 

Ainda são poucas as instituições que difundem seus balanços, embora a divulgação desse item seja uma 
obrigação para OSCIPs, organizações de Utilidade Pública Federal e Filantrópicas, e uma recomendação para 
as organizações sem fins lucrativos. Algumas organizações divulgam um informe financeiro das receitas e 
despesas, que pode ser uma forma interessante e simplificada a ser adotada pelas organizações menores e 
com menos recursos.  

Outro mecanismo importante para a transparência interna e externa das ONGs é o relatório anual institucional 
de auditoria externa. Na análise dos sites, foi verificado que parte significativa das ONGs que realiza auditoria 
institucional divulga os relatórios de auditoria ou o parecer do auditor no interior do relatório anual de atividades. 
Há ONGs que divulgam apenas o parecer final do auditor.  Constatou-se, também, que, no caso das ONGs que 
já adotaram essa prática, são poucas as que a praticam de forma regular e mantêm um banco de relatórios 
atualizado.  

 

10. 

 

Balanço social 9 3,98 

Comparativamente aos estudos realizados por RANGEL, (2008), percebe-se que embora o balanço social seja 
uma ferramenta valorizada no meio empresarial, ainda há pouca utilização dele pelas ONGs.   

Para o Terceiro Setor, alguns indicadores anteriormente analisados podem ser substituídos pelo Balanço Social. 
Afinal, nele são contempladas informações financeiras, gerenciais e contábeis. 

 

11. 

 

Prêmios e selos de qualidade 25 11,06 

Os prêmios recebidos por uma ONG são fruto do reconhecimento e legitimidade do seu trabalho e por isso é 
uma informação importante não só para os apoiadores como para o público em geral. Todavia, as organizações 
ainda não dão o devido valor a uma informação tão relevante, o que se comprova com o fato de essa 
informação, muitas vezes, estar em locais de difícil acesso nos sites. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É louvável a iniciativa da ABONG em apoiar e estimular o debate sobre o marco legal, a 
transparência e a sustentabilidade das organizações. 

Reforçamos a premissa que o exercício da transparência é uma atividade de interesse público por 
excelência e uma imposição para alcance da sustentabilidade nas ONGs, todavia, constatamos 
que embora já existam iniciativas neste sentido a adoção dessas práticas de uma forma mais 
expressiva encontra-se em estágio embrionária de desenvolvimento.  

Verifica-se também que a transparência nas ONGs é uma realidade que veio para ficar, mas que 
ainda precisa ser consolidada de modo a ser, efetivamente, mais atitude e menos discurso. 
Mesmo que as ferramentas ainda pareçam complexas e representem um custo adicional no curto 
prazo espera-se que a adoção dessas práticas seja revertida, no médio e longo prazo, em ganhos 
para a sustentabilidade e visibilidade das organizações. 

Destaca-se, a importância do conhecimento e divulgação das ferramentas de transparência para 
que elas se tornem reconhecidas e plenamente difundidas, de modo a se tornar uma realidade 
tangível. 

A WEB é hoje um importante veículo de comunicação e visibilidade para as ONGs, seja através 
da Internet e/ou das suas redes sociais. Este veículo de comunicação facilita em muito o 
implemento dos mecanismos e indicadores, que devem constar no site da organização visando 
expressar maior transparência a um público mais amplo.    

Carolina Andion, em entrevista ao instituto Fonte, observa que “quanto mais as pessoas 
entenderem qual é a relevância da organização, o que e como ela atua, mais legitimidade ela terá, 
e consequentemente, mais sustentável será. Ao se colocar nesse processo de transparência, é 
necessário cultivar essa necessidade e praticá-la o ano todo. É preciso entender que se trata de 
um movimento do setor e que haverá cada vez mais cobrança por parte de outros atores. Quem 
estiver na frente estará mais bem preparado para enfrentar esses desafios”. 

Finalmente, espera-se que este trabalho, de cunho exploratório, possa: 

 Contribuir para o aprofundamento da cultura de utilização de procedimentos e instrumentos 
de transparência institucional,  

 Contribuir para a construção efetiva de conceito crítico e relacionado à sustentabilidade e à 
legitimidade político-social em torno do conceito Transparência a partir das associadas da 
ABONG. 

