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RESUMO 

 
 

O presente trabalho se propõe a estudar as fundações corporativas com o objetivo de discutir o 

seu papel na gestão das políticas sociais. O estudo é motivado pois as fundações vêm 

assumindo papel de destaque como agentes de políticas sociais, não apenas pelo enorme 

volume de recursos disponíveis, mas também por sua inserção na gestão de tais políticas 

através de projetos. A princípio, as fundações foram designadas executoras de ações sociais, 

hoje são vistas por suas mantenedoras como organismos estratégicos, capazes de efetivar uma 

gestão mais sustentável e de ampliar o diálogo entre empresas e a comunidade. As fundações, 

assim, implementam e geram projetos sociais com o objetivo de possibilitar à população 

melhores condições de vida e garantir seus direitos sociais - direito ao acesso à saúde, à 

educação, à habitação e a outras condições essenciais. É necessário ressaltar que não há a 

retirada do papel do Estado de formulador e financiador das políticas sociais, pelo contrário, o 

Estado amplia suas funções de planejamento, avaliação e controle, garantindo aos cidadãos o 

direito ao acesso a uma vida com qualidade.  

Para alcançar o objetivo proposto, promove-se uma revisão bibliográfica referente as 

transformações do papel do Estado, empresas e do Terceiro Setor. A metodologia utilizada na 

pesquisa foi qualitativa-quantitativa, foram realizadas entrevistas em 6 grandes e atuantes 

fundações corporativas na área da educação. O estudo mostrou que há uma preocupação 

consciente das fundações com os problemas sociais e que diversos projetos são realizados 

para o combate destes. Há também uma tentativa de contribuição com o Estado, mesmo que 

ainda não totalmente alinhadas com os programas governamentais. Mas ainda falta uma 

aproximação entre as organizações com ações planejadas e avaliadas. As fundações 

contribuem com o Estado mas ainda não há como avaliar o real impacto pela ausência de 

indicadores similares, além disso ainda é falha o diálogo entre os setores,  assim a troca e o 

compartilhamento de capacidades e conhecimentos ainda é pequena. 

 

Palavras-chaves: investimento social privado, fundações corporativas, políticas sociais.  

 

 

 



 

  

ABSTRACT 
 

 

This paper aims to study the corporate foundations and the objective is to discuss their role in 

social policies management. The study is motivated because foundations have been assuming 

a prominent role as social policies agents, not just for the resources available, but also for its 

inclusion in the policies management by their projects. Firstly, foundations were designated 

just to execute social actions, today they are seen as strategic organizations, able to effect a 

more sustainable management and increase the dialogue between business and 

community. Therefore, foundations implement and generate social projects in order to enable 

better living conditions for poor people and ensure their social rights - right to health, 

education, housing and other essential terms. It should be emphasized there isn´t a withdrawal 

of state policymaker and funder role in social policies, on the contrary, the state expanded its 

functions of planning, assessment and control, ensuring citizens' right to access quality life. 

To achieve our objective, we provide a literature review on the transformation of state, 

enterprises and Third Sector roles. The research methodology is qualitative and quantitative 

interviews were conducted in 6 large and active corporate foundations in education area. The 

study showed there is a conscious concern from foundations to social problems and several 

projects are carried out to combat these. There is also an attempt to contribute to state, even if 

not fully aligned with government programs.  The foundations contribute to state but there is 

no way yet to assess the real impact because the absence of similar indicators, also the 

dialogue between the sectors is fragile, so the exchange and sharing of skills and knowledge is 

still small. 

 

Keywords: social investment, corporate foundations, social policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A questão do papel das fundações na gestão das políticas sociais perpassa necessariamente o 

tema da pobreza. Esta existe quando um segmento da população é incapaz de gerar renda 

suficiente para ter acesso sustentável aos recursos básicos que garantam uma qualidade de 

vida digna, que são água, saúde, educação, alimentação, moradia, renda e cidadania.  

 

De acordo com Camarotti e Spink (2003), falar em pobreza é argumentar sobre a 

incapacidade de uma sociedade em assumir como tarefas cívicas obrigatórias a redução das 

desigualdades, o aumento das oportunidades e a redistribuição das riquezas. Por isso, são 

importantes ações tanto do Governo quanto de empresas e organizações sem fins lucrativos, 

isoladamente ou em ações em parceria.  

 

Nas últimas décadas ocorreram profundas mudanças no modo das sociedades se organizarem, 

provocando o surgimento de novas demandas sociais e alterações consideráveis nos papéis 

dos Governos, das empresas e da sociedade. 

 

Uma das principais mudanças refere-se à gestão das políticas sociais, que é parte do processo 

estatal de alocação e distribuição de valores. De acordo com a definição de Abranches (1987, 

p.11), a política social “intervém no hiato derivado dos desequilíbrios na distribuição em 

favor da acumulação e em detrimento da satisfação das necessidades sociais básicas, assim 

como da promoção da igualdade”. 

 

Nesse sentido, o Estado intervém na realidade social para promover os direitos sociais e 

garantir os direitos do cidadão, sendo as políticas sociais decisivas para a consolidação 

democrática e para o fortalecimento da economia, dado o seu potencial de redução de riscos 

políticos e sociais. (DRAIBE, 1997). 

 

Em função das demandas e pressões advindas da população e grupos organizados, que 

buscavam novas formas de gestão, o Estado deixa de ser promotor exclusivo dessas políticas. 
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(JUNQUEIRA, 2002) A descentralização da gestão das políticas sociais ocorre a partir dos 

anos 80, gerando diversas mudanças no papel do Estado antes com forte atuação no setor, 

permitindo, e de certa forma estimulando, a ação de novos atores. Além disso, acabou por 

manifestar-se como uma estratégia de racionalização do aparelho estatal buscando encontrar 

organizações privadas para ajudar na gestão de políticas sociais de modo a atender as 

demandas sociais. Essa estratégia ocorre não de maneira a substituir o Estado, mas a 

complementá-lo, buscando a cooperação das organizações em prol do enfrentamento dos 

problemas sociais. (JUNQUEIRA, 2006; PELIANO, 2001). 

 

Nesse contexto, principalmente nos anos 90, novos parceiros surgiram: primeiramente as 

organizações do terceiro setor1 que emergiram e preencheram uma lacuna importante, e, mais 

recentemente, as empresas. Estas aparecem nesse processo adotando ou uma forma direta de 

atuação através da constituição de um departamento específico, ou uma forma indireta, por 

meio da promoção de parcerias com outras empresas ou organizações do terceiro setor ou, 

ainda, no interesse de atuar exclusivamente na área social, algumas passam a integrar entram 

no terceiro setor por meio da constituição de suas próprias fundações ou institutos. (BORGES 

et al, 2007) 

 

Além da expansão das organizações de terceiro setor em nível global e da atuação organizada 

do setor empresarial em projetos na esfera social, também há, nos anos 90, o início da fase de 

fortalecimento da idéia de Responsabilidade Social Corporativa – RSC e do Investimento 

Social Privado – ISP, conceitos disseminados, respectivamente, pelo Instituto Ethos2
 e Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE3.  

 

Assim, a década de 1990 foi marcada por diversas mudanças nas estratégias empresariais, 

visando atender as novas exigências de uma economia globalizada na qual o país se inseria. 

Entre essas exigências, surge a questão da Responsabilidade Social e do Investimento Social 

Privado como fatores de competitividade – as empresas acabam por promover sua imagem 

                                                           
1  Discorre-se a respeito do conceito Terceiro Setor no próximo capítulo. São consideradas organizações 
do terceiro setor aquelas sem fins lucrativos que possuem atividades/serviços de interesse público que não 
integram o aparelho governamental. 
2  Criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos oriundos da iniciativa privada, o Instituto 
Ethos tem como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente 
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável.  
3  Criado em 1995, é a primeira associação da América do Sul a reunir empresas, institutos e fundações 
de origem privada ou instituídos que praticam investimento social privado. 
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junto aos consumidores, melhoram o relacionamento com as comunidades e percebem ganhos 

de produtividade de seus funcionários. Além disso, “a gravidade da pobreza e a precariedade 

do trabalho fortaleceram os questionamentos sobre a capacidade de intervenção do Estado e 

estimularam a mobilização da sociedade em prol da ética na política e de justiça social aos 

excluídos”. (PELIANO, 2001, p.34) 

 
Apesar de inúmeras contradições e críticas sobre o papel efetivo das empresas na área social, 

seja por doações, patrocínios, projetos próprios ou por suas fundações ou institutos, a atuação 

dessas organizações não deve ser subestimada, já que elas possuem representatividade 

econômica e poder de mobilização. O que se deve ressaltar, é que ao realizarem ações sociais 

para a erradicação da pobreza, com significativos recursos financeiros e com relativa 

regularidade, as empresas acabam por credenciar como atores importantes na gestão de 

políticas sociais. 

 

A conseqüência disso é que a responsabilidade com o fazer direito é cada vez maior, exigindo, 

assim, um novo posicionamento dos empresários em relação aos problemas sociais. Conforme 

Peliano (2001), esse posicionamento passa, não apenas pela melhoria da qualidade e da 

gestão, mas, também, pelo sentimento de compromisso e co-responsabilidade com os 

problemas da sociedade.  
 

O cenário apresentado ainda está em processo de consolidação e há a necessidade de se fazer 

um balanço e analisar a participação das empresas, suas fundações e seus institutos 

corporativos. Nesta pesquisa nosso objeto de estudo são as fundações corporativas, parte 

integrante do terceiro setor (juridicamente), mas criadas por organizações privadas por meio 

do movimento do Investimento Social Privado.  

 

O estudo é motivado porque as fundações vêm assumindo papel de destaque como agentes de 

políticas sociais, não apenas pelo enorme volume de recursos disponíveis, mas principalmente 

pelo modo como se inserem na gestão de tais políticas. Elas atuam desde o atendimento de 

necessidades básicas como saúde e educação, até outros campos como cultura e esporte. 

(BORGES et al., 2007) Assim, nosso estudo busca responder a seguinte pergunta: Qual o 

papel das fundações corporativas na gestão das políticas sociais? É necessário ressaltar que 



14 

 

por papel entende-se a atribuição, a função que desempenha (no aspecto qualitativo) a 

fundação corporativa na gestão de políticas sociais, através de seus projetos. 

 

A presente pesquisa tem então por objetivo discutir o papel das fundações corporativas na 

gestão das políticas sociais. Para atingir o objetivo geral busca-se atender aos seguintes 

objetivos específicos de pesquisa: 

 
• Verificar as relações entre Estado, empresas e Terceiro setor na gestão das políticas 

sociais e as transformações de seus papéis no cenário atual; 

• Mapear os recursos humanos e financeiros das fundações para o tratamento de 

problemas públicos na gestão e execução de políticas sociais; 

• Verificar a atuação das fundações frente à ação do Estado e as articulações que 

estabelecem com este. 

 

A justificativa da presente pesquisa se dá pelo envolvimento do setor privado na área social 

que cresce a cada ano e assume, gradativamente, novas responsabilidades sociais. De acordo 

com Peliano (2001, p.101) começa a ser difundida a idéia de que “o sentimento humanitário, 

ainda que essencial, não é suficiente para o enfrentamento da pobreza e da exclusão social. 

São necessários, simultaneamente, maior compromisso e atuação mais agressiva e mais bem 

estruturada”. 

 

Uma das formas de participações das empresas para maior envolvimento e estruturação é por 

meio de suas fundações. A princípio, as fundações foram designadas executoras de ações 

sociais, hoje são vistas por suas mantenedoras como organismos estratégicos, capazes de 

efetivar uma gestão mais sustentável e de ampliar o diálogo entre empresas e outros setores da 

sociedade. Vale destacar o importante papel das fundações na dinâmica pública, 

principalmente por sua característica de perenidade, que impede a modificação dos objetivos a 

que foi vinculado o patrimônio. 

 

A maioria das fundações foi criada nos anos 90, época que abrange o processo de 

redemocratização marcado pelo fortalecimento da sociedade civil e por uma percepção 

crescente da dificuldade do Estado em promover sozinho o bem-estar social. De acordo com o 
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secretário geral do GIFE, Fernando Rossetti4, o início da difusão dos conceitos de terceiro 

setor e de responsabilidade social corporativa, que ocorreu nessa mesma época, estimulava 

ainda mais as empresas a assumirem uma postura atuante nos projetos sociais com a 

comunidade.  

 

O tema não é novo, há muito tempo existem investimentos privados na comunidade. Porém, é 

um tema que vem ganhando destaque nas últimas décadas por conta dos altos investimentos 

tanto de recursos humanos como financeiros em projetos, consequentemente uma das 

questões que surgem sobre o recente envolvimento das empresas privadas na área social é o 

papel que podem vir a exercer no processo das políticas sociais, especificamente por meio dos 

projetos sociais. Para isso é necessário uma reflexão mais aprofundada para verificar os 

motivos e os resultados obtidos pelos projetos por elas desenvolvidos.  

 

Para isso, a dissertação estrutura-se em cinco capítulos. Após esta introdução sobre o tema, 

apresenta-se o capítulo I, composto pelo referencial teórico. Posteriormente, no capítulo II a 

metodologia utilizada na pesquisa é apresentada. No capítulo III são expostos os resultados e 

a discussão da pesquisa empírica realizada com seis fundações, e no capítulo IV busca-se 

fechar a questão do papel das fundações nas políticas públicas. Na última parte, apresentam-se 

as conclusões e indicações de pesquisas futuras. 

 

No capítulo I são expostas as principais teorias utilizadas como suporte para o 

desenvolvimento da dissertação. Essa seção procura trazer um panorama geral sobre o tema 

das políticas sociais e das fundações corporativas, abordando-se os principais conceitos e 

questões.   Para uma compreensão mais clara o capítulo está dividido em 4 partes: 

 

1. AS TRANSFORMAÇÕES DO ESTADO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS: em que são 

abordadas as características da política social no Brasil e a gestão de políticas sociais; 

 

2. SURGIMENTO DO TERCEIRO SETOR COMO ESPAÇO PÚBLICO: discorre-se sobre os 

conceitos e evolução do chamado Terceiro Setor e as Organizações do Terceiro Setor. Aqui 

                                                           
4  Entrevista para o Jornal Cidadania da Fundação Bunge – disponível em 
http://www.fundacaobunge.org.br/site/jornal_cidadania/edicoes/JC_41.pdf 
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inserimos o estudo “As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil – 

FASFIL”  

 

3. ATUAÇÃO DAS EMPRESAS VIA TERCEIRO SETOR: apresentamos o movimento do 

Investimento Social Privado, seus conceitos e evolução, além de apresentar a discussão do 

ISP como deslocamento do capitalismo.  

 

4. AS FUNDAÇÕES CORPORATIVAS: discorre-se a origem e evolução histórica das 

fundações no mundo e no Brasil, a evolução das Fundações no país, bem como suas 

características e aspectos jurídicos. 

 

No capítulo II, apresenta-se a metodologia utilizada na pesquisa. Justificamos, primeiramente, 

a escolha da abordagem qualitativa para se alcançar o objetivo da pesquisa. Após, discorre-se 

sobre o universo da pesquisa e em seguida a adoção de entrevistas semi-estruturadas como 

método de coleta dos dados. Por fim expomos o método de análise de conteúdo utilizado 

como o método de análise para interpretação dos documentos e das entrevistas realizadas. 

 

Os resultados da pesquisa empírica assim como a discussão destes são descritos no capítulo 

III. Na primeira parte é apresentado o panorama geral das fundações, analisando a criação, a 

missão, o relacionamento com a empresa mantenedora e a estrutura das fundações; na 

segunda parte discorremos sobre os projetos – número de projetos, abrangência, foco de 

atuação, avaliação, entre outros pontos; e por último a atuação e relacionamento com o Poder 

Público.  

 

No capítulo IV buscamos fechar a questão do papel das fundações nas políticas públicas. 

 

A última parte expõe as conclusões sugeridas pela presente pesquisa, buscando-se alcançar o 

objetivo geral e os objetivos específicos do estudo. Há a apresentação de indicações para 

pesquisas futuras sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1– FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica visa proporcionar a base necessária ao desenvolvimento do 

argumento da pesquisa. Assim, neste capítulo são apresentados os principais temas que 

sustentam a dissertação.  

 

2.1 As Transformações do Estado na Gestão das Políticas Sociais 

 

O período que se estende da metade do século XIX até os anos 30 da década de XX é 

profundamente marcado pelo predomínio do liberalismo5 e do princípio do trabalho como 

mercadoria e sua regulação pelo livre mercado. O liberalismo tem como tese que o 

funcionamento livre e ilimitado do mercado asseguraria o bem-estar coletivo, ou seja, a ‘mão 

invisível’ do mercado livre regularia as relações econômicas e sociais, produzindo o bem 

comum.  

 

Foi a mobilização e a organização da classe trabalhadora que determinaram a mudança da 

natureza do estado Liberal no final do século XIX e início do século XX. Pautada na luta pela 

emancipação humana e na instituição de uma sociabilidade não capitalista, a classe 

trabalhadora conseguiu assegurar importantes conquistas na dimensão dos direitos políticos, 

como o direito ao voto e a organização de sindicatos. (BEHRING, BOSCHETTI, 2008) 

 

Com a generalização dos direitos políticos, a luta da classe trabalhadora contribuiu para 

ampliar os direitos sociais, provocando o questionamento e a mudança do papel do Estado no 

âmbito do capitalismo. É no final do século XIX que o Estado capitalista passa a assumir e a 

realizar ações sociais de forma mais ampla, planejada e sistematizada. Assim, o surgimento 

das políticas sociais foi gradual e diferenciado entre os países, dependendo de diversos fatores 

como os movimentos de organização e pressão da classe trabalhadora, o grau de 

desenvolvimento das forças produtivas, entre outros. (BEHRING, BOSCHETTI, 2008) 

                                                           
5 O liberalismo é moldado pelos pensamentos de David Ricardo e Adam Smith, que formula a justificativa 
econômica para a busca do interesse individual. Alguns elementos essenciais ao liberalismo são: predomínio do 
individualismo, o bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo, predomínio da liberdade e 
competitividade, naturalização da miséria, predomínio da lei da necessidade, manutenção de um Estado mínimo. 
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As políticas sociais se multiplicam ao longo do período de 1914 a 1939 e nos países 

capitalistas desenvolvidos, até os anos 80, o modelo denominado welfare state6 (ou Estado do 

bem-estar social) foi o que se propagou. O modelo começou a se delinear após o crash da 

Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, e consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial.  

 

O conceito fundamental deste modelo era a conciliação entre os interesses da classe 

trabalhadora e os empresários, evitando a eclosão de conflitos e greves. Esse modelo 

engendrou um modo específico de pensar a gestão social: i) gestão centralizada no Estado-

Nação; ii) políticas sociais universalistas, processadoras de serviços padronizados, inspirados 

nos ideais igualitaristas de atenção aos cidadãos; iii) gestão hierarquizada e setorização da 

política social; iv) consolidação da sociedade salarial, com a generalização e mundialização 

da figura do trabalhador assalariado; v) primazia do Estado regulador (COLUCCI FILHO, 

2003). A organização das políticas sociais tinha como base dois critérios principais, o 

primeiro era a ênfase em objetivos sociais como igualdade social, solidariedade e integração 

social, e o segundo era o papel central do Estado na organização, financiamento e provisão 

desses objetivos.  

