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O impacto no 
Terceiro Setor



O Instituto GRPCOM trabalha há quase duas décadas apoiando o Terceiro Setor. Fazemos isso, por

reconhecer a importância das Organizações da Sociedade Civil (OSC) para a comunidade. Afinal, elas

garantem direitos sociais mínimos à população mais vulnerável, fomentam a cultura da doação, solidariedade,

voluntariado, defendem causas socialmente importantes e fortalecem a nossa democracia.

Desde o início da pandemia ficamos receosos sobre o impacto que o isolamento social, o aumento do

desemprego e da vulnerabilidade poderia ter sobre o Terceiro Setor. E foi assim que, no desejo de entender

a realidade das OSC durante a pandemia, e de mapear suas principais necessidades, que o Instituto

GRPCOM, por meio do Programa Impulso, realizou a pesquisa “Cenário do Terceiro Setor no Paraná”.

A pesquisa que aconteceu por fases, teve sua primeira edição em Março, a segunda em

Junho e a terceira em Outubro. E foram essas pesquisas que subsidiaram parte das ações de

apoio ao Terceiro Setor que realizamos ao longo de todo o ano, a fim de contribuir para que

essas organizações pudessem continuar de portas abertas. 

Esperamos que as análises e informações desta publicação gerem novas conexões, parcerias

e ações em favor do Terceiro Setor paranaense que tanto precisa do nosso apoio. Afinal, o

desafio de garantir que essas organizações estejam fortes para continuar  assistindo os mais

necessitados é muito grande, e só será vencido, se toda a sociedade o abraçar.



LINHA DO TEMPO

I Pesquisa do Cenário do

3º setor

24 DE MARÇO

Lançamento da

"Campanha Juntos pelo

Bem"

ABRIL

II Pesquisa do Cenário do

3º setor

"Campanha Declare o bem

no seu IR"

JUNHO

Lançamento da "Campanha O

Amor Contagia"

Lançamento da "Campanha do

Agasalho"

MAIO

III Pesquisa do Cenário do

3º setor

OUTUBRO

Início da

quarentena/suspensão

das atividades

17 DE MARÇO



ABRANGÊNCIA DAS PESQUISAS 

441 
OSC 

629
Respondentes  

69 
Cidades do Paraná 



Ao todo, essas OSC beneficiam 
 4.115.171 pessoas!





crianças e adolescentes 

 pessoas com deficiência famílias em situação de vulnerabilidade  social

saúde idosos

AS OSC ATENDEM*:

36,7%

14,4% 9,4%

8,2% 6,6%

*Apêndice I: Gráfico com a porcentagem de todos os públicos atendidos 



dessas organizações são classificadas como de longa permanência, ou

seja, os beneficiários residem na organização e dela dependem 100%

 

33%

(famílias, crianças,  adolescentes, pessoas com deficiência e

idosos) que ficarão sem ter abrigo, comida e segurança, caso essas

instituições fechem! 

206.091 pessoas 



Imagine se 206 mil pessoas no Paraná, em grande parte

idosos e crianças, perdessem seu teto e com ele a

segurança de ter uma cama para dormir e suas

refeições. Isso nos dá uma ideia da importância das

entidades assistenciais paranaenses que cuidam dessas

pessoas. Essas casas lares sofrem hoje os duros

impactos da pandemia sobre as doações indispensáveis

para que continuem seus trabalhos. Temos visto uma

generosidade incrível de muitos, mas a necessidade é

muito grande. Aquelas crianças e idosos, mais do que

nunca, precisam da atenção, do amor e de gestos de

solidariedade da sociedade parananese. 

Deltan Dallagnol
Procurador da República e voluntário da "Campanha O Amor Contagia"



precisam de recursos financeiros 

19,4%
de alimentos

48,1%

PRINCIPAIS NECESSIDADES DAS OSC*

9,8%
de produtos de higiene e limpeza

*Apêndice II: Gráfico com a necessidade completa das OSC 



DESEMPREGO E A FALTA DE RENDA 

32,9%

ACESSO À EDUCAÇÃO 

16,7%
ACESSO À SAUDE

11,8%

PRINCIPAIS IMPACTOS DA PANDEMIA
PARA OS BENEFICIÁRIOS DA OSC*

*Apêndice III: Gráfico completo com os impactos da pandemia para os beneficiários das OSC 



Desemprego e perda da fonte de renda

nesse momento acentua ainda mais o
cenário trágico já conhecido no Brasil:
recordes de pessoas em situação de

extrema pobreza e dos índices de
desigualdade.