 Estimular a divulgação e debate de indicadores, através da WEB, como mecanismos 
possíveis proporcionar maior visibilidade, credibilidade, legitimidade e conseqüente 
fortalecimento institucional destas organizações. 

 
No mundo globalizado o exercício da transparência pelas organizações torna-se um diferencial 
estratégico para sua permanência e visibilidade. As organizações sociais que evidenciarem suas 
ações e resultados para a sociedade sairão na frente e poderão ter ganhos significativos para sua 
sustentação política e institucional. 
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Universo da pesquisa:  

Lista das associadas da ABONG, sendo que para o universo da pesquisa foram consideradas 

somente as que tiveram seus sites localizados. 

1 Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro - AÇÃO COMUNITÁRIA-RJ www.acaocomunitaria.org.br 

2 Ação Cristã Pró-Gente - PRÓ-GENTE Não localizado  

3 Ação da Cidadania São Paulo S/C - AÇÃO DA CIDADANIA www.acaodacidadania.org.br 

4 Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e Informação  www.acaoeducativa.org 

5 Agende Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento - AGENDE www.agende.org.br 

6 Administração e Finanças para o Desenvolvimento Comunitário - AFINCO www.afinco.org.br 

7 Agência de Notícias Esperança - ANOTE www.anote.org.br 

8 Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins - APA-TO Não localizado  

9 Apoio, Solidariedade e Prevenção à Aids - ASPA  www.aspa.org.br 

10 Assessoria & Planejamento para o Desenvolvimento - ASPLANDE www.asplande.org.br 

11 Assessoria e Servicos a Projetos em Agricultura Alternativa  - ASPTA www.aspta.org.br 

12 Associação Agroecológica Tijupá - TIJUPÁ http://tijupa.tripod.com/ 

13 Associação Ambientalista Defensores da Terra - DEFENSORES DA TERRA http://www.defensoresdaterra.com.br 

14 Associação Brasileira de Homeopatia Popular - ABHP Não localizado  

15 Associacao Brasileira de Organizacoes nao Governamentais - ABONG  www.abong.org.br 

16 Associação Brasileira de Ostomizados - ABRASO www.abraso.org.br 

17 Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA www.abiaids.org.br 

18 
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência 
- ABRAPIA http://www.observatoriodainfancia.com.br/ 

19 Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Lideranças - ABDL www.abdl.org.br 

20 Associação Brasileira Terra dos Homens - ABTH www.terradoshomens.org.br 

21 Associação Civil Anima - ANIMA  www.anima.org.br 

22 Associação Civil Greenpeace - GREENPEACE www.greenpeace.org.br 

23 
Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia - 
AATR-BA  http://www.aatr.org.br/conteudo.htm 

24 Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente - AMENCAR www.amencar.org.br 

25 Associação de Apoio às Comunidades do Campo - AACC www.aaccrn.org.br 

26 Associação de Apoio às Meninas e Meninos da Região Sé - AAMM www.aacrianca.org.br 

27 Associação de Corais Infantis "Um Canto em Cada Canto" - ACIC http://aciccanto.blogspot.com/ 

28 Associação de Defesa dos Usuários, Consumidores e Contr. - ADUCON Não localizado  

29 Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural - ASSESOAR http://www.assesoar.org.br/ 

30 Associação de Prevenção à Aids - AMAZONA www.amazona.org.br 

31 Associação Difusora de Treinamentos e Projetos Pedagógicos - ADITEPP www.aditepp.org.br 

32 Associação dos Filhos e Amigos de Bezerros - AFABE Não localizado  

33 Associação Educacional Sons no Silêncio - AESOS http://aesossalvador.blogspot.com/ 

34 Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão - ASSEMA http://www.assema.org.br/ 

35 
Associação Nacional de Instrução - Centro Alternativo de Cultura Pe. Freddy - 
ANI-CAC  www.cacpa.kit.net 

36 Associação para Desenvolvimento Local Co-Produzido - ADELCO www.adelco.org.br 

37 Associação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável - ADEIS www.adeis.org.br 

38 Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes - APACC  www.apacc.org.br 