 

O papel do Estado desempenhado neste período permitiu grandes avanços nas sociedades.  

Contudo, em muitos países houve um cenário diferente, observando um grande aumento da 

dívida pública e o engessamento da economia, tornando caro manter políticas de subsídios e 

auxílios sociais com dinheiro público. A burocracia estatal avolumou e ao se intensificar a 

internacionalização da economia, na década de 1980, muitas decisões fugiram das mãos do 

governo nacional. (GOLDSTEIN, 2007).  

 

O enfraquecimento do Estado do bem-estar social se deu no final da década de 70 com os 

governos liberais nos Estados-Unidos e na Inglaterra, que se empenharam em reduzir a função 

assistencial do Estado, visando retornar a economia liberal clássica - modelo conhecido como 

‘neoliberalismo’. De acordo com Behring e Bocshetti (2008, p.125), “os reduzidos índices de 

crescimento com altas taxas de inflação foram um fermento para os argumentos neoliberais 

                                                           
6 O welfare state teve origem no pensamento de John M. Keynes, a partir do livro "Teoria Geral do Emprego, 
Juros e Moeda". A escola keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é auto-regulador 
vez que é determinado pelo "espírito animal" dos empresários. É por esse motivo, e pela ineficiência do sistema 
capitalista em empregar todos que querem trabalhar que Keynes defende a intervenção do Estado na economia. 
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criticarem o Estado Social e o consenso do pós-guerra, que permitiu a instituição do Welfare 

State”.  

 

O neoliberalismo, que em parte ainda está presente em alguns Estados até os dias atuais, tem 

como principais pontos a restrição de benefícios sociais, corte em investimentos públicos, 

redução da esfera de ação estatal e o fim do lema do pleno emprego.  

 

No próximo tópico analisam-se as características da política social no Brasil. 

 

2.1.1 As características da política social no Brasil 

 

No Brasil, o advento da crise internacional de 1929-1932 teve como principal repercussão 

uma mudança na correlação de forças no interior das classes dominantes, mas também trouxe 

mudanças significativas para os trabalhadores. Após o movimento de 19307 ocorre a 

elaboração da Constituição de 1934 em que a questão social passou a assumir grande destaque 

no país, entre elas, foram conquistados direitos democráticos, houve o aumento da 

participação popular no processo político – instituição do voto secreto, do voto feminino e da 

obrigatoriedade do voto para maiores de 18 anos, além de direitos para os trabalhadores como 

jornada de trabalho de oito horas, repouso semanal obrigatório, férias remuneradas, 

indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa, assistência médica e dentária e 

assistência remunerada a trabalhadoras grávidas.  

 

Em meados dos anos 60, o Brasil entrava no contexto da ditadura militar. Expandia-se a 

cobertura da política social, conduzida de maneira conservadora, reiterando uma dinâmica de 

expansão dos direitos sociais em meio a restrição dos direitos civis e políticos. A ditadura 

militar abria espaços para a saúde, a previdência e a educação privada. Operou-se também o 

Estado de Bem-Estar Social imperfeito, em que a intervenção estatal se deu no domínio 

econômico e social no sentido de resguardar e garantir alguns serviços sociais, assim, a 

política social foi setorizada, fragmentada e emergencial. Isto significa que a política de 

saúde, de educação, de habitação, de assistência, de lazer, não formam uma rede articulada. 

                                                           
7 A Revolução de 1930 foi o movimento armado que pôs fim à República Velha. Foi liderado pelos estados de 
Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul e culminou com o golpe de Estado - o Golpe de 1930. 
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Para alguns autores, como Vieira (2001) este quadro não constitui Estado de Bem-Estar 

Social, ou rede de proteção, constitui apenas a intervenção estatal no campo econômico e no 

campo social.  

 

Em meados dos anos 70, em função dos impactos da economia internacional e dos limites 

internos, começam a aparecer os primeiros sinais de esgotamento desse sistema. Os anos que 

se seguiram foram marcados pela abertura gradual do regime, num processo para a transição 

da democracia, condicionando à adesão das orientações conservadoras neoliberais, já em 

curso no nível mundial, o que implicou na adesão tardia ao neoliberalismo. 

 

O período dos anos 80 é lembrado por conseguir conquistas democráticas, muito em função 

da Constituição de 1988. É com ela que há a consagração do ideário da universalização das 

políticas sociais no Brasil, pois o foco deixou de ser apenas a satisfação das necessidades 

básicas e voltou-se para a garantia dos direitos sociais. 

 

Abrucio (2007) aponta três conjuntos de mudanças que vieram com a Constituição de 1988 

que merecem destaque:  

1.  a democratização do Estado, favorecida pelo fortalecimento do controle externo da 

administração pública, destacando o novo papel conferido ao Ministério Público (MP). Há 

também, neste aspecto, o reforço dos princípios da legalidade e da publicidade; 

 

2. propôs-se completar a chamada reforma do serviço civil, por meio da profissionalização da 

burocracia, houve ações importantes, como o princípio da seleção meritocrática e universal, 

consubstanciada pelo concurso público; 

 

3. a descentralização foi também uma demanda construída nos anos de luta contra o 

autoritarismo e que ganhou enorme relevância na Constituição de 1988. Com o processo 

descentralizador houve a abertura de oportunidades tanto para maior participação cidadã 

quanto para inovações na área da gestão pública, que começa a levar em conta a realidade e as 

potencialidades locais. (ABRUCIO, 2007) 

 

Neste período, as políticas sociais passaram a ser formuladas não em função do atendimento 

das carências, do atendimento dos excluídos, mas sim como expressão de direitos. Em função 

das demandas e pressões advindas da população e grupos organizados, que buscavam novas 
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formas de gestão, novas maneiras de atender as necessidades sociais como expressão de 

direitos, o Estado deixa de ser promotor exclusivo dessas políticas. (JUNQUEIRA, 2002)  

 

E, assim, observa-se a descentralização das políticas sociais que acabou por manifestar-se 

como uma estratégia de racionalização do aparelho estatal que buscou encontrar organizações 

privadas voltadas a atender as demandas sociais, de forma a contribuir com os serviços do 

Estado. (JUNQUEIRA, 2006). Com isso, a gestão de políticas sociais deixa de ser apenas 

responsabilidade do Estado, e passa a ser compartilhada com as organizações do terceiro setor 

e, mais recentemente, muito impulsionado pelo advento da responsabilidade social, com as 

empresas privadas.  

 

Esse compartilhamento se dá em caráter complementar e em parceria ao Estado, dessa 

maneira, as organizações implementam e geram projetos sociais com o objetivo de possibilitar 

à população melhores condições de vida e garantir seus direitos sociais - direito ao acesso à 

saúde, à educação, à habitação e a outras condições essenciais. É necessário ressaltar que não 

há a retirada do papel do Estado de formulador e financiador das políticas sociais, pelo 

contrário, o Estado amplia suas funções de planejamento, avaliação e controle, garantindo aos 

cidadãos o direito ao acesso a uma vida com qualidade.  

 

Desta maneira, 

O ajuste que se pretende entre Estado e sociedade não é a desmontagem 
do aparato estatal para reduzir gastos, mas para ordená-lo de acordo com 
uma nova lógica, que não é a do mercado, mas a das demandas sociais, da 
preservação dos direitos sociais já conquistados. Ademais, uma sociedade 
de classes não vive sem o Estado. Aquilo que é específico do Estado não 
poderá ser redistribuído. (JUNQUEIRA, 2002, p. 141) 

 

A ação integrada de diversos atores é ainda um processo que está em construção, exigindo 

mudanças tanto por parte do Estado como das organizações do terceiro setor e empresas. Na 

gestão de políticas sociais, quanto mais parcerias se estabelecerem mais recursos serão 

mobilizados e maior será o impacto dos programas sociais.  
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2.2 A Gestão de Políticas Sociais 

 

A política social, os programas sociais, os projetos “não são apenas canais das necessidades e 

demandas dos cidadãos, mas também respostas à elas”, (CARVALHO, 1999, p.19). Por isso, 

a política social é de responsabilidade primordial do Estado - o mercado não tem entre suas 

virtudes gerar, por si só, bem-estar social, tarefa que cabe ao Estado – sendo a única instância 

capaz de vincular as instituições particulares e as próprias comunidades à gestão e execução 

das políticas sociais. Dessa maneira, para garantir a eficiência e eficácia da ação social do 

Estado, se faz necessário privilegiar a complementaridade das ações desenvolvidas pelos 

diversos níveis da administração do Estado, assim como da sociedade civil. (JAIME, 2007)  

 

Gerir políticas sociais é mais que governar e satisfazer as necessidades públicas, também é 

aderir ao projeto de instituição de uma esfera pública. Assim, a relação entre o Estado e as 

organizações de terceiro setor remete ao planejamento e à execução da gestão das políticas 

sociais públicas, e a gestão de qualidade é decisiva para que políticas e programas sociais 

possam converter-se em realidade. (COLUCCI, 2001)  

 

As organizações do terceiro setor possuem atributos bastante valorizados na gestão social. 

Segundo Carvalho (1998, p. 14), esses atributos são: i) capacidade de articular iniciativas 

múltiplas, revitalizando o envolvimento voluntário da comunidade ou de setores da sociedade 

civil; ii) a capacidade de estabelecer parceria com o Estado na gestão de políticas e programas 

públicos; iii) a capacidade de estabelecer redes locais, nacionais ou mundiais, por meio delas, 

constituir fóruns de escuta e vocalização de demandas, introduzindo-as na agenda política. 

 

Há críticas sobre essa nova forma de gerir o negócio público. Para Vieira (1999) o terceiro 

setor não pode ser tido como uma entidade não estatal e também não como uma propriedade 

nova que foi criada, ele é um terceiro setor público organizacional. Isso porque os recursos 

públicos são recursos vindos de taxas e impostos e, portanto, eles saem do tesouro e do 

orçamento da nação.  

 

A posição da autora polemiza com outras posições de autores que vêem na emergência do 

Terceiro Setor uma abertura dos canais de decisão à participação da sociedade civil. Sem 

enfatizar a origem do suporte financeiro de manutenção das organizações do terceiro setor, o 
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discurso dos apologistas tem geralmente recaído numa argumentação que desqualifica o 

Estado como esfera de efetivação das políticas sociais e públicas. Tal argumentação, visando, 

sobretudo realçar o papel e a importância das organizações do terceiro setor, muitas vezes 

obscurece o fato de que muitas delas não definiram sua posição no confronto entre os projetos 

sociais hoje em pauta. (LOPES, 2004) 

 

Outra crítica a respeito do papel do terceiro setor é a desresponsabilização da função do 

Estado no desenvolvimento de políticas sociais básicas, atribuindo tarefas públicas para as 

instituições do terceiro setor. O que ocorre é que a responsabilidade pública de garantir 

serviços sociais é transferida para a comunidade e, então, passa-se de uma solidariedade antes 

baseada em critérios de igualdade e universalização dos direitos, para a benemerência 

daqueles que podem ou querem doar um pouco do seu tempo ou do seu dinheiro. Assim, a 

responsabilidade deixa de ser pública e passa a ser uma responsabilidade moral. 

(FERNANDES, 2002)  

 

De qualquer maneira, não será aprofundada essa questão, temos que, mesmo com as críticas, 

não se pode negar a importância do terceiro setor como um espaço significativo e protagonista 

de ações sociais. Além disso, há a contribuição para a mudança das relações entre Estado e 

Sociedade, já que atualmente a questão social não passa mais pela responsabilidade exclusiva 

do Estado, mas sim, pela cooperação entre Estado, mercado e sociedade civil. 

 

Esta cooperação muitas vezes se transforma em parceria entre os diversos atores. As parcerias 

sociais permitem diversas possibilidades e podem ser formadas entre Estado, empresas e 

terceiro setor, e podem trazer grandes benefícios para as partes envolvidas facilitando e 

tornando mais eficaz seu resultado final. Para as empresas, as parcerias podem trazer retornos 

de produtividade, ganhos de imagem, comprometimento e envolvimento dos colaboradores e 

uma expansão de sua responsabilidade social. Já as organizações do terceiro setor podem 

alcançar suas ações de forma mais abrangente e ainda captar recursos com mais facilidade. 

Além disso, o Estado se beneficia ao efetuar uma parceria social, pois pode alcançar o 

problema de forma mais eficaz e na sua raiz. Dulany (2005) enfatiza que, num primeiro 

momento, as parcerias podem parecer uma maneira difícil de abordar os problemas sociais, 

porém, elas possuem um grande potencial para resolvê-los. 
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O surgimento de parcerias para a gestão de políticas se deve por diversos fatores, conforme 

Austin (2001) relata algumas forças que impulsionaram o surgimento de parcerias foram a 

força política, ou seja, governos repensando seu papel e sua função; a força econômica, 

recursos governamentais limitados tornando a cooperação uma nova fonte de renda; e a força 

social, a sociedade mais comprometida em resolver e se envolver com os problemas sociais. 

 

Na linha das macro-tendências, Dowbor (2008) salienta quatro tendências que possibilitaram 

o desenvolvimento do paradigma da colaboração: o conhecimento, que é compartilhado e não 

se extingue nessa passagem; conectividade, por diminuir as distâncias e as barreiras da 

colaboração e torná-la mais rápida; urbanização, pois é na cidade que a colaboração 

efetivamente acontece e a primazia do social, devido ao deslocamento das atividades 

econômicas que estão cada vez mais centradas em práticas sociais como saúde, educação, 

cultura que envolve processos colaborativos.  

 

No entanto, as parcerias vêm se desenvolvendo para um conceito de rede. Pode-se dizer que 

as redes sociais vão além das parcerias, pois nenhum ator detém o controle dos recursos e o 

processo total, além de ser um sistema de aprendizado recíproco que permite a construção de 

permanentes conhecimentos, ações e reformulações. Conforme Junqueira (1999), as redes são 

uma releitura da parceria das alianças que privilegia a autonomia, a importância da 

contribuição de cada sujeito para a construção do coletivo, do bem-estar da sociedade. 

 

Uma rede social é, portanto, um encontro de organizações autônomas com identidade e 

posições claras que se fundamentam na definição de objetivos comuns buscando reduzir 

conflitos através da resolução de problemas baseada no consenso.  

 

O redimensionamento da tarefa estatal se dá pela constatação de que o Estado não poderá 

fazer tudo sozinho pelo bem comum, acompanhado de uma crescente responsabilização da 

sociedade por ações que antes eram apontadas como exclusividade governamental, o que 

permite que as organizações do terceiro setor ganhem importância. Além disso, “o 

fortalecimento do papel das organizações sociais resulta também da descoberta de que em 

rede fazem mais, melhor e mais barato e o processo de desconcentração no atendimento das 

demandas sociais contribui diretamente com a qualidade das ações, impactando positivamente 

seus resultados”. (VOIGT, 2001, p.81).   
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A presença marcante das organizações do terceiro setor reforça a concepção de García-

Pelayo, de que 

Estado e sociedade não são mais sistemas autônomos, auto-regulados, unidos 
por um número limitado de relações, e que recebem ou enviam impulsos e 
produtos definidos, mas antes dois sistemas fortemente inter-relacionados 
entre si através de relações complexas, com fatores de regulação que se 
encontram fora dos respectivos sistemas e com um conjunto de subsistemas 
interseccionados, de que dão prova o cumprimento de funções estatais 
através de empresas de constituição jurídica privada, a realização de 
importantes funções públicas por meio de contratos, a presença de 
representantes do setor privado nas comissões estatais e nos centros de 
decisão. (GARCÍA-PELAYO, 1977, p. 25) 

 

Conclui-se que a atribuição de novos papéis às organizações do terceiro setor decorre da 

descentralização de poder e responsabilidades e da efetiva mudança que se operou no decorrer 

dos anos. Assim, as organizações ganham papel protagonista, maior expressão jurídica e 

reconhecimento social, assumindo funções efetivas diante do mercado e do Estado. 

 

2.3 Terceiro Setor: um conceito em discussão 

 

A partir do final da década de 80 e do início da década de 90, tornou-se comum no Brasil, a 

expressão Terceiro Setor. Porém, o termo não possui ainda consenso de sua definição exata. 

Há, no entanto, duas abordagens que predominam, uma que define o terceiro setor como 

conjunto de organizações e outra que o define como espaço público. Ressalta-se que elas não 

são excludentes, podendo, sim, serem complementares. Antes de aprofundar as duas 

abordagens introduz-se um pequeno relato a respeito da evolução e expansão das 

organizações sociais no Brasil.  

 

Esclarece-se, já de início, que muitos autores denominam as organizações do terceiro setor 

como sinônimo de ONGs – organizações não governamentais8, porém:  

 

                                                           
8 Segundo Herbert de Souza, o Betinho: “uma ONG se define por sua vocação política, por sua positividade 
política: uma entidade sem fins de lucro cujo objetivo fundamental é desenvolver uma sociedade democrática, 
isto é, uma sociedade fundada nos valores da democracia – liberdade, igualdade, diversidade, participação e 
solidariedade. (...) As ONGs são comitês da cidadania e surgiram para ajudar a construir a sociedade 
democrática com que todos sonham”. (ABONG, 2009) 
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[...] o termo ONG não encontra amparo, até o momento, no ordenamento 
jurídico. A acepção literal do termo permitiria a conclusão de que ONG é 
toda e qualquer pessoa jurídica que não seja do regime público, ou seja, não 
esteja inserida no rol de pessoas jurídicas que compõem a Administração 
Pública. Popularmente, no entanto, são compreendidas por ONGs as 
associações de interesse social e as fundações. O termo, além de carente de 
respaldo legal, nos parece inapropriado, pois nada define. (GRAZIOLLI, 
2009, p. 29-30) 

 

Juridicamente a legislação brasileira prevê dois tipos de organizações de direito privado não-

lucrativas: as fundações e as associações - Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Então, toda 

ONG deve ser uma associação ou uma fundação. Também, os títulos de Organização Social 

(OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPS) podem ser atribuídos 

as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. 

 

Em termos legais, uma das mais importantes alterações foi a Lei 9.790 de 23 de março de 

1999, também conhecida como Novo Marco Legal do Terceiro Setor. Entre os principais 

pontos estão: os novos critérios de classificação das entidades sem fins lucrativos de caráter 

público, inclusive reconhecendo outras áreas de atuação social antes não contempladas 

legalmente; as novas possibilidades no sistema de articulação entre as instituições de direito 

privado e público; e, a possibilidade de remuneração dos dirigentes das instituições. A nova 

lei também criou o título fornecido pelo Ministério da Justiça “Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público” (OSCIP). É bom lembrar que apesar das mudanças significativas, 

as qualificações anteriores das instituições do terceiro setor - certificado de fins filantrópicos e 

título de utilidade pública federal - continuam vigorando concomitantemente. (JAIME, 2007) 

 

2.3.1 Evolução e Expansão das Organizações Sociais no Brasil 

 

No Brasil, o primeiro período de expansão das organizações sociais foi quando o Estado 

delegava um mandato às ordens religiosas, notadamente à Igreja Católica, para que elas se 

ocupassem do atendimento das demandas de assistência social no país. Esse mandato era 

acompanhado de um conjunto de benefícios e incentivos permitindo edificar uma rede de 

organizações, baseada em obras assistenciais, como as santas casas de misericórdia, os asilos 

e orfanatos, entre outras. Desta forma, as pessoas carentes eram tema da caridade e não da 

política social do Estado brasileiro.  
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Assim, as entidades assistenciais surgiram desde a colonização do Brasil até o Estado Novo, 

quando o Estado, no governo de Getulio Vargas, passou a disputar com a Igreja a ascendência 

sobre a comunidade.  