Segundo estudo divulgado pelo IBGE¹, o
número de brasileiros vivendo 

abaixo da linha da extrema pobreza e

vulnerabiidade chegou a 13,5 milhões! 

1) Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/06/crise-levou-45-milhoes-a-mais-a-extrema-pobreza-e-fez-

desigualdade-atingir-nivel-recorde-no-brasil-diz-ibge.ghtml 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/06/crise-levou-45-milhoes-a-mais-a-extrema-pobreza-e-fez-desigualdade-atingir-nivel-recorde-no-brasil-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/11/06/crise-levou-45-milhoes-a-mais-a-extrema-pobreza-e-fez-desigualdade-atingir-nivel-recorde-no-brasil-diz-ibge.ghtml


 A extrema pobreza que já vinha
crescendo nos últimos anos, e que

foi agravada pela pandemia,
aumentou ainda mais a demanda

para as organizações sociais.

São milhares de pessoas
vivendo com menos de

R$1,90 ao dia!



TIVERAM QUE SUSPENDER TEMPORARIAMENTE SUAS ATIVIDADES 

35% DAS OSC

AFIRMARAM CORRER O RISCO DE NÃO CONSEGUIR SE MANTER
FINANCEIRAMENTE POR MAIS DE 3 MESES

41% DAS OSC

ENTRE MARÇO E OUTUBRO

DEIXARAM DE SER ATENDIDAS POR OSC QUE TIVERAM QUE FECHAR
AS PORTAS!

130.683 MIL PESSOAS 



Infelizmente o número de OSC que encerraram as atividades
parece ser bem maior do que o registrado nas pesquisas.

Confirmamos isso, quando ao entrar em contato para divulgar as
ações do Programa Impulso, fomos surpreendidos com a triste
notícia de que a instituição não está mais ativa, que precisou

encerrar as atividades por falta de recursos.
Ajudar o Terceiro Setor a passar por essa crise social e sanitária é

dever de todos nós que diretamente ou indiretamente somos
usuários dos serviços prestados pelas instituições. 

Elaine Tezza Moratelli
Gestora do Programa Impulso



33% DAS OSC
PRECISARAM REDUZIR A
EQUIPE DE TRABALHO
PARA CONTER GASTOS

24%
AFIRMARAM QUE A
DEMANDA DE TRABALHO
AUMENTOU DURANTE A
PANDEMIA

E ESSE É MAIS UM DOS DESAFIOS DO 3º SETOR: CONTINUAR
TRABALHANDO COM EXCELÊNCIA, COM MENOS COLABORADORES E

MAIS ATENDIMENTOS!  



A crise sanitária mundial reforçou a triste realidade do

Terceiro Setor, qual seja: a instabilidade financeira. Em

momentos de retração econômica, o Terceiro Setor

possui diminuição de receita, ante o decréscimo das

contribuições e doações, e aumento substancial de sua

demanda, em face do expressivo aumento da

população vulnerável que necessita de auxilio.

Karina Anastacio Faria de Moura Cordeiro
Promotora de Justiça e voluntária da "Campanha O Amor Contagia"



DAS OSC RESPONDENTES, 26% CONTAM SOMENTE COM O
TRABALHO DE VOLUNTÁRIOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES.

Dessas, 58% tiveram perda de voluntários durante a pandemia. 
Para 84% delas, a consequência dessas desistências foi o

prejuízo financeiro e/ou na operação dos projetos.



Nossa instituição está há mais de 37 anos atuando em Curitiba e ao

longo desses anos conseguimos unir mais de 200 voluntários para

garantir que a casa de apoio continuasse com seus serviços e

projetos. Porém, em março de 2020 tivemos o impacto da pandemia

no Brasil, o qual afetou muito dos nossos serviços.

Os voluntários ativos na instituição são do grupo de risco e com a

notícia da pandemia tivemos que suspender todas as atividades de

voluntariado, sendo elas, bazares, triagem, apoio a casa, recreação,

almoxarifado, etc. Ou seja, nossa casa passou por um impacto nas

atividades e projetos que eram executados. Os bazares sustentam

grande parte da renda mensal da casa e ele foi cancelado. Os

serviços como captação e sustentação de atividades como costura,

materiais de artesanatos, também foram prejudicados. 

Caroline Vanessa
Relações Públicas APACN - Apoio à Criança com Câncer



COMO AS OSC ESTÃO SE MANTENDO
FINANCEIRAMENTE*?