39 Associação Projeto Roda Viva - RODA VIVA  www.rodaviva.org.br 

40 Associação Saúde Sem Limites - SSL www.saudesemlimites.org.br 

41 Associação SOS Saúde Mental - SOS SAÚDE MENTAL  http://sos-saudemental.blogspot.com/ 

42 Associação Vianei de E. E I. NO T. E. C. E Saude - CENTRO VIANEI  Não localizado  

43 Associação Vida Brasil - VIDA BRASIL-CE www.vidabrasil.org.br 

44 Associação Vida Brasil - VIDA BRASIL-BA www.vidabrasil.org.br 

45 Avante - Qualidade, Educação e Vida - ONG - AVANTE  www.avante.org.br 

46 Care Internacional Brasil - CARE BRASIL www.care.org.br 

47 Casa da Mulher do Nordeste - CMN http://www.casadamulherdonordeste.org.br/ 

48 Casa da Mulher Trabalhadora - CAMTRA www.camtra.org.br 

49 Casa Renascer - CASA RENASCER http://www.cedecacasarenascer.org 

50 Católicas pelo Direito de Decidir - CDD-BR www.catolicasonline.org.br 

51 Centro Ativo de Integração do Ser - CAIS DO PARTO http://caisdoparto.blogspot.com/ 

52 Centro Brasileiro da Criança e do Adolescente - CASA DE PASSAGEM www.casadepassagem.org.br 

53 Centro Brasileiro da Infância e Juventude - CEBRIJ www.cebrij.org.br 

54 Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - CEBRAP www.cebrap.org.br 

55 
Centro Cultural-Educativo de Lazer, Informação, Trabalho e Ação Social - 
CELITA www.celita.org.br 

56 Centro das Mulheres do Cabo - CMC  www.mulheresdocabo.org.br 

57 Centro de Ação Comunitária - CEDAC www.cedacnet.org.br 

58 Centro de Ação Cultural - CENTRAC  www.centrac.org.br 

59 Centro de Apoio à Economia Popular Solidária - CAEPS Não localizado  

60 
Centro de Apoio a Trabalhos e Iniciativas na Área da Criança e do 
Adolescente - CEATICA Não localizado  
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61 Centro de Articulação de Populações Marginalizadas - CEAP-RJ http://www.portalceap.org/ 

62 Centro de Assessoria à Autogestão Popular - CAAP Não localizado  

63 Centro de Assessoria ao Movimento Popular - CAMPO www.campo.org.br 

64 Centro de Assessoria do Assuruá - CAA Não localizado  

65 
Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não 
Governamentais Alternativas - CAATINGA  www.caatinga.org.br 

66 Centro de Assessoria e Estudos Urbanos - CIDADE www.ongcidade.org 

67 
Centro de Assessoria e Serviço aos Trabalhadores da Terra - Dom José 
Brandão de Castro Ou Centro Dom José Brandão de Castro - CDJBC  www.cdjbc.org.br 

68 Centro de Assessoria Multiprofissional - CAMP www.camp.org.br 

69 Centro de Atividades Comunitárias de São João de Meriti - CAC-RJ Não localizado  

70 Centro de Atividades Culturais, Econômicas e Sociais - CACES http://www.mulheresemovimentos.com.br 

71 Centro de Cidadania Umbu-Ganzá - UMBU-GANZÁ www.umbuganza.org.br 

72 Centro de Criação de Imagem Popular - CECIP www.cecip.org.br 

73 Centro de Cultura Luiz Freire  - CCFL                           http://www.cclf.org.br/ 

74 Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - CEDECA CEARÁ www.cedecaceara.org.br 

75 
Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan - CEDECA-
BA www.cedeca.org.br 

76 Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa - CDVHS www.cdvhs.org.br 

77 Centro de Defesa Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDEDICA www.cededica.org.br 

78 Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis - CDDH-Petrópolis www.cddh.org.br 

79 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre - 
CDDHEP/AC Não localizado  

80 Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá - CENTRO SABIÁ www.centrosabia.org.br 

81 Centro de Desenvolvimento Humano e Social - DIALOGU www.dialogu.org 

82 Centro de Direitos Humanos "Henrique Trindade" - CDHHT Não localizado  

83 Centro de Direitos Humanos de Araguaína - TO - CDH-ARAGUAINA http://cdharaguaina.blogspot.com/ 

84 Centro de Direitos Humanos de Palmas - CDHP Não localizado  

85 Centro de Direitos Humanos do Alto Vale do Itajaí - CDHAVI www.unidavi.edu.br/cdhavi 

86 Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo - CDHEP http://www.cdhep.org.br/ 