 

A partir de 1950, até a primeira metade dos anos 60, ocorre a segunda etapa de emergência 

das organizações sociais no país. Esta fase, decorrente da perda do monopólio clerical, 

permitiu uma diversificação das entidades sociais, refletindo a própria complexidade por que 

passava nossa economia e a sociedade brasileira na segunda metade do século XX.  Nesse 

período, grande parte das organizações nasceu da força e da expansão do sindicalismo 

brasileiro surgido no entorno das organizações sindicais um conjunto de organizações não-

governamentais cuja pauta estava mais próxima do corporativismo e das bandeiras de 

interesse econômico. (VOIGT, 2001) 

 

Durante a ditadura militar, época marcada pelas restrições político-partidárias impostas pelos 

governos militares, o Brasil passou pela expansão das organizações sociais, uma vez que os 

militares estrangularam os principais canais de participação civil, notadamente os partidos 

políticos e os sindicatos. A partir disso, na periferia da sociedade surgiram milhares de 

entidades de todos os tipos, que atuavam muito próximo da clandestinidade, ligadas a 

movimentos sociais de base, igrejas, movimentos sindicais e populares. “Elas tinham uma 

ênfase claramente de oposição em relação ao governo, expressa na terminologia “não-

governamental”, a que se agrega a expressão “não-lucrativa”. (FISCHER et al, 2006, p. 793) 

 

A ativa participação das entidades sem fins lucrativos na sociedade brasileira data do final do 

século XIX, já o processo de formação e consolidação das organizações não governamentais 

surge nas décadas de 60 e 70 (JAIME, 2007).  

 

Foi no decorrer dos anos 80, com o início de uma nova fase de relação entre Estado e 

sociedade, que as chamadas ONGs se expandiram e se constituíram em importantes atores 

sociais, tendo papel significativo no processo de redemocratização. Esse é considerado o 

terceiro período da constituição das organizações sociais e proliferaram associações 

comunitárias, clubes de mães, movimentos de moradores e comunidades eclesiais de base, 

entre outras. 
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Ao longo da década de 90, o conceito de Terceiro Setor se estabelece e se institucionaliza para 

identificar atores que já estavam atuando na cena pública no Brasil há anos (VOIGT, 2001). É 

neste período que as organizações sociais ganham importância por serem potenciais parceiras 

do poder político, e aparecem como nova instância que pode contribuir, apresentar propostas e 

influenciar positivamente as políticas governamentais na busca de significativas e efetivas 

mudanças sociais. (ABRANCHES, 2007)  

 

Para maior esclarecimento do conceito do Terceiro Setor, abaixo se discorre sobre as duas 

abordagens conceituais preponderantes. 

 

2.3.2 O Terceiro Setor como conjunto de organizações 

 

Nesta primeira abordagem, os autores definem o terceiro setor como o universo de 

organizações que a compõe. Para Ioschpe (2000) o termo surgiu para conceituar as 

organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, criadas e mantidas com ênfase na 

participação voluntária, e possui como foco a atuação na área social visando à solução dos 

problemas sociais. Merege (2000), também afirma que a denominação terceiro setor foi criada 

para as atividades da sociedade civil, por incluir as organizações que não estão na esfera das 

atividades do mercado nem nas atividades governamentais. Portanto, são organizações que 

não possuem as características de apropriação privada do lucro, prestando um serviço público 

e que geralmente sobrevivem de transferência de recursos de terceiros, tanto famílias, órgãos 

governamentais ou empresas privadas. 

 

Na mesma linha dos dois autores, Rocha (2003) apresenta o terceiro setor composto por entes 

privados que não estão vinculados à organização centralizada ou descentralizada da 

Administração Pública, que não almejam o lucro e que prestam serviços em áreas relevantes 

do interesse social e público. Fernandes (2005) assinala como uma área não-governamental e 

não-lucrativa em que se desenvolve um conjunto de iniciativas, que não são de governo, mas 

objetiva cumprir serviços com sentido público, produzindo bens sem gerar lucros. 

 

Por sua vez, Boaventura dos Santos Souza (1999) expõe que: 
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’Terceiro setor’ é uma designação residual e vaga com que se pretende dar 
conta de um vastíssimo conjunto de organizações sociais que não são nem 
estatais nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, sendo 
privadas, não visam fins lucrativos, e, por outro lado, sendo animadas por 
objetivos sociais, públicos ou coletivos, não são estatais. (Santos, 1999, p. 
250-251). 

Entre estas organizações o autor menciona as cooperativas, as associações de solidariedade 

social, as organizações não-governamentais, as organizações comunitárias, entre outras. 

Ainda ressalta que as designações do terceiro setor variam em cada país e que estas variações, 

refletem histórias e tradições diferentes, diferentes culturas e contextos políticos. (Santos, 

1999).  
 

Franco (2001) aponta as características comuns das organizações que podem ser inseridas no 

campo do terceiro setor: estão fora da estrutura formal do Estado; não tem fins lucrativos; 

constituídas por grupos de cidadãos na sociedade civil como pessoas de direito privado; são 

de adesão não compulsória e produzem bens e/ou serviços de interesse público. 

Na mesma linha, a Universidade John Hopkins, com um projeto comparativo do setor sem 

fins lucrativos, também apontou algumas características das organizações componentes: não 

integram o aparelho governamental; não distribuem lucros a acionistas ou investidores, nem 

apresentam tal finalidade; autogerenciam-se e gozam de alto grau de autonomia interna e 

envolvem um nível significativo de participação voluntária.  

 

Abaixo apresentamos uma tabela que sintetiza os conceitos mais comuns dos diversos atores 

desta primeira corrente: 

 

Quadro 01: Síntese dos conceitos sobre Terceiro Setor 

 
Organizações sem fins lucrativos 

 
Não integram o aparelho governamental 

 
Atividades/serviços de interesse público 

Constituídas como organizações de direito privado 

   Fonte: elaborado pela autora 
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2.3.3 O Terceiro Setor como espaço Público  

 

As organizações do terceiro setor conquistaram um papel importante no campo das políticas 

públicas, e muito se deve por ele constituir-se em um espaço de articulação, ou seja, um 

espaço público. No conceito de Hannah Arendt, a noção de espaço público se articula 

enquanto espaço significativo, no qual a ação e o discurso de cada um podem ganhar sentido 

na construção de um “mundo comum” (TELLES, 1990). 
 

A realidade construída é constituída por um mundo comum articulando os indivíduos em 

torno daquilo que para eles se configura como interesses comuns, em outras palavras, o 

mundo comum apenas se constrói com a articulação entre as pessoas, e esta sociabilidade só é 

instituído no espaço público. 

 

Porém, para a autora a história do mundo moderno  

 

[...] poderia ser descrita como a história da dissolução do espaço público, por 
onde se expressava “um sentido cidadão de participação” e através do qual 
os homens podiam se reconhecer compartilhando de um destino comum. 
Nesta formulação, ela está, claramente, tematizando a sociedade moderna, 
construindo as figuras de uma sociedade despolitizada, marcada pela 
indiferença em relação às questões públicas, pelo individualismo e 
atomização, pela competição e por uma instrumentalização de tudo o que diz 
respeito ao mundo, de tal forma que nele nada permanece como valor, como 
limite para uma ação que transforma tudo em meros fins para seus objetivos. 
(TELLES, 1990, p. 4) 

 

A dissolução do espaço público significa a perda de um “mundo comum”, mais do que a 

perda de um espaço comum entre os homens, ela significa a dissolução do “senso comum”. A 

perda do mundo comum tem como conseqüência a construção da figura do indivíduo 

desinteressado e desprovido de responsabilidade perante o mundo, assim, para ele o outro 

pouco ou nada importa. 

 

O terceiro setor como espaço público acabam por reconstruir o mundo comum, um mundo 

compartilhado de significações a partir do qual a ação e a palavra de cada um podem ser 

reconhecidas como algo dotado de sentido na construção de uma história comum (TELLES, 

1990). 
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Neste sentido, Souza-Cabral (2007, p. 03) denomina o terceiro setor como espaço de 

realização de esforços privados que são projetados sobre a questão social, sendo “um campo 

de relações sociais onde atividades, ações, empreendimentos e organizações sociais privadas 

envolvidas por propósitos solidários, expressam suas missões e participam da produção de 

bens públicos de proteção e desenvolvimento sociais”. 

 

Marques e Naves (1999) conceituam o setor como um autêntico pilar que compreende as 

atividades não-governamentais e não lucrativas, de interesse público, realizadas em benefício 

geral da sociedade, além de se desenvolverem independentemente dos outros setores, mesmo 

que eles recebam colaboração. 

 

Para Landim (1993), o terceiro setor é uma esfera que abrange um número expressivo de 

organizações heterogêneas que atuam em diferentes campos e contextos, que são motivadas 

por inúmeros valores em favor de uma coletividade. 

 

Nesse sentido, a abordagem do terceiro setor como espaço público recupera:  

 

[...] o papel político das organizações, bem como sua intervenção como local 
social de expressão de conflitos dos interesses de públicos diversos que se 
envolvem em suas finalidades, de acordo com necessidades de produção 
daqueles bens e sua capacidade de produzi-los. Supera-se desta forma o 
tratamento do Terceiro Setor como um conjunto de organizações similares, 
dotado de condições impositivas de pertinência, talhando as organizações 
com características de não lucratividade, atendimento a formalidades legais, 
participação de voluntariado, e outras, que apenas mimetizam as lógicas 
distintas, que resultam de um comprometimento com uma missão em um 
espaço intermediário de relações sociais. (SOUZA-CABRAL, 2007, p. 03) 

 

Nesta pesquisa, o conceito de terceiro setor adotado é o de um espaço de participação e 

experimentação de novos modos de pensar e agir sobre a realidade através das diversas 

organizações sem fins lucrativos com atividades de interesse coletivo.  

 

Vale, por fim, ressaltar a dificuldade em definir o setor englobando todas as organizações. 

De acordo com Fernandes (2005), sendo os componentes tão variados do Terceiro setor a 

razão de agrupá-los todos no chamado Terceiro Setor passa por quatro razões:  
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1. Faz contraponto às ações de governo: destaca a idéia de que os bens e os serviços 

públicos resultam não apenas da atuação do Estado, mas também da multiplicação 

de iniciativas particulares. 

2. Faz contraponto às ações do mercado: coloca para os indivíduos e empresas a 

pergunta sobre sua participação direta e intransferível na produção de bens e 

serviços de interesse comum. 

3. Empresta um sentido maior aos elementos que o compõem: a participação cidadã 

passa a ser reconhecida como uma condição necessária à consolidação das 

instituições. Estimula o desenvolvimento da filantropia empresarial, para que 

obtenha maior valor na estrutura da empresa, enquanto investimento de longo 

prazo. 

4. Projeta uma visão integradora da vida pública: enfatiza a complementaridade que 

existe entre ações publicas e privadas.  A cobrança de ações do governo é uma das 

atividades características das ongs. 

 

2.4 Relação entre empresa e Terceiro Setor  

 

No Brasil, até meados dos anos 70, a classe empresarial não se sentia responsável pelas 

questões sociais, por entender que a solução dos problemas sociais era de responsabilidade do 

Estado, ao qual cabia intervir por meio de suas políticas sociais. (RICO, 2006) O que ocorria 

eram ações isoladas, doações na forma de caridade orientada pela religião e outras ações 

filantrópicas de alcance limitado. 

 

As empresas tinham pouca preocupação em “serem socialmente responsáveis”, ou seja, 

quando a empresa vai além da obrigação de respeitar as leis, pagar impostos e observar as 

condições adequadas de segurança e saúde para os trabalhadores, e adota práticas com o 

intuito de ser identificada como uma empresa melhor e que está contribuindo para a 

construção de uma sociedade mais justa. Para se ter uma idéia, nesta época, os salários na 

indústria eram, na sua maioria, baixos e as fábricas empregavam mulheres e crianças por 

longas jornadas. 
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Mais tarde, a idéia de que o setor empresarial tem responsabilidade com relação ao 

desenvolvimento social cresce consideravelmente. Nos anos 80/90, há o fortalecimento 

mundial das organizações do terceiro setor e tem início uma fase de fortalecimento da idéia do 

Investimento Social e a Responsabilidade Social Corporativa.  

 

2.4.1 Investimento Social Privado: conceitos e evolução 

 

O primeiro passo das empresas em direção a Responsabilidade Social e o Investimento Social 

Privado foi a filantropia. As ações de filantropia são motivadas por razões humanitárias e 

geralmente são isoladas. Comum em outros países para referir-se tanto à ação de empresas 

quanto de pessoas físicas é um termo desgastado no Brasil, onde está relacionado à noção de 

caridade cristã e assistencialismo.  

 

Buscando substituir a palavra filantropia o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE 

desenvolveu o termo Investimento Social Privado (ISP). Pela definição do GIFE, 

Investimento social privado é o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada, 

monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e culturais de interesse público. 

Neste universo incluem-se as ações sociais protagonizadas por empresas, fundações e 

institutos de origem empresarial ou instituídos por famílias ou indivíduos. Diferencia-se do 

conceito de caridade, que, no Brasil, vem carregado da noção de assistencialismo, os 

investidores sociais privados estão preocupados com as transformações geradas, os resultados 

obtidos e o envolvimento da comunidade no desenvolvimento dos projetos. (GIFE, 2009)  

 

Já a Responsabilidade Social Corporativa (RSC), segundo a definição estabelecida pelo 

Instituto Ethos, é a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 

com todos os públicos com os quais se relaciona (acionistas, funcionários, prestadores de 

serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo e meio ambiente), e pelo 

estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a 

diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais. Neste sentido, a 

Responsabilidade Social corresponde a um compromisso que, por meio da revisão dos modos 
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de produção e padrões de consumo vigentes, as empresas alcançam o sucesso empresarial 

ponderando os impactos sociais e ambientais decorrentes da atuação da empresa. 

 

Neste estudo, por se tratar de fundações, nos atentamos ao ISP, mesmo porque o Investimento 

Social Privado é uma especificação da Responsabilidade Social, e de acordo com o GIFE, o 

que muitas vezes acontece é que, ao entrar em contato com as dinâmicas da comunidade, a 

empresa é "contaminada" por uma visão social que tende a influenciar o próprio negócio e 

acaba por disseminar essa prática para todos os públicos, adotando a RSC.  

 

As organizações privadas exercem o investimento social privado adotando umas das seguintes 

formas: direto, quando a própria empresa, através de um departamento – geralmente a área de 

Recursos Humanos, Marketing, ou específica de Responsabilidade Social, realiza e controla 

os projetos; indireto, por meio da promoção de parcerias com outras empresas ou ONGs; ou 

pela criação de uma entidade juridicamente independente a partir da constituição de um 

instituto (juridicamente associação) ou uma fundação, dessa maneira inserindo no terceiro 

setor. (BORGES et al, 2007) 

 

Schommer (2000, p.157) elaborou um quadro que mostra a estrutura de relações, destacando 

características da cooperação entre empresas e fundações/institutos assim como outras 

organizações do terceiro setor. 

 

Quadro 02: Estrutura das relações de cooperação 

1. Empresas que atuam na área social através 
de outras organizações, articuladas por um 
setor dentro da empresa. 
 

-Para atuar no social, estabelecem relações de 
cooperação com outras organizações, especialmente 
do terceiro setor, através de uma área na empresa 
que as gerencia; 
-há tendência de maior autonomia e preservação da 
identidade das partes; 
-não são estabelecidas relações hierárquicas 
formais; 
-não há dependência direta entre uma organização e 
outra; 
-a comunicação clara e transparente está sendo 
aprimorada; 
-os níveis de poder entre as partes nem sempre são 
equivalentes, mas há exemplos de simetria; 
-a forma de atuar passa por transformações na 
reflexão sobre seu papel no social e estruturas de 
atuação; 
-os tipos de relação estabelecida aproximam o grupo 
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da característica de cooperação em rede. 
2. Estruturas Organizacionais empresariais e 
estruturas voltadas para o social são 
juridicamente distintas, mas compartilhadas 
em vários aspectos, chegando a confundir-se. 

As empresas instituíram uma fundação ou instituto 
através dos quais realizam a maioria ou totalidade 
de ações no social; 
-essas entidades estabelecem relações com outras 
entidades, normalmente em projetos específicos; 
- há desejo de cooperar manifesto, mas a relação 
entre as estruturas é difusa; 
- não há clara distinção entre as estruturas da 
entidade e da mantenedora, prejudicando-se o 
desenvolvimento de competências específicas; 
- não há clara distinção das funções e capacidades 
dos parceiros, perdendo em potencialidade de troca; 
- a autonomia e a identidade das partes é pouco 
desenvolvida; 
- fica prejudicada a caracterização da cooperação 
em rede, aproximando-se de uma relação 
hierárquica entre empresa e entidade. 

3. Organizações dedicadas ao social mantêm 
forte relação com as mantenedoras, mas 
possuem autonomia (em maior ou menor 
grau) em vários aspectos. 

- As empresas contam com uma fundação ou 
instituto através das quais desenvolvem suas ações 
estruturadas no campo social; 
- muitas desenvolvem outras atividades relacionadas 
ao social internamente, com objetivos e formas de 
atuar diferentes; 
- há certa autonomia quanto a recursos e decisões, 
mas há relações entre entidades e mantenedoras em 
vários pontos; 
- em alguns casos, a cooperação é mais intensa do 
que em outros; 
- a confiança e compreensão das diferentes funções 
e capacidades dos parceiros, a definição de 
objetivos concretos e específicos, e a comunicação 
clara e transparente são mais facilmente 
identificadas em alguns casos do que em outros; 
- os níveis de poder entre as partes, em geral, não 
são equivalentes. 

4. Empresas estão inseridas na estrutura 
organizacional de entidades sem fins 
lucrativos. 

Apresentam características típicas do terceiro setor; 
- estabelecem múltiplas relações de cooperação 
entre estruturas empresariais (tanto com as empresas 
inseridas nas estruturas das entidades quanto com 
outras empresas, em projetos específicos) e 
estruturas com fins sociais; 
- várias das características importantes para a 
cooperação em rede são identificadas: desejo de 
cooperar, objetivos concretos e específicos, cultura 
de confiança entre os parceiros, autonomia entre as 
partes, preservando a identidade, mas 
compartilhando competências, comunicação aberta 
e transparente; 
- assimilam práticas empresariais, sem perder o foco 
nos objetivos sociais. 