 As empresas são
responsáveis por  13%

dos recursos.

Poder público tem sido a
principal fonte de renda para
36% das respondentes, que

vêm se mantendo com
convênios e projetos.

Pessoas físicas,
representam hoje 

31% dos recursos que
chegam às organizações

*Apêndice IV: Gráfico completo sobre a forma de manutenção financeiramente das OSC 



65% DAS OSC RESPONDENTES AFIRMAM
QUE AS DOAÇÕES FINANCEIRAS DIMINUÍRAM OU SE

MANTIVERAM IGUAIS DURANTE A PANDEMIA.  

REALIDADE DA DOAÇÃO PARA AS OSC DO PARANÁ 



Mas apesar de ser uma boa notícia sob a ótica
da solidariedade, para as instituições, muitas

vezes representa um problema, visto que muitas
não estão realizando bazares e atividades que

normalmente transformariam esses recursos
materiais em receita para a OSC.

Na contramão das doações
financeiras, as doações de recursos

materiais aumentaram, 
segundo 66% dos respondentes. 



EVENTOS E ATIVIDADES
Mesmo em meio à pandemia, 78% das OSC
entrevistadas já voltaram ou estudam como

realizar eventos e atividades presenciais,
seguindo os protocolos sanitários.  

Esse retorno é crucial principalmente para
trazer recursos para as instituições!



Devido à sua complexidade, a pandemia de COVID 19² passou a ser
considerada uma "sindemia", que vai além dos problemas de saúde³. E

para atuar diante de problemas tão complexos, solidariedade e
trabalho em rede são fundamentais. 

Por isso o Instituto GRPCOM, os veículos do Grupo Paranaense de
Comunicação uniram forças com outras empresas, Institutos e Poder

Público para juntos, amenizar os impactos da pandemia para as
instituições.

2) Sindemia: termo criado pelo antropólogo médico americano Merrill Singer para explicar uma situação em que “duas ou

mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças”; 3) Fonte:

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/11/covid-19-nao-e-pandemia-mas-sindemia-o-que-essa-

perspectiva-cientifica-muda-no-tratamento.ghtml; 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/11/covid-19-nao-e-pandemia-mas-sindemia-o-que-essa-perspectiva-cientifica-muda-no-tratamento.ghtml


Para suprir a necessidade de alimentos e produtos de
higiene e limpeza, o Instituto GRPCOM em parceria com os

veículos do Grupo Paranaense de Comunicação -
GRPRCOM, lançou a "Campanha Juntos pelo Bem":

101.562 KG DE
ALIMENTOS

25.380 ITENS DE
HIGIENE E LIMPEZA

308 OSC
BENEFICIADAS

137 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS



Instituto GRPCOM também é um dos
realizadores da "Campanha O Amor
Contagia", em parceria com diversas
empresas, poder público e Institutos. 

Desde o início da Campanha:

JÁ ARRECADOU 
R$ 8.123.121,56

ATENDEU 
48  HOSPITAIS

E 131 OSC



O Instituto e demais veículos do GRPCOM
também apoiaram a RPC e o Sistema
Fecomércio na "Campanha do Agasalho 2020:
onde há calor há mais vida", que neste ano
bateu recorde de arrecadações e doações.

1.000.053 PEÇAS
ARRECADADAS

 564 OSC
BENEFICIADAS

162.223 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS



Também lançamos a campanha "Declare o Bem no seu Imposto de
Renda" que teve como objetivo sensibilizar pessoas físicas e jurídicas

para que doassem parte do seu IR para causas sociais.



E é com esse espírito de trabalho em rede que, ao produzir
este material, esperamos contribuir para futuros estudos,

políticas públicas e iniciativas que ajudem as organizações
a passar por esse momento difícil. O desafio é grande e
ainda há muito a fazer, por isso a nossa equipe está à

disposição, não só para sanar dúvidas relativas aos dados
aqui apresentados, mas para atuar em parcerias que

fortaleçam o Terceiro Setor parananense

Ana Gabriela  Simões Borges
Superintendente do Instituto GRPCOM
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APÊNDICE I - Gráfico completo com o perfil de atendimento das OSC respondentes



APÊNDICE II - Gráfico completo com as necessidades das das OSC respondentes



APÊNDICE III - Gráfico completo com impacto da pandemia para os beneficiários



APÊNDICE IV: Gráfico completo sobre a forma de manutenção fincaneira das OSC 