87 Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro - CPV www.cpvsp.org.br 

88 Centro de Educação Comunitária Rural - CECOR http://www.cecor.org.br/ 

89 Centro de Educação e Assessoramento Popular - CEAP-RS www.ceap-rs.org.br 

90 Centro de Educação e Assessoria Herbert de Souza - CEAHS Não localizado  

91 Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP www.cedap.org.br 

92 Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural - CENTRU http://www.bicopapagaioam.hpg.com.br/  

93 Centro de Educação e Cultura Popular - CECUP Não localizado  

94 Centro de Educação para a Saúde - CES www.ces.ufcg.edu.br 

95 Centro de Educação Popular - CEPO http://www.cepo.org.br/ 

96 Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae - CEPIS http://www.sedes.org.br 

97 Centro de Educação Popular Dom João Batista - CECOPES Não localizado  

98 Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais - CERIS www.ceris.org.br 

99 
Centro de Estudos Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos - 
CEARAH PERIFERIA www.cearahperiferia.org.br 

100 Centro de Estudos Bíblicos - CEBI http://www.cebi.org.br/ 

101 Centro de Estudos das Relações do Trabalho e da Desigualdade - CEERT www.ceert.org.br 

102 Centro de Estudos de Cultura Contemporânea - CEDEC www.cedec.org.br 

103 Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador - CETRA www.cetra.org.br 

104 Centro de Estudos e Ação da Mulher Urbana e Rural - SER MULHER www.sermulher.org.br 

105 Centro de Estudos e Ação Social - CEAS-BA www.ceas.com.br 

106 Centro de Estudos e Ação Social Urbano de Pernambuco - CEAS URBANO Não localizado  

107 Centro de Estudos e Apoio ao Trabalhador e à Trabalhadora - CEAT http://www.ceatce.org.br 

108 Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará - CEDENPA www.cedenpa.cjb.net 

109 
Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária - 
CENPEC www.cenpec.org.br 

110 Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro - CJC www.josuedecastro.org.br 

111 Centro de Estudos e Práticas de Educação Popular - CEPEPO http://cepepo.blogspot.com/ 

112 Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo - CEFURIA http://www.cefuria.org.br/ 

113 Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe - CHAPADA http://www.chapadararipe.org.br 

114 Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio - CRIAR BRASIL www.criarbrasil.org.br 

115 
Centro de Investigação Social e Solidariedade aos Movimentos Populares - 
CISMOP Não localizado  

116 Centro de Pesquisa e Assessoria - ESPLAR www.esplar.org.br 

117 
Centro de Prevenção e Recuperação: "O Caminho, a Verdade e a Vida" - 
PRECAVVIDA http://www.precavvida.org/ 

118 Centro de Promoção da Saúde – CEDAPS www.cedaps.org.br 

119 Centro de Referência Integral de Adolescentes - CRIA    www.criando.org.br 

120 Centro de Referência para a Saúde da Mulher - CRESAM Não localizado  

121 Centro de Tecnologias Alternativas Populares - CETAP http://cetap.org.br/ 

122 Centro de Valorização da Criança - CVC Não localizado  
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123 Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro - CVI www.cvi-rio.org.br 

124 Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - CENDHEC Não localizado  

125 Centro dos direitos Humanos "Maria da Graça Braz" - CDHMGB www.centrodireitoshumanos.org.br 

126 Centro Ecumênico de Evangelização Capacitação e Assessoria - CECA www.ceca-rs.org 

127 Centro Educacional de Entidades Reunidas "Manoel Otávio" - CERMO Não localizado  

128 Centro Feminista 8 de Março - CF8 www.cf8.org.br 

129 Centro Feminista de Estudos e Assessoria - CFEMEA www.cfemea.org.br 

130 Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos - CGGDH www.gaspargarcia.sites.uol.com.br 