Fonte: Schommer (2000, p.157) 
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Como Borger (2001) comenta, a atuação das empresas orientada para a investimento social 

privado 

[...] não implica que a gestão empresarial abandone os seus objetivos 
econômicos e deixe de atender os interesses de seus proprietários e 
acionistas, pelo contrário, uma empresa é socialmente responsável se 
desempenha seu papel econômico na sociedade produzindo bens e serviços, 
gerando empregos, retorno para os seus acionistas dentro das normas legais e 
éticas da sociedade. Mas cumprir o seu papel econômico não é suficiente, a 
gestão das empresas é responsável pelos efeitos de sua operação e atividades 
na sociedade (BORGER, 2001, p.9). 

 

Outro ponto destacado por Schommer (2000), é que as ações das empresas na área social 

também tem sido associada à questões estratégicas, já que os consumidores estão valorizando 

comportamentos nesse sentido, o que acaba por representar um diferencial competitivo para 

as questão investindo na área. Nota-se a exigência da sociedade brasileira para que as 

empresas assumam esse novo papel e sejam agentes promotores de uma nova cultura.  

 

Atualmente, de acordo com Lester Salamon9, as pessoas têm preferido comprar e fazer 

negócios com empresas que possuem boa reputação, tanto a respeito da qualidade de seus 

produtos quanto sobre a maneira como são produzidos. Assim, empresas com má reputação 

tanto local como globalmente têm dificuldade de reter e/ou atrair pessoal qualificado ou 

assegurar políticas governamentais favoráveis às suas operações. As empresas estão se 

envolvendo no terceiro setor não simplesmente por altruísmo, mas sim por começarem a 

entender que esta é uma parte crucial de suas estratégias globais de negócios. 

 

Uma amostra prática disso é a pesquisa “Responsabilidade Social Empresarial - Percepção do 

Consumidor Brasileiro", publicação conjunta do Instituto Akatu e Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social, que compara o consumidor brasileiro com os de outros países e 

conclui que os brasileiros esperam mais participação das empresas nas áreas da saúde, 

educação e cultura - como uma contribuição efetiva no combate à desigualdade social. Alguns 

dados que a pesquisa aponta são: 60% dos brasileiros consideram que as empresas devem ter 

total responsabilidade por ajudar a reduzir a distância entre ricos e pobres (no mundo a 

                                                           
9 Lester Salamon, édiretor do Center for Civil Studies - Johns Hopkins University (EUA) e afirmou a frase em 
entrevista disponível em 
http://209.85.229.132/search?q=cache:GQ2v8LeP37oJ:www.voluntariosemacao.org.br/files/Quatro%2520desafi
os%2520para%2520o%2520terceiro%2520setor.doc+as+pessoas+têm+preferido+comprar+e+fazer+negócios+c
om+empresas+que+possuem+boa+reputação,+tanto+a+respeito+da+qualidade+de+seus+produtos+quanto+sobr
e+a+maneira+como+são+produzidos.&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk 
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porcentagem é de 44%) e 55% acreditam que as organizações devam apoiar políticas e leis 

favoráveis à maioria da população (mundo: 33%) 

 

De acordo com Rico (2006), alguns pontos que explicam o aumento do investimento 

empresarial são: 

 

- a exclusão social do país fez com que o empresariado assumisse uma posição no que se 

refere ao equacionamento da crise social, que acaba atingindo os negócios das empresas; 

- ao investir em projetos sociais, a empresa deseja obter resultados, que se forem bem 

sucedidos, irão proporcionar visibilidade, somando uma imagem institucional positiva. As 

corporações já estão convencidas de que atualmente, qualidade, serviços, tecnologia, preços 

deixaram de ser os únicos diferenciais competitivos, sendo necessário também possuir, entre 

outros, responsabilidade socioambiental, já que os consumidores precisam se identificar cada 

vez mais com a empresa para comprarem seus produtos e/ou serviços; 

- há uma preferência pelo investimento em projetos educacionais voltados a criança e 

adolescentes, já que a formação educacional, e a formação profissionalizante contribuem, a 

médio e longo prazos, para preparar uma mão-de-obra qualificada. 

 

2.4.2 Investimento Social Empresarial como deslocamento do capitalismo 

 

O fenômeno do Investimento Social Privado é entendido como parte de um movimento de 

deslocamento do capitalismo, ou seja, de uma resposta empresarial à necessidade de 

realimentar o espírito do capitalismo.  

 

Para compreendermos melhor, utilizaremos, mesmo que superficialmente, o modelo 

explicativo da transformação do capitalismo nos últimos trinta anos apresentado por Boltanski 

e Chiapello (1999), que se baseia em três conceitos imbricados, considerados como macro-

atores: o capitalismo, o espírito do capitalismo e a crítica. 

 

O primeiro macro-ator é o capitalismo, sistema sócio-econômico que necessita de um espírito 

que torne possível engajar as pessoas à produção e ao desenvolvimento dos negócios. Como 

definido por Max Weber, o espírito do capitalismo seriam idéias e hábitos que favorecem a 
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procura racional de ganho econômico e mobiliza as pessoas para se inserirem e se manterem 

no sistema capitalista.  

 

Isto significa que as pessoas precisam “querer” o trabalho, pois o capitalismo 
pressupõe esta liberdade – de trabalhar e de empreender. Assim, necessita 
uma implicação positiva dos trabalhadores, um motivo, uma razão para que 
todos queiram(os) trabalhar. Essa razão encontra-se no espírito do 
capitalismo. Mas, para que este espírito possa realmente mobilizar as 
pessoas, deve incorporar uma dimensão moral. Tanto o espírito do 
capitalismo, quanto a crítica do capitalismo, ambos se conectam a esta 
“peça-chave”, a dimensão moral, conseguindo manter a ordem e valores 
capitalistas em posição privilegiada em relação aos outros “mundos” e 
esferas de vida das pessoas – seja porque as pessoas vivem outras dimensões 
fora da esfera produtiva, seja porque as pessoas, que são saciáveis em suas 
necessidades e desejos, precisam de justificativas para fazer parte deste 
processo insaciável que é o capitalismo. Aqui está um dos principais pontos, 
ao nosso ver, do modelo de transformação: o equacionamento entre a 
saciabilidade humana e a insaciabilidade capitalista, que é a chave para a 
manutenção do capitalismo (CRUVINEL, 2005, p.27). 

 

O terceiro macro-ator é a crítica, constituindo o operador principal de criação e de 

transformação do espírito do capitalismo. O papel central da crítica está na construção do 

espírito que acompanha o capitalismo sob diferentes formas, em diferentes épocas. A crítica 

procura compreender as origens dos fatos que lhe causam indignação e que interpelam os 

dirigentes, obrigando-os a produzir as interpretações e as justificativas, categorizando o 

mundo e as relações. (CRUVINEL e VIEIRA, 2006) 

 

Apesar de serem “atemporais”, as críticas ligam-se hoje aos conceitos de modernidade e 

democracia. Uma expressão da crítica são os movimentos sociais e organizações não-

governamentais, que buscam condições democráticas de igualdade social (BOLSTANSKI e 

CHIAPELLO, 1999). 

 

Já os deslocamentos são a manifestação da dinâmica do capitalismo, que subvertem a ordem 

existente, visando sua reprodução e a crítica é o motor do deslocamento do capitalismo. Nesse 

sentido é que entendemos o movimento pelo investimento social no meio empresarial como 

um deslocamento do capitalismo, que, alertado pela crítica, produz uma modificação nas 

formas existentes de relações entre organizações e sociedade. 
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Nesse sentido, a necessidade de mudança na ação empresarial aparece como decorrência da 

crítica que se faz à atuação dos empresários e empresas resultantes também das pressões dos 

problemas sociais. O capitalismo, conjugado com esta crítica, produz um discurso de 

justificação do atual estágio de acumulação – operando um deslocamento –, que é o 

movimento pelo investimento social (e também pela responsabilidade social) das empresas, 

instituindo novas provas para os atores, como, por exemplo, a exigência do cumprimento de 

requisitos sociais para a empresa ser bem vista pela sociedade. (CRUVINEL, 2005) 

 

2.5 As Fundações Corporativas 

 

A maioria das fundações corporativas foi criada nos anos 90, época que abrange o processo de 

redemocratização marcado pelo fortalecimento da sociedade civil e por uma percepção 

crescente da dificuldade do Estado em promover sozinho o bem-estar social. A princípio, as 

fundações foram designadas executoras de ações sociais, hoje são vistas por suas 

mantenedoras como organismos estratégicos capazes de efetivar uma gestão mais sustentável 

e de ampliar o diálogo entre empresas e a comunidade e os objetivos gerais das fundações se 

dirigem a oferecer à comunidade serviços que visam complementar os serviços do Estado. 

 

2.5.1 Origem e evolução histórica 

 

Desde a idade antiga as fundações já guardavam as características de hoje: presença de 

patrimônio vinculado a uma finalidade social e registram-se atos isolados de pessoas que 

doavam seus bens para alguma finalidade cultural, filantrópica ou humanitária. 

As primeiras fundações noticiadas pela história surgiram na Idade Antiga em Roma, as quais 

já com finalidade humanitária, possuíam os mais diversos objetivos, como a distribuição de 

alimentos, a manutenção de crianças pobres e o patrocínio de espetáculos (GRAZIOLLI, 

2009) 

 

Nessa época, o direito romano atribuía personalidade jurídica apenas aos entes associativos e 

concebia a existência de patrimônios vinculados a determinados fins, não existiam, 

patrimônios dotados de autonomia jurídica que pudessem ser considerados antecedentes 
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diretos da fundação. Mas, era possível fazer a transferência do patrimônio a uma cidade com a 

imposição de um fim a ser perseguido, sempre de utilidade pública.  

 

È difícil delimitar onde surgiu a concepção de fundação com autonomia jurídica, porém 

encontra-se em Del Campo10 uma resposta, quando o autor diz que essa é uma criação não de 

Roma, e sim de Bizâncio, uma vez que, 

 

[...] no momento em que o Cristianismo envolve o Império Romano, 
começam a aparecer as instituições genericamente denominadas piae causae 
ou estabelecimentos de misericórdia e caridade: hospitais, orfanatos, asilos e 
outros semelhantes. Em essência, as instituições piae causae diferenciavam-
se das atuais fundações porque o patrimônio vinculado à finalidade não era 
independente, e sim continuava sendo propriedade do benfeitor. (PAES, 
1998, p 42 e 43) 

 

De acordo com Coelho (1978), na história das fundações há dois acontecimentos que 

assumem especial relevância: o primeiro é a constituição de um actio popularis com o fim de 

serem efetivadas as fundações instituídas por legado ou doação; o segundo relaciona-se com o 

desenvolvimento das entidades religiosas, em especial, a concepção da Igreja como pessoa. 

Nesse sentido, as primeiras fundações não tinham autonomia, apenas era um apêndice da 

instituição que as criava e também existia grande influência da Igreja.   

 

O declínio do poderio do clero e as aberturas sociais propiciadas pelo Renascimento11 e pela 

Reforma culminaram na decadência das piae causae, o que permitiu o investimento de 

particulares nos fins públicos para perpetuar suas ações benevolentes, não mais movidas por 

um espírito cristão, mas sim por um espírito eminentemente capitalista, laico, cujos objetivos 

eram voltados a idéias filantrópicas e fraternas.  Rompe-se assim o monopólio da Igreja, com 

o surgimento de verdadeiras fundações privadas, movidas pelo espírito de solidariedade, 

fraternidade e liberdade – princípios norteados pela Revolução Francesa12. (GRAZIOLLI, 

2009) 

                                                           
10 CAMPO ARBULO, José del. Ley de fundaciones: comentários a Ley 30/1994 de fundaciones y de incentivos 
fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Centro de Fundación Madrid, 1996. p. 24. 
11 Renascimento: termo utilizado  para identificar o período entre fins do século XIII e meados do século XVII, 
quando diversas transformações em uma multiplicidade de áreas da vida humana assinalam o final da Idade 
Média e o início da Idade Moderna. 
12 A Revolução Francesa ocorre entre 5 de Maio de 1789 e 9 de Novembro de 1799, e os acontecimentos neste 
período  alteraram o quadro político e social da França.  
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Com os ideais revolucionários as fundações adquiriram autonomia, expandiram-se e se 

consolidaram. Os motivos para a expansão são diversos, nos Estados Unidos, por exemplo, 

primeiro foram os problemas sociais decorrentes da Guerra da Secessão (1861/1865) que 

exigiram um considerável esforço do Governo e dos particulares. Um dos pioneiros das 

fundações americanas foi Benjamin Franklin, doador de grandes somas de dinheiro às cidades 

de Boston e Filadélfia, em 1790, para empréstimo a jovens artífices, e George Peabody, 

instituidor, em 1867, do Peabody Educational Fund, destinado à educação nos Estados do sul 

e do sudoeste norte-americano. 

 

Ao lado do espírito público e cristão de alguns particulares da época, havia as grandes 

empresas e sociedades comerciais que encontravam, com amparo na legislação tributária 

norte-americana voltada ao bem comum, forma de diminuição de seus lucros tributáveis, 

entregando recursos diretamente à comunidade com a criação e manutenção de unidades de 

ensino, de pesquisa, de cultura, de saúde, de assistência social etc. São exemplos a Fundação 

Rockefeller, criada em 1913, que tem como missão promover o bem-estar da comunidade, a 

Fundação Ford e a Fundação W. K. Kellogg, criada em 1930, que tem como missão 

patrocinar instituições ou pessoas que realizam trabalhos sociais nas áreas de voluntariado 

filantrópico, juventude, educação, saúde, desenvolvimento social e liderança. (PAES, 1998) 

 

Durante a segunda metade do século XX verifica-se uma expansão de fundações na Europa e 

nos Estados Unidos, sendo duas as circunstâncias: de uma parte, as empresas, motivadas pelos 

incentivos tributários e em reavaliação de seu papel social, sobrepõem-se aos particulares no 

momento de constituir novas fundações, e, de outra, a mudança de concepção dos fins que 

devam ter uma fundação, que do campo da caridade se deslocam para o campo da ciência de 

investigação, da cultura, dos direitos humanos, do meio ambiente etc. (GRAZIOLLI, 2009) 

Surgem, neste período, na Europa, as grandes fundações: Volkswagen, Konrad Adenauer, 

Krupp e Bosch na Alemanha, Gulbenkian em Portugal, Agnelli e Olivetti na Itália, Fritz 

Thyssen na Suíça, Fundação Nobel na Suécia.  
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2.5.2 Evolução das Fundações no Brasil  

 

No Brasil, a história legal das fundações brasileiras inicia-se no período compreendido entre o 

fim do século XIX e o início do século XX.  O primeiro esboço de fundação é encontrado no 

ano de 1738, quando Romão de Matos Duarte resolve destinar parte de seu patrimônio à 

formação de um fundo para auxiliar, exclusivamente, as crianças órfãs do Rio de Janeiro 

expostas na roda13. Assim, nasce a Fundação Romão de Matos Duarte, que funcionava 

paralelamente a Santa Casa de Misericórdia, tinha patrimônio próprio e finalidade exclusiva 

de dar proteção e apoio as crianças do local. Porém a entidade não conseguia assumir a 

personalidade jurídica autônoma, funcionando como mero apêndice da Santa Casa do Rio de 

Janeiro.  

 

O marco legal brasileiro para as fundações só ocorreu com a Lei 173 de 10/09/1903 em que 

conferiu personalidade jurídica a entidades com fins literário, científicos e religiosos. A 

consolidação no ordenamento jurídico do instituto fundacional como pessoa jurídica de direito 

privado, dotada de um patrimônio composto por bens livres destinados a uma finalidade 

social determinada ocorre apenas em 1916 com o advento do Código Civil Brasileiro. No 

Brasil, figuram como entidades fundacionais mais antigas: a Fundação Pão dos Pobres de 

Santo Antônio, em Porto Alegre, de 1867, o Abrigo Cristo Redentor no Rio de Janeiro, de 

1923, destinado a prestar assistência a mendigos e a menores desamparados, e a Fundação 

Getulio Vargas, de 1944, com a finalidade técnica-educativa. 

 

Atualmente, o Código Civil de 2002 reproduziu a figura da fundação como sendo pessoa 

jurídica de direito privado. Tanto as fundações quanto as associações são entidades públicas, 

sem fins lucrativos e de direito privado e estão enquadradas no Código Civil de 200214 como 

pessoa jurídica de direito privado:  

 

Art.44. São pessoas jurídicas de direito privado: 

I – as associações; 

II – as sociedades; 

III – as fundações 
                                                           
13 A “roda” era uma caixa giratória em forma de cesta embutida numa roda, que possibilitava deixar a criança 
pelo lado externo da parede da Santa Casa para que esta fosse recolhida pelo lado interno por enfermeiras. 
14 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm 
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IV – as organizações religiosas; 

IV – os partidos políticos. 

 

No entanto, o primeiro traço diferencial das associações e fundações é em relação ao elemento 

central, enquanto que nas associações o que predomina é o elemento pessoal (não precisa de 

patrimônio para a sua formação), nas fundações o que prevalece é o elemento patrimonial. O 

art. 62 do Código Civil discorre sobre esta questão: “Para criar uma fundação, o seu 

instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, 

especificando o fim a que se destina, e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la”. 

 

As fundações constituem um conjunto de bens personificados, segundo a vontade de seu 

instituidor para um fim ideal, de utilidade pública. São fiscalizadas pelo Ministério Público e 

constituídas por um patrimônio que tem pessoas e estrutura administrativa para gerenciá-lo a 

fim de realizar as ações necessárias para alcançar os fins específicos para os quais foi 

constituída. A alteração do estatuto depende da aprovação de 2/3 dos seus dirigentes e do 

Ministério Público. Em caso de extinção, o patrimônio da fundação pode ser destinado a outra 

fundação que se proponha a fazer um trabalho semelhante. Os órgãos típicos são o Conselho 

Curador, a Diretoria e o Conselho Consultivo. 

 

Já as associações são entidades de direito privado e constituem reunião de várias pessoas para 

a realização de objetivos ideais; o patrimônio é constituído pelos associados ou membros; os 

fins podem ser alterados pelos associados, que deliberam livremente sobre qualquer aspecto. 

Entre os órgãos típicos de uma associação estão a Assembleia Geral, o Conselho de 

Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. 

 

Toda entidade fundacional privada, por realizar serviços sociais em atividade complementar 

aquelas não exclusivas do Estado, pode obter títulos que lhe garantam alguns benefícios. São 

os seguintes títulos previstos na ordem legal: Utilidade Pública, Organização Social (OS), 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e Entidade Beneficente de 

Assistência Social. A partir dessas titulações a fundação poderá gozar de benefícios como 

subvenções, isenção fiscal ou imunidade tributária. 

 



44 

 

Vários autores destacam o importante papel das fundações na dinâmica pública, 

principalmente por sua característica de perenidade, que impede a modificação dos objetivos a 

que foi vinculado o patrimônio.  

 

No Brasil, porém, são raras as fundações que possuem patrimônio suficiente 
para assegurar independência de suporte periódico de empresas ou entidades 
mantenedoras, diferente de outros países, onde é muito tradicional a criação 
de fundações a partir de significativos patrimônios pessoais, ou provenientes 
de empresas ou da comunidade. (SCHOMMER, 2000, p 150). 