131 Centro Humanitário de Apoio a Mulher - CHAME www.chame.org.br 

132 Centro Interdisciplinar de Estudos Grupais Enrique Pichon-Rivière - CIEG http://www.ciegepr.org.br/ 

133 Centro Interuniversitário de Estudos da América Latina, África e Ásia - CIELA Não localizado  

134 Centro Nacional Bertha Lutz - CNBL Não localizado  

135 Centro Nordestino de Animação Popular - CENAP Não localizado  

136 Centro Nordestino de Medicina Popular - CNMP www.cnmp.org.br 

137 Centro Oscar Romero de Defesa dos Direitos Humanos - COR-DH Não localizado  
138 Centro Piauiense de Ação Cultural - CEPAC Não localizado  
139 Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento - CPCD http://www.cpcd.org.br 

140 Centro Sergipano de Educação Popular - CESEP http://www.cesep.hpg.com.br/ 

141 Cidadania, estudo, Pesquisa, Informação e Ação - CEPIA www.cepia.org.br 

142 Cipó Comunicação Interativa - CIPÓ www.cipo.org.br 

143 Coletivo Feminista - CUNHÃ Não localizado  

144 Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde - CFSS www.mulheres.org.br 

145 Coletivo Mulher Vida - CMV http://www.coletivomulhervida.org.br/ 

146 Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Salvador - CJP-SALVADOR www.cjpsalvador.org.br 

147 Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI-SP www.cpisp.org.br  

148 Comissão Teotônio Vilela - CTV www.ctvdh.org 

149 Comitê para Democratização da Informática - CDI www.cdi.org.br 

150 Comunicação e Cultura - COMUNICAÇÃO E CULTURA www.comcultura.org.br 

151 Comunicação em Sexualidade - ECOS www.ecos.org.br 

152 Comunicação Mulher - COMULHER http://comulher.sites.uol.com.br 

153 Comunicação, Educação e Informação em Gênero - CEMINA www.cemina.org.br 

154 Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação - COMSAÚDE Não localizado  

155 Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração Alternativa - CAPINA www.capina.org.br 

156 Coordenadoria Ecumênica de Serviço - CESE www.cese.org.br 

157 Criola - CRIOLA www.criola.org.br 

158 Departamento de Estudos Sócio-Econômicos Rurais - DESER www.deser.org.br 

159 Ecologia e Ação - ECOA                                     www.riosvivos.org.br/ 

160 Equipe Técnica de Assessoria, Pesquisa e Ação Social - ETAPAS www.etapas.org.br 

161 Escola de Dança e Integração Social para Criança e Adolescente - EDISCA http://www.edisca.org.br 

162 Escola de Formação Quilombo dos Palmares - EQUIP www.equip.org.br 

163 Escola Pernambucana de Circo - ESCOLAPECIRCO www.escolapecirco.org.br 

164 Federacao de Orgaos para Assistencia Social e Educacional - FASE www.fase.org.br 

165 Formação Assessoria e Documentação - ESPAÇO http://www.espaco.org.br/ 

166 Formação Continuada de Educadores - INSTITUTO AVISA LÁ www.avisala.org.br 

167 
Fórum Carajás - Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás - 
FÓRUM CARAJÁS www.forumcarajas.org.br 

168 Fundação CDDH Bento Rubião - FUNDAÇÃO BENTO RUBIÃO www.bentorubiao.org.br 

169 Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco - FUNDIFRAN  Não localizado  

170 Fundação Fé e Alegria do Brasil - FÉ E ALEGRIA http://www.fealegria.org.br 

171 Fundação Irmã Elza Marquês - FEM Não localizado  

172 
Fundação para o Desenvolvimento Econômico Rural da Região Centro-Oeste 
do Paraná - RURECO http://www.rureco.org.br 

173 Fundação SOS Mata Atlântica - SOS MATA ATLANTICA www.sosmatatlantica.org.br 

174 Gabinete de Assessoria Juridica as Organizacoes Populares - GAJOP www.gajop.org.br 

175 Grupo Ambientalista da Bahia - GAMBA http://onggamba.wordpress.com/ 

176 Grupo Cultural AfroReggae - GCAR www.afroreggae.org.br 

177 Grupo Cultural Olodum - GRUPO OLODUM http://olodum.uol.com.br/ 

178 Grupo Curumim Gestação e Parto - CURUMIM http://grupocurumim.blogspot.com/ 

179 Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS - GAPA-SP www.gapabrsp.org.br 

180 Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS - Ceará - GAPA-CE http://www.gapace.com.br/ 

181 Grupo de Apoio à Prevençaõ à AIDS da Bahia - GAPA-BA www.gapabahia.org.br 

182 Grupo de Apoio à Prevenção da Aids do Rio Grande do Sul - GAPA-RS www.gapars.com.br 

183 Grupo de Apoio as Comunidades Carentes - GACC-CE www.gacc.org.br 

184 Grupo de Apoio as Comunidades Carentes do Maranhão - GACC-MA www.gacc-ma.org.br 

185 Grupo de Apoio e de Resistência Rural e Ambiental - GARRA Não localizado  

186 Grupo de Incentivo à Vida - GIV http://www.giv.org.br 

187 Grupo de Mulheres da Ilha - GMI  Não localizado  
188 Grupo de Saúde Popular - GSP Não localizado  
189 Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual - GTPOS www.gtpos.org.br 

190 Grupo de Trabalho em Prevenção Positivo - GTP+ www.gtp.org.br 
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191 Grupo de Trabalho Missionário Evangélico - GTME  www.gtme.org.br 

192 Grupo Mulher Maravilha - GMM http://gmulhermaravilha.blogspot.com/ 

193 Grupo Origem - GRUPO ORIGEM http://www.grupoorigem.blogger.com.br/ 

194 
Grupo pela Valorização, Integração e Dignidade do Doente de AIDS de São 
Paulo - GRUPO PELA VIDDA-SP www.aids.org.br 

195 
Grupo Transas do Corpo - Ações Educativas em Saúde e Sexualidade - GTC-
AESS www.transasdocorpo.org.br 

196 Imagem da Vida - Imagem da Vida www.olharescruzados.org.br  

197 Instituo Regional da Pequena Agropecuária Apropriada - IRPAA www.irpaa.org.br 

198 Instituto Brasil Central - IBRACE http://www.ibracego.org.br/ 

199 Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas - IBASE www.ibase.br 

200 Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC www.idec.org.br 

201 Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho - IBEAC www.ibeac.org.br 

202 Instituto Centro de Vida - ICV www.icv.org.br 

203 Instituto da Memória do Povo Cearense - IMOPEC http://www.imopec.org.br/ 

204 Instituto da Mulher Negra - Geledes                         www.geledes.org.br 

205 Instituto de Divulgação da Amazônia - IDA www.idamazon.com.br 

206 Instituto de Estudos da Religião - ISER www.iser.org.br 

207 Instituto de Estudos Socioeconomicos - INESC www.inesc.org.br 

208 Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais - PÓLIS www.polis.org.br 

209 Instituto de Investigação e Ação Social - GESTÃO COMUNITÁRIA Não localizado  

210 Instituto de Juventude Contemporânea - IJC www.ijc.org.br 

211 Instituto de Mulheres Negras do Amapá - IMENA http://www.mulheresnegras.org/ 

212 Instituto de Permacultura em Terras Secas - IPÊTERRAS www.ipeterras.org 

213 Instituto de Pesquisa, Ação e Mobilização - IPAM http://ipam-df.blogspot.com/ 

214 Instituto de Revitalização para o Trabalho - IRT http://www.irt.org.br/ 

215 Instituto do Homem - INSTITUTO DO HOMEM Não localizado  

216 Instituto Ecoar para Cidadania - ECOAR www.ecoar.org.br 

217 Instituto Equit - Economia e Cidadania Global - INSTITUTO EQUIT www.equit.org.br 

218 Instituto Feminista para a Democracia - SOS CORPO        www.soscorpo.org.br 

219 Instituto Kairós - Ética E Atuação Responsável - Instituto Kairós www.institutokairos.org 

220 Instituto Marquês de Salamanca - IMDS http://www.imds.org.br/ 

221 Instituto Palmares de Direitos Humanos - IPDH www.ipdhbrasil.org 

222 Instituto papai - PAPAI                                              www.papai.org.br 

223 Instituto Patrícia Galvão - Comunicação e Mídia - Instituto Patricia Galvão www.patriciagalvao.org.br 

224 Instituto Paulo Freire - IPF www.paulofreire.org 

225 Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul - PACS www.pacs.org.br 