 

Segundo Wilheim (1995), os critérios utilizados pelas fundações corporativas, na escolha de 

projetos a serem investidos ou patrocinados, perpassam geralmente a atuação junto a uma 

problemática social apontada pela comunidade, procurando priorizar a melhoria das políticas 

básicas como educação e saúde; capacidade de multiplicação das ações do projeto e sua auto-

sustentação financeira, essa é uma preocupação de que, no decorrer da implementação do 

projeto, o mesmo apresente um caráter inovador – capaz de multiplicar suas ações/atividades 

–, apresente objetivos e metas claramente definidos, além de uma metodologia que possa ser 

avaliada e que obtenha um grau de auto-sustentação financeira. 

 

Por fim, observa-se que novas atitudes vêm caracterizando o compromisso social das 

fundações com as comunidades, são elas: 

 

(1) Responsabilidade social: para além das motivações altruístas, a atuação social é 

entendida como responsabilidade inerente àqueles que já usufruem dos benefícios do 

desenvolvimento social. 

(2) Participação pró-ativa: mais que atender pontualmente às demandas que batem às suas 

portas, as empresas voltam-se para o apoio a projetos mais estruturados, fazendo 

parcerias e comprometendo-se com a sua continuidade. 

(3)  Interdependência: busca-se substituir uma relação de dependência entre demandantes 

e doadores por uma relação de compromisso e partilha de responsabilidade com as 

comunidades ou entidades atendidas. 

(4)  Missão institucional: a participação social não se restringe a uma opção individual dos 

dirigentes, mas é incorporada aos valores das empresas e partilhada com os 

trabalhadores. 
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(5) Compromisso com os resultados: mais que a gratificação pessoal conferida pelo ato de 

doar, há determinação de se obterem resultados e busca-se o cumprimento dos 

objetivos propostos. 

(6) Transparência: os compromissos sociais são assumidos publicamente e a divulgação é 

vista como instrumento de transparência e de estímulo à multiplicação de 

experiências. 

(7) Integração: crescem as relações com o Estado, com o objetivo de ampliar o alcance 

das ações e partilhar as responsabilidades públicas. (Peliano, 2001, p.103) 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

A presente pesquisa será de natureza qualitativa, no entanto também será utilizada a pesquisa 

quantitativa em alguns pontos. De acordo com Queiroz (2006), pensar em pesquisa qualitativa 

e quantitativa significa pensar em duas correntes que têm norteado a pesquisa científica e que 

se caracterizam por duas visões centrais: a visão realista/objetivista (quantitativa) e a visão 

idealista/subjetivista (qualitativa). 

 

Assim, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis (MINAYO, 

2004). Desse modo, utilizaremos tal abordagem por ser a mais adequada para atender ao 

objetivo da pesquisa de se verificar o efetivo papel das fundações corporativas, pois esta reúne 

a maior quantidade possível de informações detalhadas, com o objetivo de apreender sobre 

uma situação e descrever a complexidade de um fato (MARCONI, LAKATOS, 2004).  

 

Na pesquisa qualitativa não há regras precisas, como problemas e hipóteses pré-definidas, a 

estruturação prévia é mínima, embora necessária para que o investigador não se perca no 

contexto geral. A investigação qualitativa procura entender o significado que o entrevistado 

atribui à determinada situação, mas não é possível antecipar o significado atribuído pelo 

entrevistado, que só pode ser conhecido posteriormente (MARCONI, LAKATOS, 2004).  

 

Já a pesquisa quantitativa aplica-se na dimensão mensurável da realidade, sendo mais 

adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas dos entrevistados, já que são utilizados 

instrumentos padronizados, como questionários. Assim, o relatório deste tipo de pesquisa 

mostra, entre outros, tabelas de percentuais e gráficos.   

 

De acordo com Castro (2006), as diferenças entre as duas pesquisas são que na quantitativa a 

meta é operacionalizar a teoria e suas definições, buscando formular leis gerais, controlar 

outras variáveis, sempre evitando a influência do pesquisador. Já na qualitativa a meta é 
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 adentrar no problema, o método é aberto, tem ênfase no significado e nas representações 

que as coisas têm para as pessoas e a compreensão vem a partir do interior. 

 

A escolha de se utilizar os dois tipos de pesquisa - no roteiro de entrevista foram adotadas 

perguntas abertas (qualitativo) e fechadas (quantitativo)-, serve para nos ajudar a coletar 

informações e analisá-las de maneiras diferentes, permitindo uma idéia mais ampla perante o 

problema. 

 

De acordo com Goldenberg (2003), a integração entre as duas pesquisas permite o 

cruzamento das conclusões do pesquisador, proporcionando maior confiança que seus dados 

não são apenas produto de um procedimento específico ou de alguma situação particular. 

Deste modo, não há a limitação do que pode ser coletado em uma entrevista, pode-se, por 

exemplo, utilizar fontes documentais e dados estatísticos e entrevistar repetidamente.  

 
Assim, a premissa básica da integração dos dois tipos está na idéia de que os limites de um 

método poderão ser contrabalançados pelo alcance do outro, assim, os dois métodos deixam 

de ser percebidos como opostos para serem vistos como complementares. (GOLDENBERG, 

2003) 

 

2.1 Universo da pesquisa 

 

Visando atender os objetivos da pesquisa, a delimitação do universo da pesquisa foi por 

fundações corporativas cadastradas no GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas.  

 

A escolha por fundações cadastradas no GIFE se dá pela razão desta ser a primeira associação 

da América do Sul a reunir empresas, institutos e fundações que praticam investimento social 

privado. Além disso, segundo o próprio GIFE, seu objetivo é trabalhar para o 

aperfeiçoamento e difusão dos conceitos e práticas do investimento social privado. O GIFE 

busca contribuir para que seus associados desenvolvam, com eficácia e excelência, seus 

projetos e atividades, subsidiando-os com informações qualificadas, oferecendo capacitação 

por meio de oficinas, cursos, encontros, além de proporcionar espaço para troca de idéias e 

experiências, e estimular parcerias na área social entre o setor privado, o Estado e a sociedade 

civil organizada. 



48 

 

 

Para se chegar à amostra final de fundações a serem pesquisadas, foram considerados os 

seguintes critérios: 

 

1. Foco de atuação na Educação: a escolha se dá já que a educação é a área com maior volume 

de investimentos e com atuação de 83% dos associados da rede GIFE. 

 

2. Ano de criação: escolhemos as fundações que possuem uma longa atuação na área social, 

por isso escolhemos a maioria com o ano de criação antes de 1990. A delimitação deve-se 

pois resolvemos analisar fundações que não tivessem sido criadas no “boom”  da 

responsabilidade social que ocorre na década de 90. Apenas a Fundação Orsa foi criada em 

1994, porém já possuía uma forte atuação social. 

 

3. Fundações que não financiam projetos: este critério é importante para que se possa analisar 

o efetivo papel das fundações em projetos, já que ao financiarem projetos de terceiros seria 

difícil averiguar os resultados.  

 

4. Localização: este item delimitou as fundações que possuíam sede na Grande São Paulo com 

o intuito de facilitar a pesquisa. 

 

As fundações da amostra, ano de criação, sede e os setores de atividade das empresas 

mantenedoras são mostrados a seguir: 

 

Quadro 03: Perfil das fundações 

Fundação 
 

Ano de 
criação 

Sede 
 

Setor Empresa 
Mantenedora 

Bradesco 1956 Osasco - SP Bancário 

Bunge 1955 São Paulo - SP 
Alimentos 

Educar DPaschoal 1989 Campinas - SP 
Automotivo 

Orsa 1994 Carapicuíba - SP Madeira, celulose, papel e 

embalagens 

Victor Civita 1985 São Paulo - SP 
Editorial 
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Volkswagen 1979 São Bernardo do Campo - SP 
Automotivo 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O perfil dos entrevistados que participaram da pesquisa e a área em que se encontram varia 

em cada fundação, conforme ilustrado na tabela abaixo. 

 

Quadro 04: Perfil dos entrevistados 

Fundação 
 

Sexo 
 

Área 
 

Bradesco F Relações Institucionais 

Bunge 
F Comunicação 

Educar DPaschoal F 

 

Responsabilidade e Desenvolvimento 

Sustentável 

Orsa M Educação e Tecnologia 

Victor Civita 
M Diretoria Executiva 

Volkswagen 
F Comunicação 

Fonte: elaborado pela autora 

 

2.2 Método de Coleta: análise de documentos e entrevistas semi-estruturada 

 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (1998) a etapa de exploração na investigação de uma 

pesquisa comporta três operações: 

 

1. Leitura: visam assegurar a qualidade da problematização, é o referencial teórico em si; 

2. Entrevistas exploratórias: contribuem para revelar determinados aspectos da pesquisa 

em que o entrevistador teria descoberto espontaneamente; 

3. Métodos exploratórios complementares: as entrevistas normalmente são 

acompanhadas por um trabalho de observação ou de análise de documentos. As duas 

últimas operações ajudam o entrevistador a ter contato com a realidade vivida pelos 

atores. (QUIVY, CAMPENHOUDT, 1998) 
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Nesta pesquisa, adotam-se diversos métodos para o recolhimento de dados para nos permitir 

observar as várias perspectivas sobre a mesma situação. Iniciamos com a análise de 

documentos, que nos serviu para levantar informações sobre missão, objetivos e projetos das 

fundações em seus sites e outros documentos disponíveis na internet, além de complementar 

as entrevistas. Há algumas vantagens nesse método, como evitar o recurso abusivo às 

sondagens e aos inquéritos, sendo que os documentos proporcionam informações sobre 

ocorrências passadas.Em contrapartida, as principais limitações são que os documentos 

podem não conter toda a informação detalhada e nem sempre há o acesso aos documentos. 

(CALADO, FERREIRA, 2005)  

 

Já as entrevistas foram utilizadas pois houve necessidade de informações que não foram  

encontrados em registros e documentos, mas que poderiam ser fornecidos por determinadas 

pessoas (CERVO, BERVIAN, 1983). Adotou-se a entrevista semi-estruturada como método 

de levantamento de dados, esta é utilizada quando o entrevistador tem liberdade para 

encaminhar a entrevista para qualquer direção que ele considerar adequada, explorando a 

questão de maneira mais ampla (MARCONI, LAKATOS, 2004).  

 

A entrevista semi-estruturada deve respeitar três condições essenciais: 

 

• Permitir ao entrevistado expressar-se ao seu modo face ao estimulo do entrevistador;  

• A fragmentação e ordem das perguntas não devem prejudicar a expressão livre do 

entrevistado;  

• O entrevistador tem a possibilidade de inserir novas perguntas, conforme o contexto e 

as oportunidades, tendo em vista o objetivo geral da entrevista (GODOI e MATTOS, 

2006, p. 305). 

 

O roteiro para as entrevistas apresentou perguntas abertas e fechadas que foram feitas 

verbalmente, as entrevistas foram gravadas e duraram aproximadamente uma hora.  

 

As entrevistas foram realizadas por três maneiras: telefone, email ou pessoalmente. As 

entrevistas realizadas por telefone e por e-mail foram por opção dos entrevistados, que na 

época não tinham disponibilidade de tempo para que a entrevista fosse realizada 

pessoalmente. Algumas entrevistas, quando houve necessidade, foram complementadas por 
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 meio de troca de e-mails. Dessa maneira, realizaram-se seis entrevistas: duas por e-mail, 

três por telefone e uma pessoalmente. 

 

2.3 Análise de dados 

 

Para a análise das entrevistas realizadas e dos documentos apreendidos dos sites, relatórios e 

outros, foi adotada a análise de conteúdo entendida como “um método de tratamento e análise 

de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um 

documento. A técnica se aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, 

visual, gestual) reduzida a um texto ou documento” (Chizzotti, 1991, p.98).  

 

Nesta análise existem três conjuntos de tarefas:  

 

1. Redução de dados: parte-se de um conjunto amplo e complexo de dados para 

chegar a elementos manipuláveis que permitam estabelecer relações e obter 

conclusões. A categorização é o processo mais significativo.  (CALADO, 

FERREIRA, 2005) 

 

A divisão da informação e sua classificação em determinada categoria definiram-se a priori, 

de acordo com as questões e os temas apresentados no referencial teórico que orientam a 

investigação.  

 

2. Apresentação de dados: o processo de redução de dados permite simplificar a 

informação, mas é necessário apresentá-los de algum modo que possibilite o seu 

processamento e facilite a obtenção de conclusões. 

 

Dessa maneira, as informações foram desmembradas de acordo com os temas identificados e 

elaborou-se uma planilha em Excel, em que os segmentos correspondentes de cada entrevista 

foram colocados lado a lado para auxiliar na análise do conteúdo, ou seja, nas linhas foram 

colocados os temas identificados e nas colunas foram colocados os indivíduos entrevistados 

(BARDIN, 2008), conforme exemplo abaixo: 
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 Quadro 05: Texto segmentado 

Fundação 
Ano da criação Por quem 

Fundação Bradesco 1956 Fundador 

Fundação Bunge 1955 Empresa 

... ... ... 
               Fonte: elaborado pela autora 

 

3. Conclusão: as conclusões não devem limitar-se à apresentação ordenada dos dados 

devidamente reduzidos, pois implicam maiores níveis de inferência. As tarefas de 

redução e apresentação dos dados permitem fazer afirmações e pressupõe algum 

tipo de conclusão da pesquisa. 
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 CAPÍTULO 3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada com seis fundações. Os 

resultados apresentados buscam atender o objetivo geral da pesquisa que é discutir o papel das 

fundações corporativas na gestão das políticas sociais e aos seguintes objetivos específicos: 

 
• Mapear os recursos humanos e financeiros das fundações para o tratamento de 

problemas públicos na gestão e execução de políticas sociais; 

• Verificar a atuação das fundações frente a ação do Estado e as articulações que 

estabelecem com este.  

 

Dessa maneira, os resultados foram divididos em três itens: o primeiro refere-se ao panorama 

geral das fundações; o segundo abordamos os projetos, o âmbito de atuação e por último 

tratamos da relação da fundação com os entes governamentais. 

 

Antes de se iniciar a análise dos dados das entrevistas apresentamos alguns dados do estudo15 

“As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil – FASFIL” do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em parceria com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais- 

ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE, feito a partir do Cadastro 

Central de Empresas – CEMPRE, sendo este o único levantamento nacional de organizações 

do Terceiro Setor. Porém, não é possível analisar apenas os números das fundações, já que o 

estudo não separa fundações e associações. Contudo, é interessante para observarmos o 

panorama do Setor. 

 

A pesquisa mostra que, em 2005, existiam 338 mil fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos em todo Brasil. Entre elas, 35,2% atuavam na defesa dos direitos e interesses dos 

cidadãos, 24,8% eram instituições religiosas e 7,2% desenvolviam ações de Saúde e Educação 

e pesquisa. 

                                                           
15 Estudo disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/default.shtm 
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Em 2005, a média de anos de criação das organizações era de 12,3 anos, sendo que a maior 

parte delas (41,5%) foi criada na década de noventa. Há diversos fatores que contribuíram 

para isso, como por exemplo, o fortalecimento da democracia e o aumento da participação da 

sociedade civil, principalmente a partir da Constituição de 1988.  

 

De 2002 a 2005, o número de fundações privadas e associações sem fins lucrativos cresceu 

22,6%, enquanto entre 1996 e 2002 esse crescimento foi de 157,0%. Esses resultados 

sinalizam uma desaceleração no crescimento dessas instituições em todo o país, como 

podemos observar na tabela abaixo: 

 

Em 2005, as fundações privadas e associações sem fins lucrativos empregaram 1,7 milhão de 

pessoas em todo o país, o que corresponde a 22,1% do total dos empregados na administração 

pública do país. Mais da metade do pessoal ocupado assalariado das instituições (57,1%, ou 

quase um milhão), está em instituições do Sudeste e, em especial, em São Paulo que reunia 

553,7 mil desses trabalhadores (32,4%). 

 

3.1 Panorama geral das Fundações 

 

Neste item são analisados a criação, missão, relacionamento com a empresa mantenedora e a 

estrutura das fundações. 

 

 

Tabela 01 – Evolução das entidades constantes no Cadastro de Empresas – CEMPRE, em números 
absolutos e variação percentual Brasil 1996/2005 
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 3.1.1 A decisão de criar 

 

A iniciativa na criação da maioria das fundações se deu a partir dos fundadores das próprias 

empresas mantenedoras e o motivo da criação foi, geralmente, preocupação pessoal com as 

questões sociais, principalmente a educação, que acreditam ser a base para o desenvolvimento 

da sociedade brasileira. Conforme Peliano (2001, p.25) “a história de vida dos empresários, 

sua formação pessoal e a necessidade de se sentirem úteis, de se sentirem membros da 

sociedade, contribuem para o seu envolvimento em ações sociais de caráter público”. Apenas 

a Fundação Volkswagen foi criada pela matriz. Abaixo, podemos observar a vontade de 

contribuir para a solução dos problemas sociais da população, especialmente a educação: 

 
“A Fundação Bradesco nasceu da crença de que a educação está na origem da igualdade de 
oportunidades. Criada em 1956 por Amador Aguiar, fundador do Banco Bradesco, tem por 
missão, a formação educacional, incluindo a profissional, preparando crianças, jovens e adultos, 
sobretudo os mais carentes, a fim de que estes possam alcançar sua realização pessoal através do 
trabalho e do efetivo exercício da cidadania. Assim, um jovem simples do interior de São Paulo 
almejou proporcionar oportunidade a crianças de baixa renda aquisitiva, oferecendo-lhes, ensino 
de qualidade, infra-estrutura e recursos para se desenvolverem como cidadãos atuantes e 
participativos numa sociedade mais justa e fraterna.”16. 
 
“O Victor Civita, também fundador do Grupo Abril, quando veio ao Brasil uma das coisas que 
ele percebeu é que para o país se desenvolver precisava ter um povo que fosse educado, 
educado do ponto de vista formal, tivesse uma bagagem cultural e de educação. E ele achou que 
tinha que fazer a parte dele e uma forma interessante seria ajudar os professores com conteúdo 
que os ajudassem a trabalhar na sala de aula, e por isso ele criou a fundação que tinha esse 
intuito. No início a única iniciativa da fundação era a revista Nova Escola, hoje se ampliou a 
atuação com projetos sociais, premiação, entre outros”. 
 
“Desde o início, quando o termo Responsabilidade Social ainda nem existia, a DPaschoal já 
aplicava os seus princípios nos relacionamentos com clientes, colaboradores, fornecedores e 
também junto à comunidade. A maior prova disso é que desde 1949 os fundadores já se 
preocupavam em exercitar os valores cidadãos dentro e fora da empresa, além de atuar em 
causas educacionais e sociais. A Fundação EDUCAR, criada em 1989, surgiu da necessidade de 
aprimorar as ações sociais do Grupo DPaschoal. O maior foco das ações da Fundação 
EDUCAR, é a educação, tema que sempre preocupou seus fundadores e que é visto pelo Grupo 
DPaschoal como base para a construção de uma sociedade melhor com cidadãos conscientes do 
exercício pleno cidadania”17. 

 

                                                           
16 Informações retiradas do site institucional 
17 Informações retiradas do site institucional e do questionário para o prêmio FGV-EAESP de Responsabilidade 
Social no Varejo disponível em http://www.fgv.br/cev/rsnovarejo/premio2003/file_dpaschoal.pdf 
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A educação é uma área priorizada por muitas organizações, na rede GIFE, no qual todas as 

seis fundações pesquisadas são membros, é a área com maior volume de investimentos e com 

atuação de 83% dos associados.  