226 Instituto Rio 7 - RIO 7 Não localizado  

227 Instituto Saber-Ser Amazônia Ribeirinha - ISSAR http://www.institutosaberser.blogspot.com/ 

228 Instituto Sertão - INSTITUTO SERTÃO www.sertao.org.br 

229 Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN www.ispn.org.br 

230 Instituto Socioambiental - ISA www.socioambiental.org 

231 Instituto Terramar - INSTITUTO TERRAMAR www.terramar.org.br 

232 Instituto Universidade Popular - UNIPOP http://www.unipop.org.br/ 

233 Instituto Vivendo de Desenvolvimento Integral da Terceira Idade - VIVENDO www.vivendo.org.br 

234 Iser / Assessoria - ISER/ASSESSORIA http://www.iserassessoria.org.br/ 

235 Istituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária - IDACO Http://www.idaco.org.br 

236 Ligação e Organização - ELO www.elobrasil.org.br 

237 Loucas de Pedra Lilás - LOUCAS DE PEDRA LILÁS www.loucas.org.br 

238 Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do Estado - MMCC-PA Não localizado  

239 Movimento de Organização Comunitária - MOC www.moc.org.br 

240 Movimento de Promoção da Mulher - MOPROM Não localizado  

241 Movimento Infanto-Juvenil de Reivindicação - MIRIM BRASIL www.mirimbrasil.org.br 

242 Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR http://www.mnmmr.org.br 

243 Movimento República de Emaús - MRE http://www.movimentodeemaus.org/ 

244 Movimento Tortura Nunca Mais - MTNM Não localizado  

245 Nova Pesquisa e Assessoria em Educação - NOVA www.novapesquisa.org.br 

246 NOVAMERICA - NOVAMERICA www.novamerica.org.br 

247 ONG Menina Feliz - MENINA FELIZ Não localizado  

248 Operação Amazônia Nativa - OPAN http://www.amazonianativa.org.br/ 

249 Organização de Mulheres Negras - FALA PRETA! www.falapreta.org.br 

250 
Programa da Terra, Assessoria, Pesquisa e Educação Popular no Meio Rural 
- PROTER 

Não localizado  

251 Programa de Aplicação de tecnologia Apropriada às Comunidades - PATAC 
Não localizado  

252 Programa de Apoio a Meninos e Meninas - PROAME http://www.cedecaproame.org.br 

253 Programa de Formação e Educação Comunitária - PROFEC www.profec.org.br 
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254 Rede Acreana de Mulheres e Homens - RAMH Não localizado  

255 Rede de Desenvolvimento Humano - REDEH www.redeh.org.br  

256 Rede de Informações para o Terceiro Setor - RITS www.rits.org.br 

257 Rede Mulher de Educação - RME www.redemulher.org.br 

258 Riovoluntario - RIOVOLUNTÁRIO www.riovoluntario.org.br 

259 Se Essa Rua Fosse Minha - SE ESSA RUA FOSSE MINHA www.seessaruafosseminha.org.br 

260 Sempreviva Organização Feminista - SOF www.sof.org.br 

261 Serviço À Mulher Marginalizada - SMM www.smm.org.br 

262 Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais - SASOP  http://www.sasop.org.br/ 

263 Serviço de Assistência Rural - SAR Não localizado  

264 Serviço de Educação Popular - SEDUP http://sedupcomunica.blogspot.com/ 

265 Serviço de Justiça e Paz - SJP-PE  Não localizado  
266 Serviços de Apoio à Pesquisas em Educação - SAPÉ Não localizado  
267 Sociedade Civil sem Fins Lucrativo ENDA BRASIL - ENDA BRASIL www.endabrasil.org.br 

268 
Sociedade de Promoção dos Direitos Humanos - Centro de Direitos Humanos 
"Dom Máximo Biennés" - CDHDMB Não localizado  

269 Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - SMDH http://www.smdh.org.br/ 

270 Sociedade Paraense de Defesa de Direitos Humanos - SDDH www.sddh.kit.net 

271 Solidariedade França-Brasil - SFB www.sfb.org.br 

272 Soropositividade, Comunicação e Gênero - GESTOS http://www.gestospe.org.br/ 

273 União Cristã Brasileira de Comunicação Social - UCBC www.ucbc.org.br 

274 União e Inclusão em Redes de Rádio - UNIRR http://www.unirr.org.br/ 

275 Visão Mundial - VISÃO MUNDIAL www.visaomundial.org.br 
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