 

Os investimentos em projetos e programas sociais educacionais trazem ao empresariado 

vantagens de várias formas. Uma delas é a preparação futura de mão-de-obra qualificada que 

venha a atender as atuais exigências da competição internacional, outra é que esse tipo de 

investimento, quase sempre realizado em regiões em que a empresa está situada, ajuda na 

construção de uma imagem forte e positiva. Portanto, o investimento na área educacional, a 

médio e a longo prazos, significa investir no elemento humano, o que possibilitará ao 

empresariado buscar no mercado de trabalho o talento profissional que será o seu diferencial 

na competição empresarial (CENSO GIFE, 2007/2008). 

 
3.1.2 Ano de criação 

 
Em nossa pesquisa delimitamos o ano de criação, assim buscamos selecionar as que eram 

mais antigas. A delimitação deve-se já que resolvemos analisar fundações que não tivessem 

sido criadas no “boom”  da responsabilidade social, que ocorre na década de 90.  

 

Segundo o Censo GIFE 2007-2008 a concentração de constituição dos associados à Rede 

GIFE coincide com o período pós-Constituição de 1988. Entre os associados 36% foram 

criadas entre 1991 e 2000. Um dos fatores para isso é que a década de 1990 e os primeiros 

anos do século XXI com a abertura do mercado brasileiro, amplo número de privatizações e 

movimentos de fusão em determinados setores da economia, mantenedoras e empresas com 

histórico de Investimento Social Privado em seus países de origem se instalaram no Brasil. 

(Censo Gife 2007-2008, p. 29) No entanto, vale ressaltar que, entre os associados há 

organizações bem mais antigas como podemos observar na tabela abaixo: 
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 Tabela 02: Período de criação das fundações e associações de origem nacional 

 

 
        Fonte: Censo GIFE 2007-2008 

 

Outro estudo importante é o Mapa do Terceiro Setor18 da Fundação Getulio Vargas-FGV, que 

apresenta alguns dados correspondentes a um conjunto de 4.589 organizações que atuam no 

território nacional que se cadastraram voluntariamente no site até julho de 2005. Do universo 

do estudo da FGV, em que todas as organizações que participam do Mapa do 3º Setor devem 

possuir CNPJ, o número de organizações inscritas como Associação é de 94% enquanto o de 

Fundações é apenas 6%.  

 

No questionário do cadastro quanto ao ano do Registro Legal, observa-se que há um 

crescimento a partir da década de 80 do número de organizações sociais no Brasil: até 1970 

apenas 108 organizações (8,5%), de 1971 a 1990 foram 19,65%, de 1991 a 2000 33,8% e de 

2001 a 2004 mais de 37%. Comparado aos dados da pesquisa da FASFIL e do GIFE conclui-

se que todos os números apontam para um aumento crescente do número de organizações 

sociais nas últimas duas décadas.  

 

Na tabela abaixo observamos nossa amostra, apenas duas foram constituídas após 1988 – 

estas afirmam que já desenvolviam projetos sociais anteriormente e constituíram formalmente 

suas fundações nos anos apresentados: 

 

 

 

                                                           
18

 O Mapa do 3º Setor é um cadastramento voluntário das organizações não governamentais, seu objetivo é 
reunir o maior número possível de organizações sociais visando facilitar o acesso entre a sociedade e as 
organizações sociais.  
Disponível em http://www.mapadoterceirosetor.org.br/estatisticas.aspx 
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Tabela 03 – Ano de criação das fundações selecionadas 

Fundação Ano

Fundação Bunge 1955
Fundação Bradesco 1956

Fundação Volkswagen 1979
Fundação Victor Civita 1985
Fundação Educar Dpaschoal 1989

Fundação Orsa 1994  

Fonte: elaborada pela autora 

 
3.1.3  Missões das Fundações 

 
As fundações possuem missões diferentes, porém conseguimos observar algumas afirmações 

presentes em seus objetivos que são similares, como verificaremos abaixo. 

Três das fundações tem em sua missão “contribuir”, ou seja, visam cooperar, colaborar na 

execução da melhoria da educação e no desenvolvimento da cidadania: 

 
Contribuir para o desenvolvimento da cidadania por meio de ações de valorização da educação e 
do conhecimento (Fundação Bunge). 
 
Promover e realizar ações que contribuam para a melhoria da qualidade da educação pública e 
que fomentem o desenvolvimento social de comunidades de baixa renda (Fundação 
Volkswagen). 
 
Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica no Brasil e para a formação de 
novas gerações de leitores, por meio da qualificação do educador da escola pública, com vistas a 
desenvolver com mais competência suas atividades em sala de aula (Fundação Victor Civita). 
 
 

Duas delas têm o objetivo de “formar”, ou seja, ministrar a instrução formal, educar o 

público-alvo: 

 

A nossa missão é a formação integral da criança e do adolescente em situação de risco pessoal e 
social, provendo recursos necessários para sua digna inserção na sociedade (Fundação Orsa). 
 
Proporcionar a formação educacional de crianças, jovens e adultos, sobretudo aos menos 
favorecidos economicamente, através da construção e manutenção de Unidades Escolares em 
regiões de acentuadas desigualdades sociais, permitindo que seus alunos, através do acesso à 
educação, possam alcançar sua realização pessoal através do pleno exercício da cidadania 
(Fundação Bradesco). 
 

Por fim, a fundação tem o objetivo de “promover” a educação, dar impulso, pôr em execução 

a educação: 
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Promover a educação para a cidadania como estratégia de transformação social é a missão da 
Fundação Educar.(Fundação Educar Dpaschoal). 
 

 
De modo geral, conforme análise de Borges et al (2007), os objetivos das fundações se 

dirigem a oferecer para a população carente e às comunidades que vivem no entorno das 

empresas, projetos e ações que visam complementar o que o Estado dispõe de forma 

insuficiente. Nesse sentido, elas buscam alcançar a transformação da realidade e a superação 

dos problemas sociais por meio de seus projetos, não o conseguem atingir de maneira ampla 

como o discurso propõe, porém nas localidades em que atuam conseguem, como veremos 

mais pra frente, transformar – em algum grau - a realidade local.    

 
 

3.1.4 Papel e relação das fundações com as organizações mantenedoras 

 

O discurso das fundações mostra que há um laço forte entre elas e a suas empresas 

mantenedoras, podemos verificar isso quando questionamos sobre o papel que desempenham 

dentro da organização e a relação que possuem.  

A respeito de seu papel, observa-se que a maioria é o instrumento de investimento social da 

empresa, ou seja, exerce a função executar as ações e projetos sociais da empresa. 

 
“Responsável pelo investimento social da montadora”. 
 
“Somos responsáveis por todos os projetos sociais da empresa”. 
 
“A fundação é o principal braço social dentro da responsabilidade socioambiental do banco”. 

 
80% das fundações encontram-se dentro da estrutura formal da empresa e possui em uma 

relação de dependência, tanto em relação a possuir pessoal da alta administração da empresa 

em seus quadros quanto em relação aos recursos repassados.  A estrutura das fundações varia 

pouco e possuem nomes diferentes, mas todas possuem o cargo de Presidente, Conselho 

Administrativo, Conselho Fiscal e a Equipe Técnica. Das fundações entrevistadas seis têm 

como Presidente membros da alta gerência da empresa mantenedora, sendo que 5 delas o 

presidente da fundação é o presidente da empresa mantenedora - apenas uma tem como 

presidente pessoa fora de seu quadro formal. 

 

Somente uma fundação se diz independente do grupo mantenedor: 
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“A fundação não pertence formalmente ao Grupo, a gente tem estratégias diferentes, 
administração diferente, caixa totalmente diferente, a gente fica fisicamente aqui, paga pra ficar 
aqui, utiliza alguns serviços compartilhados, paga pra esse serviço. Então, tirando o serviço 
compartilhado e da nossa existência física aqui, no fundo a gente e totalmente separado do 
Grupo. O fato do presidente da fundação ser também presidente do conselho de administração 
do Grupo não faz com que as instituições estejam conectadas do ponto de vista de estratégia e 
operação. [...] O que existe é uma ligação conceitual e umbilical com o Grupo”. 
 

 
Mesmo nesse caso, em que a fundação afirma ser independente, observa-se a existência de 

uma ligação forte já que o presidente da Fundação pertence ao Grupo mantenedor. Ou seja, 

existe sim uma dependência ou um controle por parte da mantenedora. 

 

Em relação aos responsáveis pela definição das ações e projetos observamos nas entrevistas 

que elas são ou foram (em algumas fundações não há o desenvolvimento de novas iniciativas) 

definidas pela própria fundação e aprovados pelo Conselho Administrativo. O que demonstra 

mais uma vez a dependência da fundação com a mantenedora, já que parte do Conselho é do 

quadro desta. 

 
“O planejamento das ações da Fundação é feito pela diretoria de administração e submetida a 
aprovação primária do diretor-superintendente e finalmente ao conselho curador e fiscal em 
cada final de ano.” 
 
“São sugeridos pela fundação e validados pelo conselho” 
 
“Pelo conselho e pelos departamentos técnicos”. 
 
“Pelo Conselho Administrativo”. 
 

 

Podemos inferir, de forma geral, que as empresas mantenedoras estão constantemente 

presentes e exercem grande influência na determinação dos investimentos em projetos e 

ações. A ligação muito estreita entre as duas faz com que a fundação tenha sua autonomia 

enfraquecida, por mais que sejam elas que planejem, executem e proponham  novos projetos 

há a necessidade de eles estarem em consonância com os objetivos e valores da empresa, já 

que elas obtêm ganhos de imagem com a fundação, além de necessitarem serem aprovados 

pelo Conselho. 
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 3.1.5 Recursos para manutenção 

 
Os recursos permitem o planejamento e a execução de ações e projetos das fundações para 

que elas atinjam seus objetivos descritos na missão. Diante das entrevistas podemos observar 

seis tipos de recursos das fundações: 

 

1. Patrimônio próprio 

2. Ações da empresa mantenedora 

3. Repasse de verba com vinculação ao faturamento da empresa 

4. Repasse sem vinculação ao faturamento da empresa 

5. Vendas de serviços 

6. Subvenções do Governo 

 

Algumas fundações encontram-se em mais de uma categoria como podemos observar em 

seus discursos: 

 

“O orçamento da Fundação é baseado no retorno financeiro de investimento do seu próprio 
patrimônio financeiro”. 
 
“Recebemos o repasse da empresa, mas não há porcentagem, varia a cada ano”. 
 
“As doações provêm das empresas do Grupo (81,12 %), de outros doadores (8,75 %) e de 
subvenções de governos (10,13 %), modalidade de transferência de recursos financeiros 
públicos para instituições privadas e públicas, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, que 
desenvolvem projetos em parceria com órgãos governamentais. A maior parte do valor 
destinado à Fundação é referente a repasse de 1% do faturamento bruto do Grupo, que é 
dedicado às ações sociais”. 
 
“A fundação se mantém com recursos próprios, por receitas advindas dos juros sobre o capital 
próprio e dividendos de nossa participação acionária nas empresas da Organização, isso cobre o 
custo dela.” 
 
“Em 2009, foram repassados R$ 4 milhões pelas empresas mantenedoras. Também temos 
recursos próprios referentes a locação de imóveis”. 
 
“A fundação é um caso um pouco diferente de outras entidades porque a gente tem uma 
operação aqui, então boa parte que a fundação utiliza para fazer seus trabalhos vem da própria 
venda dos seus serviços e produtos, como venda de publicidade na revista.  Os nossos dois 
doadores grande historicamente sempre dão  o mesmo montante, mas fica a critério deles”. 

 

Para melhor visualização apresentamos o quadro  abaixo com as categorias: 
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Quadro 06 – Recursos recebidos pelas fundações 

Fundação Patrimônio 
próprio 

Ações Repasse de 
verba com 
vinculação 

Repasse sem 
vinculação 

Vendas 
de 
serviços 

Subvenções 
do Governo 

Volkswagen X      

Bradesco X X     

Orsa   X   X 

Victor Civita    X X  

DPaschoal    X   

Bunge X   X   

Fonte: elaborado pela autora 

 

Com a análise, 66% das fundações recebem repasses diretos da empresa mantenedora, apenas 

30% têm patrimônio próprio e apenas uma recebe subvenções do governo. Alinhado a esse 

resultado, Schommer (2000) afirma que no Brasil ainda são raras as fundações que possuem 

patrimônio suficiente para assegurar independência do suporte financeiro das empresas 

mantenedoras. 

 

A maioria das fundações não disponibiliza informações sobre o seu orçamento, conseguimos 

encontrar os valores aproximados em alguns relatórios e sites, como podemos observar os 

valores são altos: 

 

• Fundação Bunge: R$ 6 milhões 

• Fundação Orsa: R$ 10,35 milhões  

• Bradesco: R$ 220 milhões 

 
Vale ressaltar que a única fundação que possui o seu próprio Relatório de Atividades é a 

Fundação Bradesco. A Fundação Orsa e Bunge são descritas no Relatório de Sustentabilidade 

de suas empresas mantenedoras. Não encontramos os relatórios de sustentabilidade das 

demais empresas. A importância da transparência pode ser inferida do discurso de uma das 

fundações, porém não são todas que a adotam: 

 
“A política de transparência do grupo é a transparência obrigatória para todas as fundações, a 
partir do momento que o Grupo repassa recursos pra Fundação, deixa de ser um dinheiro 
provado e passa a ser um dinheiro público, então é o investimento privado para fins públicos, 
portanto a partir do momento que esse recurso se torna público, todas as ações desenvolvidas e 
executadas com esse recurso também são atividades públicas, portanto tem de haver essa clareza 
de informações, tem de haver esse respeito ao que é público. Esse dinheiro não é mais da 
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 empresa, é para serem desenvolvidos projetos para as pessoas. Nós como fundação temos o 
acompanhamento do Ministério Público, então temos que ser os mais claros e transparentes 
possíveis”.  
 

3.1.6 Titulação das fundações 

 

Os títulos, registros e certificados são importantes para dar transparência e accountability a 

essas organizações e também tem como função credenciar as fundações para o pedido de 

isenções fiscais. Os principais títulos estão relacionados abaixo: 

 

a. Título de Utilidade Pública Federal – UPF: de acordo com o Ministério da Justiça, o 

UPF é o reconhecimento do Estado Federal aos relevantes serviços prestados pelas 

sociedades civis, associações e as fundações constituídas no País, que servem 

desinteressadamente a sociedade. Da declaração de UPF os benefícios são a 

possibilidade de obtenção do Certificado de Fins Filantrópicos junto ao Conselho 

Nacional de Assistência Social; isenção do recolhimento da quota patronal para o 

INSS; possibilidade de receber benefícios e subvenções da União; permitir às pessoas 

físicas e jurídicas a dedução no Imposto de Renda de doações sem nome da entidade. 

b. Título de Utilidade Pública Estadual: reconhecimento do Governo Estadual ás 

entidades sociais, este título oferece como benefícios: isenção do ICMS e do IPVA e 

obtenção de subvenções estaduais. 

c. Título de Utilidade Pública Municipal: reconhecimento do Município aos serviços 

prestados das entidades sociais. Com ele, a entidade passará a gozar dos seguintes 

benefícios: isenção do IPTU, ISS; auxílio financeiro concedido pelo poder público 

local. 

d. Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS é feito no CNAS, órgão 

responsável pela regulamentação da política nacional de assistência social e pela 

concessão do Certificado de Fins Filantrópicos às entidades que prestam assistência 

social. 

e.  CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: também 

concedido pelo CNAS, e para obtenção deste título a fundação já deve ter o Título de 

Utilidade Pública.  O CEBAS possibilita a isenção da cota patronal ao INSS e de 

outras contribuições sociais (CPMF, CSL, PIS, Cofins).  
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Tabela 04: Títulos e certificados das fundações 

Título Quantidade Porcentagem 

Título de Utilidade Pública Federal 5 83% 

Título de Utilidade Pública Estadual 3 50% 

Título de Utilidade Pública Municipal 3 50% 

Registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) 

2 33% 

Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social 

2 33% 

OSCIP ou OS 0 0 

Nenhum deles 1 16% 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Como observado, apenas uma fundação não possui a titulação de Utilidade Pública Federal. 

Os títulos das fundações pesquisadas estão praticamente na mesma proporção que a pesquisa 

realizada pelo GIFE, conforme observado abaixo: 

 

 Tabela 05: Títulos, registros e certificados dos associados GIFE  

Título Fundações Associações 

Título de Utilidade Pública Federal 74% 32% 

Título de Utilidade Pública Estadual 48% 24% 

Título de Utilidade Pública Municipal 41% 35% 

Registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social (CNAS) 

37% 18% 

Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência Social 

41% 18% 

OSCIP  11% 44% 
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 OS 7% 0% 

Fonte: Censo GIFE 2007-2008 

 
 

3.1.7 Estrutura de recursos humanos da Fundação  

 
As estruturas de recursos humanos são geralmente pequenas, como podemos inferir da tabela 

abaixo. Ressaltamos os números da Fundação Bradesco que englobam professores, diretores e 

funcionários das unidades escolares. 

 

Tabela 06: Recursos humanos 

Fundação Funcionários 

Fundação Bunge 11 
Fundação Bradesco 2600 
Fundação Volkswagen 12 
Fundação Victor Civita 40 
Fundação Educar Dpaschoal 6 
Fundação Orsa 130 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Em relação ao voluntariado, na estrutura administrativa/financeira não há a presença de 

voluntários, apenas nos Conselhos (Administrativo, Curador, Fiscal) os membros são 

voluntários.  

 
“Apenas são considerados voluntários os membros do conselho pois eles não recebem 
remuneração, o que nós fazemos é um programa de voluntariado educativo, essas pessoas 
prestam serviços não pra fundação, mas em entidades sociais. Há o dia de voluntariado, em que 
a fundação mobiliza tudo e as pessoas vão pra fora da fundação, ou em praças, escolas publicas 
e realizam o trabalho voluntário.” 
 
“Trabalhamos pouco com voluntários porque temos uma estrutura muito profissional e até na 
área da educação a gente é um pouco restritivo em relação ao voluntariado, porque achamos que 
o voluntariado só pode fazer algumas coisas. Na nossa estrutura formal não tem voluntários, nos 
projetos específicos utilizamos voluntários.” 

 
Porém, há programas de voluntariados estruturados que buscam a participação dos 

funcionários das empresas mantenedoras para os projetos específicos. Para estes o número de 

participantes é alto, como podemos observar abaixo: 
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“Em 2008, no Projeto Comunidade Educativa foram mais de 14.372 estudantes beneficiados 
729 professores participantes e 817 voluntários envolvidos”. 
 
“Todos os funcionários, mais de 4000 são automaticamente parte da fundação e assim são 
considerados voluntários em nossos projetos. Geralmente eles são multiplicadores de nossos 
projetos, levando, principalmente o Leia Comigo! para suas comunidades.” 
 
“O Dia Nacional de Ação Voluntária Mais de 1,6 milhão de atendimentos foram feitos durante a 
sétima edição do Dia Nacional de Ação Voluntária pela Fundação Bradesco em suas 40 escolas 
e em outros 208 pontos próximos das unidades da Instituição. O número de voluntários, este 
ano, foi de 31.478 pessoas, a maioria formada por alunos, professores, funcionários da 
Fundação e colaboradores da Organização Bradesco”. 

 

Podemos observar que dentro das fundações há uma profissionalização, diferentemente da 

conclusão de Peliano (2001, p. 84) que diz que “na implementação das ações sociais, as 

empresas ainda não adotam uma gestão profissionalizada” observamos no discurso das seis 

fundações entrevistadas uma profissionalização na equipe técnica, assim como na escolha de 

seus conselheiros – geralmente são convidados pessoas com conhecimentos específicos de 

diversas áreas e diferentes campos de atuação: universidades, empresas, entre outros. 

 

Na mesma conclusão que a pesquisa de Peliano (2001), observamos que em geral, não é 

realizada a divulgação dos resultados ou dos impactos das ações realizadas para todos os 

públicos. As informações constantes nos sites não são suficientes para se ter uma idéia do 

impacto de cada iniciativa. São poucas as fundações que atualizam constantemente seus sites 

e que disponibilizam informações. 

 

3.2  Projetos 

 

Neste item apresentaremos uma análise dos projetos realizados, o âmbito de atuação e como 

eles são desenvolvidos junto com a comunidade, além de observar a avaliação de resultados e 

suas parcerias. 

 

3.2.1 Número de Projetos realizados e Âmbito de atuação 

 

A área de educação é muito ampla, cobrindo desde o ensino para a população infantil até a 

educação de adultos. Isso permite diversos tipos de atuação, incluindo atividades educativas, 

atividades complementares e incentivos por meio de prêmios. De acordo com o Censo GIFE 

de Educação (2005/2006), uma instituição deve avaliar se, com os recursos necessariamente 
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 de que dispõe, pode almejar ter um impacto que faça diferença em relação à população 

ou ao setor educativo de seu interesse, evitando que seu investimento seja diluído. 

 

Geralmente, as fundações possuem mais de um projeto educacional para atingirem seus 

objetivos e por isso atuam em diversas áreas.  

 

Gráfico 01: Número de projetos educacionais 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

As fundações, por meio de seus projetos, devem decidir se pretendem atuar em um ou mais 

segmentos, que são: 

• Educação formal regular - os níveis são a pré-escola, para crianças de 3 a 6 anos, a 

escola fundamental, para crianças entre 6 e 15 anos de idade, a escola média, para 

jovens entre 15 e 18 anos, e a educação superior, para jovens e adultos de 18 anos e 

mais. Além desses, são considerados como parte da educação formal as creches, para 

crianças até 3 anos, e o ensino técnico de nível médio. 

• Educação formal não regular - busca atender a escolaridade perdida das pessoas que 

interromperam sua educação formal.  Faz parte deste segmento a educação de jovens e 

adultos, cursos profissionalizantes, educação a distância;  

• Atividades complementares e extracurriculares, como, oficinas de arte ou de leitura; 

• Prêmios – busca incentivar a qualidade da educação, especialmente os professores, por 

meio da premiação de melhores práticas; 
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• Atividades de formação para os professores – busca estimular os professores e 

capacitá-los para que os ensinamentos sejam transmitidos aos alunos. 

 

Gráfico 02: Porcentagem de projetos por âmbito de atuação 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

A maioria dos projetos desenvolvidos são atividades complementares, como, por exemplo, 

oficinas de leitura, de arte, entre outros. Em seguida, 25% dos projetos são atividades de 

formação para professores. Não há, ao menos nas fundações pesquisadas, projetos 

desenvolvidos para o ensino superior. Apenas uma fundação possui um projeto que visa 

proporcionar bolsa de estudos e capacitação universitária para professores que possuem 

apenas o magistério no Estado de Pernambuco, o que não configura um projeto de ensino 

superior. 

 
 
3.2.2 Avaliação de resultados dos projetos 

 
O acompanhamento e a avaliação de resultados dos projetos são essenciais para corrigir 

possíveis erros durante o percurso da implantação, para enfrentar problemas externos que 

podem interferir o andamento dos projetos; para redimensionar metas físicas e financeiras, e 

para conhecer os resultados e os impactos das ações desenvolvidas (PELIANO, 2001).  

 

A intenção deste item é buscar medir o compromisso e o interesse das fundações em relação 

ao desenvolvimento de suas ações sociais, ou seja, saber até que ponto as fundações se 
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 esforçam para acompanhar e avaliar seus investimentos sociais e como realizam essas 

atividades. 

 

Neste ponto, todas as fundações dizem possuir avaliação de resultado para seus projetos e 

possuem indicadores que proporcionam avaliar a efetividade dos mesmos na comunidade.  

 

“Existe avaliação, tem uma área específica da fundação que é de planejamento estratégico que 
acompanha os indicadores de resultados e tem também a avaliação institucional que é aplicada 
nas escolas da fundação e para os alunos da fundação pra saber como está o índice de 
desempenho desses alunos. Tem indicadores em todos os projetos”. 
 
“Uma das coisas que a gente se preocupa muito é com a mensuração dos resultados das nossas 
iniciativas, principalmente porque as nossas iniciativas não são fáceis de mensurar, por 
exemplo, como mensurar o impacto de uma revista, o ideal seria saber se o professor que lê a 
revista se seu aluno melhora a aprendizagem, mas é impossível medir isso. Então estabelecemos 
alguns indicadores e fazemos uma pesquisa, que é o ibope que faz para a Fundação, uma vez 
por ano, onde ele questiona o professor em relação as nossas iniciativas básicas, na revista 
precisamos saber o professor utiliza a revista na prática. 
Levantamos um quadro de indicadores e acompanhamos ano a ano a evolução deles, algo do 
tipo: 70% dos professores utilizam a nova escola para planejar as suas aulas”. 

 

Normalmente, os indicadores dizem respeito ao número de pessoas atingidas, voluntários 

envolvidos, número de parcerias e ações desenvolvidas, isso se deve ao âmbito de atuação dos 

projetos – em sua maioria atividades complementares e formação de professores. Os 

indicadores utilizados pelas fundações não são os mesmos utilizados pelo Governo, como as 

metas do programa Todos pela Educação e os indicadores dos Planos Plurianuais – detalhados 

no próximo capítulo. Vale ressaltar que mesmo sendo adotados os indicadores propostos pelo 

poder público dificilmente seria possível comparar fielmente a atuação do Governo devido a 

sua amplitude. Não há, dessa maneira, como identificar o impacto nos indicadores do Plano 

plurianual, por exemplo. 

 

De qualquer maneira, algumas fundações se utilizam dos mesmos indicadores que o Governo, 

como a Fundação Bradesco que trabalha com o ensino regular. Abaixo são indicados as taxas 

de alunos aprovados, reprovados ou que abandonaram a escola, primeiramente os indicadores 

do Brasil, em seguida os dados da fundação: 

 

 

 



70 

 

Tabela 07: Taxa de aprovação 

4ª série (Ensino 
Fundamental) 

8ª série (Ensino 
Fundamental) 

3ª série (Ensino 
Médio) 

Média 

85,8% 79,8% 74,1% 79,9% 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Ano: 2007  

  Tabela 08: Taxa de reprovação 

4ª série (Ensino 
Fundamental) 

8ª série (Ensino 
Fundamental) 

3ª série (Ensino 
Médio) 

Média 

10,4% 10,9% 7,9% 9,7% 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Ano: 2005  

 

 

Tabela 09: Taxa de abandono 

4ª série (Ensino 
Fundamental) 

8ª série (Ensino 
Fundamental) 

3ª série (Ensino 
Médio) 

Média 

4,8 % 9,4 % 10,3 % 8,1 % 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE  Ano: 2005  

 

Tabela 10: Taxa de aprovação, reprovação e evasão nos ensinos médio e fundamental – Fundação 
Bradesco 

  2006 2007 2008 

Aprovação 96,3% 94,6% 94,7% 

Reprovação 3,7% 3,0% 3,1% 

Evasão 2,8% 2,4% 2,2% 

Fonte: Relatório da Fundação Bradesco 2008 

Tabela 11: Docentes com Curso Superior 

Creche Pré-Escola 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

34  % 45,6  % 85,4  % 95,4 % 

Fonte: MEC/INEP/DTDIE Ano: 2006 
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 A fundação Bunge também mensura o impacto de suas ações nas escolas públicas por 

meio do índice de aprovação. Em alguns municípios, como Uruçuí – PI o índice é de 

85% nas escolas parceiras do projeto, e no município de Gaspar/SC a escola participante teve 

98% dos alunos aprovados em 2008. 

 

Com estes indicadores pode-se verificar que a atuação das fundações com seus projetos 

devem ser valorizados e considerados efetivos. Infelizmente, como já dito, não há como 

vincular estes resultados com os atingidos pelo Governo. 

 

3.2.3 Parcerias nos projetos (Governo, ONGs, outras empresas) 

 
Todas as fundações relataram que possuem parcerias com o Governo e com as organizações 

não-governamentais atuantes na localidade que estão inseridas, o que demonstra uma 

preocupação em realizar os projetos em parcerias para ampliar o alcance e otimizar os 

resultados das ações desenvolvidas de ambas as partes. 

 

Abaixo alguns dos depoimentos dos entrevistados: 

 

“Nós não trabalhamos em uma só região, trabalhamos em várias, em 5 estados do Brasil que são 
São Paulo, Amazonas, Goiás, Pará e Amapá, são estes os Estados que nós temos forte atuação 
com esses projetos e tem alguns projetos que acontecem em nível nacional.  Mas onde 
trabalhamos, normalmente se trabalha com parcerias com as ONGs locais, nós nunca 
duplicamos as atividades, se nós estamos num espaço em que uma organização já atua na área, 
por exemplo, da educação, ou formação de educadores, nós não vamos lá criar um projeto  pra 
trabalhar contra essa organização , se der nos transformamos em parceiro se não a gente faz 
outra coisa e não o que está acontecendo”. 
 
“Em todos os projetos temos parcerias com as prefeituras ou com o Governo do Estado ou com 
a Federação, mas sempre em parceria com o poder público”. 
 
“Em todos os programas buscamos parcerias, como por exemplo, o Ministério da Educação e 
Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e universidades públicas brasileiras”. 
 

“O carro chefe da fundação é a rede de escolas regulares, em cada projeto a gente acaba 
buscando os parceiros ou atendendo a parceiros, como por exemplo, a escola virtual, para esses 
cursos nós temos parcerias com redes locais para oferecer informática”. 
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3.2.4 Relação da Fundação com a comunidade 

 

Na relação com a comunidade, as empresas vêm buscando dialogar, conhecer seus problemas 

e atender às demandas apresentadas. Como conseqüência observam-se ações bem focalizadas 

no público-alvo, além de um atendimento adaptado às necessidades comunitárias.  De acordo 

com Peliano (2001),  

 

A flexibilidade para moldar a intervenção social às condições locais e o 
acompanhamento direto dos investimentos realizados confere ao setor 
privado vantagens comparativas em relação ao Estado com respeito à 
focalização e adaptação às demandas locais, uma vez que esse 
acompanhamento está condicionado pelas exigências burocráticas e pela 
centralização das decisões. (PELIANO, 2001, p.49) 

 

Nesta pesquisa, 50% das fundações discutem diretamente com as comunidades quais suas 

necessidades e buscam atendê-las: 

 
“Nas escolas, a partir do momento da escolha do local fazíamos uma reunião com a prefeitura 
com as lideranças locais e até com as pessoas do bairro, deixamos bem aberto qual será o papel 
da fundação ali. Também a participação dos pais é algo muito presente, ate para garantirmos 
que o aluno não vá desistir”. 

 
“Só quando a comunidade nos diz quais são os principais problemas e o q eu eles precisam é 
que a gente desenvolve um projeto específico, então todos os nossos projetos são desenvolvidos 
diretamente com a comunidade, com a participação efetiva da comunidade. Para cada projeto é 
montado um conselho, se nosso público é criança, então são crianças e pais que participam do 
conselho, se o conselho é direcionado pra juventude, normalmente são os jovens da comunidade 
que participam dos conselhos, e ai eles acompanham todo o trabalho de planejamento, 
execução, avaliação e impacto do projeto”. 
 
“Os projetos que desenvolvemos contam com a participação das comunidades onde estão 
presentes. Uma das propostas do programa Comunidade Educativa, por exemplo, é que empresa 
e voluntários, em parceria com escolas públicas e comunidade, discutam e proponham ações 
que viabilizem o fortalecimento do interesse dos alunos pelo aprendizado, diminuam a evasão 
escolar e aproximem a família da escola. Sempre estimulamos nas nossas ações o planejamento 
participativo com o objetivo do desenvolvimento local”. 

 

Em algumas fundações a relação com a comunidade ainda é indireta, geralmente apresenta-se 

através de ONGs e do poder público. O que demonstra um distanciamento entre a fundação e 

a comunidade. 

 

“A Fundação Volkswagen direciona todos os seus projetos para a comunidade, uma vez que é 
responsável pelo investimento social da montadora. Para o desenvolvimento dos projetos é 
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 sempre necessária uma parceria com a comunidade, seja por meio de um órgão público, seja por 
meio de uma Organização Social. Um grande exemplo da nossa relação com a comunidade é o 
concurso Volkswagen na Comunidade, que direciona todos os esforços para premiar projetos 
desenvolvidos por ONGs que tem  o trabalho voluntário dos empregados da montadora”. 
 

  

3.2.5 Programas similares na região desenvolvidos por ONGs, pela Prefeitura 

ou outros 

 

Todas as fundações destacaram a atuação no GIFE, ponto de encontro das organizações e 

espaço de diálogo.  

 
“Sim, conversamos com outras organizações, existe o Grupo de fundações, o GIFE, que hoje é a 
organização que congrega os grandes institutos e fundações e nós somos participantes do GIFE, 
nós estamos diretamente discutindo com as grandes organizações”. 
 
“A Fundação faz parte do GIFE, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas que agrupa 
organizações como a nossa em prol do investimento social. Além disso, dentro desse grupo há 
grupos menores de interesses focais, como é o caso do Grupo de Afinidade em Educação, do 
qual participamos”. 
 

Outro ponto de destaque é em relação as parcerias com outras organizações que se encontram 

na mesma localidade que o projeto das fundações. 

 
“Atuamos em diferentes cidades de 9 estados brasileiros. Em todas as regiões buscamos firmar 
o maior número de parcerias e buscar sinergia nas ações para de fato promovermos o 
desenvolvimento local”. 

 

Isso demonstra que as fundações têm a preocupação em dialogar com diferentes públicos, 

além de criar vínculos, mesmo que informais, com as que se encontram no mesmo território, 

unindo forças e trocando experiências. 

 

Ainda não há o estreitamento de vínculo entre as fundações, apenas poucas – 2 fundações – 

relataram a parceria com outras fundações. Porém, ainda é pequena a parceria e colaboração 

entre elas. 

“Conversamos com algumas fundações, fazemos alguns projetos em conjunto, mas ainda não é 
algo amplo. Conseguimos isso pois temos uma revista, por exemplo, a Fundação Bradesco 
compra de nós exemplares para distribuir aos seus professores”.  
 

 



74 

 

3.3 Relação com o Governo 

 

3.3.1 Apoio financeiro do Governo  

 

83% das fundações não recebem nenhum tipo de apoio financeiro do Governo, mesmo que 

estejam aptos a recebê-los já que 50% delas possuem título de utilidade pública estadual e 

municipal, o que as classificariam a receberem. A razão para isso não foi pesquisada. 

 

“Apoio financeiro do Governo. Em 2009, nós tivemos um subsídio de 10 milhões (1% do 
faturamento bruto do Grupo), e temos as subvenções, em torno de 20% dos recursos vem de 
convênios”. 
 
“Não. Só trabalhamos com recursos próprios e das nossas mantenedoras”. 
 
“Não, só mesmo orçamento próprio, vindo de dividendos do banco, isso cobre o custo dela”. 
 

3.3.2 Relação da Fundação com as esferas governamentais 

 

A relação com as diversas esferas governamentais (municipal, estadual e federal) se dá em 

parceria sem destinação direta de recursos financeiros. Todas as fundações dizem que ao 

definir suas ações e projetos consultam as esferas governamentais, principalmente as 

prefeituras em que os projetos são desenvolvidos. 

 
“A melhor relação possível, pois entendemos que são peças e parceiros fundamentais no 
desenvolvimento dos nossos projetos”. 
 
“Nossa relação é relação de parceria, a diferença é que a fundação está nos municípios há muito 
mais tempo que os governos atuais, por exemplo, estamos no Glicério há 9 anos, portanto já 
estamos há 3 gestões; estamos em Suzano há 15 anos, campinas também, então já passamos por 
4 ou 5 gestões, então é claro que somos apartidários, ela existe independente do governo que 
está naquele momento fazendo a gestão. Antes das eleições, quando as chapas estão formadas, a 
gente participa junto com a comunidade e outras organizações de discussões, participamos do 
PPA, acompanhamos todo esse processo  e normalmente quando o prefeito chega a gente faz 
um trabalho  para formar a parceria, porque ele está hoje e não estará amanha, e os trabalhos 
com a comunidade irão continuar. Normalmente não fazemos isso diretamente, fazemos em 
colegiado, as organizações daquele território se unem  para discutir com o prefeito uma política 
de assistência do município e uma política de participação especifica do plano plurianual 
daquela gestão”. 
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 A parceria com o Estado também se dá por meio da extensão de alguns projetos da 

Fundação à rede pública, como a participação na formação e capacitação de profissionais 

das escolas do Estado. 

 
“Com as prefeituras nós temos parcerias pra poder levar a capacitação que os nossos professores 
recebem também para os professores da rede pública. Muitas vezes a gente faz treinamento, traz 
palestrantes pra falar com nossos professores, nos também abrimos espaço para a rede pública. 
A gente busca potencializar esse investimento para o nosso profissional para o da rede publica 
também. E tem o EDUCA+AÇÂO que é levar nosso modelo de ensino para a rede pública. 
Começou em 2007, em 2008 foi feita uma avaliação e agora em 2009 ele já ampliou, ano que 
vem deve ampliar esse municípios, e a fundação faz toda a parte de supervisão, de treinamento 
para dos profissionais para a avaliação dos alunos da rede publica onde é feito o convênio com a 
prefeitura”. 

 

Observa-se que as fundações estão em certos territórios há muito tempo, passando por 

diversas gestões. Assim, há a preocupação em estabelecer uma documentação desta parceria - 

83% das fundações formalizam a parceria com o poder público por meio de documentação 

formal como convênios e termos de parceria.  

 

A existência destes documentos formais com declaração de responsabilidade mútua não é 

suficiente para demonstrar o grau de envolvimento institucional, porém, sem dúvida, é um 

indicador do comportamento da empresa, um instrumento que torna públicos seus 

compromissos sociais (PELIANO, 2001). 

 
“Sim. Convênio com as prefeituras com os deveres e obrigações dos dois lados. Até porque não 
podemos ficar recém quando troca o prefeito de jogar tudo fora, é um investimento e tem um 
prazo mínimo”. 
 
“Todas as parcerias são firmadas a medida de um termo de compromisso e parceria”. 
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CAPÍTULO 4 – AS FUNDAÇÕES E A GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS 

 

 

Uma das questões que surgem a respeito do envolvimento das empresas privadas na área 

social, seja diretamente ou indiretamente, é o papel que exercem na implementação e gestão 

das políticas sociais. Esta foi a questão que tentamos elucidar, mesmo que de maneira 

preliminar, nesta pesquisa.  

Neste capítulo, discorre-se sobre as diretrizes do Governo em seus diversos programas e 

busca-se entender a atuação das fundações neste panorama, tendo como base os resultados da 

pesquisa já discutidos. 

 

Primeiramente, por política social entende-se que esta 

 

[...] recebe sua melhor definição quando tratado sob a égide do conceito de 
cidadania. Assim, as políticas sociais tratariam dos planos, programas e 
medidas necessários ao reconhecimento, implementação, exercício e gozo 
dos direitos sociais reconhecidos em uma dada sociedade como incluídos na 
condição de cidadania, gerando uma pauta de direitos e deveres entre 
aqueles aos quais se atribui a condição de cidadãos e seu Estado. 
(TEIXEIRA, 1985, p. 400) 

 

Para o estabelecimento da política social o Governo se utiliza da lei do Plano Plurianual 

(PPA) que estabelece, nos termos da Constituição, os projetos e os programas de longa 

duração, definindo diretrizes, objetivos e metas da ação pública. 

 

O PPA 2008-2011 do Governo Federal19 organiza as ações do Governo com base em três 

eixos: crescimento econômico, agenda social e educação de qualidade. O Plano estabelece as 

metas e as prioridades a serem cumpridas pelo Governo ao mesmo tempo em que são 

referências para o setor privado e para o terceiro setor.  

 

No âmbito da educação, que é o foco da presente pesquisa, os objetivos do Plano Plurianual 

2008-2011 são: 

                                                           
19 Disponível em http://www9.senado.gov.br/portal/page/portal/orcamento_senado/arquivo/02.%20PPA/02.3.%202008-
2011/02.3.1.%202008/02.3.1.1.%20Elabora%C3%A7%C3%A3o/02.3.1.1.4.%20Relat%C3%B3rio/400-
Relat%C3%B3rio%20do%20Relator%20%28Dep.%20Vignatti%20PT-SC%29/390-Relat%C3%B3rio/390-
Relat%C3%B3rio%20PPA%202008-2011.pdf 



 

 

  

77 

 Alcançada a inclusão de 97% das crianças de 7 a 14 anos na escola, impõe-se avançar no desafio 
da melhoria da qualidade do ensino em nossas escolas. Pactuar metas anuais progressivas de 

melhoria do desempenho dos alunos com escolas e sistemas de ensino, bem 
como envolver pais e comunidade no acompanhamento dos resultados e na 
gestão escolar são iniciativas que passam a fazer parte da estratégia do 
Governo Federal na busca da melhoria da qualidade. É necessário ainda dar 
continuidade às políticas de valorização e qualificação dos profissionais da 
educação, transformar a escola em espaço atrativo, apoiar a educação no 
campo, promover a inclusão digital, melhorar o desempenho e o rendimento 
escolar e equalizar as condições de freqüência e permanência de alunos 
socialmente desfavorecidos. (BRASIL, 2007 – grifo nosso) 

 

Dentre os objetivos apresentados, a busca da qualidade da educação está presente 

explicitamente nas missões de 50% das fundações pesquisadas, sendo que nas restantes 

encontra-se implicitamente, mas todas, nas entrevistas, afirmam que a fundação está 

contribuindo para a melhoria da educação. O que demonstra que estão alinhadas ao Governo. 

 

Os objetivos estão inseridos nos projetos das fundações, dos 36 projetos desenvolvidos pelas 

fundações, temos que 33% são para a valorização e qualificação dos profissionais da 

educação e 28% são para melhorar o desempenho e o rendimento escolar, como podemos 

observar abaixo: 

 

Gráfico 03: Projetos conforme objetivos do Governo 

33%

11%

28%

11%

17%
Valorização e qualificação dos 

profissionais da educação: 

Transformar a escola em espaço 

atrativo

Melhorar o desempenho e o 

rendimento escolar

Equalizar as condições de 

freqüência e permanência de 

alunos socialmente desfavorecidos

Promover a inclusão digital

 
Fonte: elaborado pela autora 
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No PPA, para se atingir os objetivos acima mencionados, o Governo estabeleceu programas 

para a área de educação, a seguir se encontram os programas, seus objetivos e indicadores.  

 

1. Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos: Elevar o nível de alfabetização e 

de escolaridade da população de jovens e adultos  

Indicadores:  

• Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade 

Inferior a 4ª Série (%) 

• Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos  

• Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%) 

• Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área 

Rural (%) 

• Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região 

Nordeste (%) 

 

2. Qualidade na Escola: Expandir e melhorar a qualidade da educação básica  

Indicadores: 

• Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos  

• Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos  

• Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos  

• Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)  

• Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)  

• Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%) 

 

3. Brasil Escolarizado: Contribuir para a universalização da Educação Básica, 

assegurando eqüidade nas condições de acesso e permanência. 

Indicadores: 

• Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%) 

• Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio  

• Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%) 

• Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 

14 anos (%) 
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 • Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 

17 anos (%) 

 

4. Brasil Universitário: Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à 

pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento 

Indicadores: 

• Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade) 

• Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais 

de Educação Superior - Graduação Presencial (%) 

• Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais 

de Educação Superior - Graduação Presencial (%)  

• Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de 

Educação Superior - Graduação (%) 

• Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - 

Graduação Presencial - no Turno Noturno (%) 

• Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno 

(%) 

 

5. Desenvolvimento da Educação Especial: Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas 

de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na 

organização das condições de acessibilidade. 

Indicadores: 

• Índice de Acesso à Educação Básica  

• Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)  

• Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede 

Pública de Ensino (%) 

• Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)  

• Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes 

Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%) 

• Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%) 

• Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%) 
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• Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais na Educação Básica (%) 

 

6. Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica: Ampliar a oferta da 

educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da 

qualidade. 

Indicadores: 

• Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico  

• Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico  

 

7. Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica: Formar 

pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento 

científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do 

Brasil. 

Indicadores: 

• Índice de Doutores Titulados no País  

• Índice de Mestres Titulados no País  

• Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota) 

 

8. Educação para a Diversidade e Cidadania: Reduzir as desigualdades étnico-racial, de 

gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar. 

Indicadores: 

• Índice de Igualdade da Educação do Campo  

• Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena  

• Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares  

• Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais  

• Índice de Igualdade de Gênero  

 

Dentre as metas expostas, a maioria é contemplada nos projetos das fundações estudadas, 

como pode ser observado no Gráfico 2. Porém, ainda não são desenvolvidos projetos nas 

áreas de ensino superior, desenvolvimento da pós graduação e pesquisa científica, assim como 

projetos para pessoas com necessidades especiais - metas identificadas como importantes pelo 

Governo.  
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Além disso, não há como avaliar o real impacto e o alinhamento com as metas estabelecidas, 

já que como explicitado anteriormente, as fundações não se utilizam dos mesmos indicadores 

que o Governo. 

 

O elemento essencial, para alcançar os objetivos expostos acima, é o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007, que tem como prioridade a educação 

básica de qualidade através da conjugação de esforços de todos os entes da Federação com as 

famílias e a comunidade.  

 

O PDE consiste numa abrangente e articulada medida de política voltada à melhoria da 

qualidade da educação pública brasileira. A iniciativa inclui metas de qualidade para a 

educação básica, as quais contribuem para que as escolas e secretarias de Educação se 

organizem no atendimento aos alunos. 

 

Nesse sentido, o Programa Compromisso Todos pela Educação20 atua em regime de 

colaboração, com as famílias e com a comunidade, em proveito da melhoria da qualidade da 

educação básica. É um movimento que tem como objetivo contribuir para que o País consiga 

garantir educação de qualidade para todos os brasileiros. 

 

Para alcançar a Educação que o Brasil precisa e busca, foram definidas cinco metas 

específicas e focadas em resultados mensuráveis, que devem ser alcançadas até 2022:  

 

Meta 1. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola.  

Meta 2. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos.  

Meta 3. Todo aluno com aprendizado adequado à sua série.  

Meta 4. Todo jovem com o Ensino Médio concluído até os 19 anos.  

Meta 5. Investimento em Educação ampliado e bem gerido.   

 

 

                                                           
20 Disponível em http://www.todospelaeducacao.org.br/QuemSomos.aspx 
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Duas das fundações pesquisadas são patrocinadoras do programa Todos pela Educação e 

trabalham buscando o atendimento destas metas, porém, infelizmente, não divulgam os 

indicadores alcançados. E, 83% das fundações relataram o vínculo de seus projetos com metas 

e políticas governamentais, porém não destacaram em quais e também não utilizam os 

mesmos indicadores. 

 

Apesar disso, pode-se perceber a intenção das organizações em se alinharem e apoiarem o 

poder público. Apenas 1 fundação participa o Plano plurianual do município, mas não foi 

possível, nesta pesquisa, aprofundar a efetiva participação.  

 
“Sim, dentro dos Objetivos do Milênio está no objetivo de educação universal e dentro dos 
princípios do Todos Pela Educação, temos nossa estratégia para atingir esses objetivos 
propostos pelo governo. Temos alcançado essas metas antes mesmo do prazo, nos antecipando 
para atingir a melhoria da qualidade da educação. Tem o desempenho das escolas da fundação”. 
 
“A Fundação contribui estrategicamente com o Todos Pela Educação em sua articulação com o 
poder público, com o objetivo de apoiar as medidas para ampliação e melhor uso da verba 
pública”. 
 
“Participamos do PPA, acompanhamos todo esse processo e normalmente quando o prefeito 
chega a gente faz um trabalho para formar a parceira, porque ele está hoje e não estará amanha, 
e os trabalhos com a comunidade irão continuar”. 
 
“Sim, estão totalmente de acordo com as metas governamentais, pois em todos os projetos 
temos parceiros governamentais”. 

 

83% das organizações relataram a participação nos 8 Objetivos do Milênio – ODM, 

estabelecidos em 2000, pela ONU – Organização das Nações Unidas, que são: 

 

1. Acabar com a fome e a miséria 

2. Educação de qualidade para todos 

3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde das gestantes 

6. Combater a Aids, a malária e outras doenças 

7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 

8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento 

 



 

 

  

83 

  

 

Nesta pesquisa, o objetivo que as fundações buscam cumprir através da contribuição com seus 

projetos é o segundo: Educação Básica de Qualidade para Todos, a meta deste objetivo é 

garantir que, até 2015, as crianças de todas as regiões do país, independentemente de cor/raça 

e sexo, concluam o ensino fundamental.  

 

Embora possa ser identificado traços de paralelismo em alguns projetos e atividades das 

fundações às ações governamentais, no geral, o atendimento prestado por estas organizações 

são muito mais de contribuição e fortalecimento das políticas sociais do que de substituição 

do Estado. 

 

De acordo com a pesquisa de Peliano (2001, p. 60): “há muito por ser feito para se promover 

a complementaridade estratégica no atendimento social. Falta estreitar as relações entre 

organizações privadas e governamentais para se obter maior sinergia na prestação de serviços 

de caráter público”.  

 

Aqui retomamos a missão institucional das fundações, em que a maioria declara contribuir 

com o poder público.  

 

“Sim, contribuímos com o Estado, porém, não assumimos responsabilidades que são de 
competência do poder público”. 
 
“Sim, sempre. Todo investimento social privado visa de alguma forma contribuir para atuação 
do Estado”. 

 
‘Complementar não, mas sim contribuir com o Estado. Não achamos que o Estado tem 
obrigação de realizar estes projetos. Queremos contribuir para a melhoria da educação, se a 
educação melhorar a Revista e o Premio continuara, mas em outro patamar”. 
 
“Complementar não, fortalecer, talvez a palavra fosse fortalecer e não complementar. Nós 
queremos fortalecer as políticas publicas, no Brasil o que não falta são políticas publicas, porem 
elas não são implementadas , elas precisam se fortalecer. O recurso da fundação, a expertise 
existe para fortalecer essas políticas, é nosso papel junto com o poder público: fortalecer as 
políticas já existentes e fomentar novas políticas que se fizerem necessárias”. 
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A partir deste contexto e da pesquisa podemos inferir que o papel que as fundações ocupam 

não é o de substituir o poder público, nem ao menos de complementar (que significa 

completar), mas sim o de contribuir com o Governo em suas ações. 
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 CONCLUSÃO 

 

 

A educação – tema abordado na pesquisa - é recurso básico essencial já que a disparidade de 

níveis de educação entre a população, a limitação do sistema educacional do país e a 

qualidade do ensino são entraves para a superação da pobreza e da desigualdade social. 

Assim, a falta de educação, ou seu baixo nível de qualidade, tem o impacto de perpetuação do 

ciclo de pobreza, uma vez que pais com baixa escolaridade têm dificuldade em garantir um 

maior nível de escolaridade para seus filhos o que acaba gerando um ciclo vicioso de 

perpetuação da pobreza. 

 

Para o enfrentamento desse problema, assim como outras demandas sociais, o Estado buscou 

encontrar organizações que o contribuíssem na gestão de políticas sociais e, assim, novos 

parceiros surgiram, destacando as organizações do Terceiro Setor. Como é um setor vasto e 

heterogêneo, escolheu-se por fazer um recorte e optou-se pelas fundações corporativas.  

 

Analisando os resultados da pesquisa, pudemos observar que as fundações possuem uma 

preocupação consciente com os problemas sociais e que diversos projetos e ações são 

realizados para o combate destes. Independente das empresas estarem apenas exercendo o ISP 

e a RSC como forma de obter benefícios de imagem e algum retorno financeiro, o processo 

está, mesmo assim, avançando, já que a sociedade está começando a cobrar resultados reais e 

a questionar mais o papel das organizações privadas.  

 

Mais que simplesmente doar recursos financeiros para outras organizações, as empresas, 

através de suas fundações, estão desenvolvendo e mantendo projetos sociais, e obtendo 

impactos positivos para a sociedade - comprovados com documentos e alguns poucos 

indicadores fornecidos.  

 

Ainda há ausência de indicadores de acompanhamento e resultados, principalmente alinhados 

aos objetivos do Governo, para que se possa analisar efetivamente o impacto de seus projetos, 

e se estes estão contribuindo com as políticas sociais. Ainda é necessária a ampliação do 

diálogo, assim como o compartilhamento de capacidades e conhecimentos entre as diversas 
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fundações e também com o Governo - pelas entrevistas observamos que há um contato, porém  

pouco consistente principalmente em relação às parcerias, de modo que a troca e o 

compartilhamento de capacidades e conhecimentos ainda é pequena. A colaboração e ações 

conjuntas entre todas essas organizações podem trazer novas idéias e propostas para o 

enfrentamento de problemas, assim como maior eficiência nos projetos. 

 

Há, de qualquer maneira, uma tentativa de contribuição com o Estado, mesmo que ainda não 

totalmente alinhada com os programas governamentais. Não há, como explicitado 

anteriormente, a retirada do papel do Estado de formulador e financiador de políticas sociais.  

 

A discussão sobre o desenvolvimento de projetos está passando de uma visão globalizante 

para uma visão local, apropriada para cada comunidade. Com isso as fundações, contribuem 

cada vez mais com as políticas sociais através de seus projetos locais, que são pautadas por 

demandas da comunidade. De acordo com Cardoso (2005), é necessário reconhecer que as 

ações do Terceiro Setor no enfrentamento de questões diagnosticadas pela própria sociedade 

oferecem modelos de trabalho que representam maneiras mais eficazes de resolver problemas 

sociais. 

 

O estudo sobre as fundações ainda está no início, é necessário um aprofundamento de 

diversos pontos para entendermos o seu papel na gestão de políticas sociais. Por se tratar de 

uma pesquisa com tempo limitado, não pudemos nos aprofundar em todas as questões do 

questionário, algumas indicações para pesquisas futuras são: 1. a relação da mantenedora com 

suas fundações, verificando a visão delas; 2. relação com a comunidade, qual a percepção e os 

impactos na  comunidade; 3. como se dá a parceria entre o Estado e as fundações. 
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ANEXO I – Proposta Roteiro de Entrevista 

 

BLOCO I – A Fundação 

 

1. Qual ano, por quem e porque a Fundação foi criada? 
2. Qual a relação da Fundação com a organização mantenedora? 
3. Qual é o papel da fundação dentro da organização mantenedora? 
4. Quais são os recursos repassados pela organização mantenedora? 
5.  Há recursos próprios? Se sim, quais as fontes? 
6. Qual é a estrutura da Fundação (Conselhos, Diretoria, etc)? 
7. Qual a estrutura de recursos humanos da Fundação – número de funcionários, 

voluntários?  
8. Como e por quem são definidas as ações da Fundação? 

 

BLOCO II - Projetos 

 

9. Quais são os projetos realizados pela Fundação? 
10. Qual o foco de atuação nos projetos de educação? 
11. Existe avaliação de resultados dos projetos?  
12. Há indicadores de resultados nos projetos? Se sim, quais? 
13. Há parcerias nestes projetos? (Governo, ONGs, outras empresas) 
14. Qual a relação da Fundação com a comunidade? 
15. Existem outros programas similares na região desenvolvidos por ONGs, pela 

Prefeitura ou outros? Se sim, a Fundação se relaciona de alguma forma? 
 

BLOCO III – Relação com o Governo 

 

16. A fundação possui alguma titulação como utilidade Publica, Organização Social (OS), 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)? 

17. A Fundação tem apoio financeiro do Governo (repasses)? 
18. Qual a relação da Fundação com as esferas governamentais (prefeitura, governo 

estadual e governo federal)? 
19. Ao se definir as ações/projetos da fundação há alguma consulta com estas esferas? 
20. Existe vínculo das atividades da fundação com metas e políticas governamentais? 
21. Se sim, existe alguma documentação de parceria ou é apenas informal? 
22. Os projetos visam complementar de alguma maneira a função do Estado? 
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 ANEXO II – Projetos das Fundações 

Fundação Projetos realizados Descrição 

Fundação Bunge Comunidade Educativa Tem o objetivo de reunir empresa, 
voluntários e escolas públicas na 
discussão de ações que viabilizem o 
fortalecimento do interesse dos alunos 
pelo aprendizado, diminuam a evasão 
escolar e aproximem a família da escola. 

Fundação Bunge RECRIAR Programa de formação de educadores, 
desenvolvido em parceria com as 
secretarias de Educação. Por meio de 
seminários e oficinas gratuitas, 
experiências pedagógicas bem-
sucedidas em sala de aula são 
compartilhadas com educadores.  

Fundação Bunge Prêmio Professores do Brasil O prêmio valoriza experiências 
desenvolvidas em sala por educadores 
da rede pública, de todos os ciclos do 
ensino básico, que contribuam para a 
qualidade do ensino no País. 

Fundação Bradesco Escolas Escolas de educação formal, atualmente 
são 40 em todo o país. 

Fundação Bradesco Educação de Jovens e 
Adultos 

Tem o objetivo de estender a 
oportunidade de escolarização a uma 
faixa da população adulta que não 
freqüentou a escola na idade adequada. 

Fundação Bradesco Educação Profissional  A Educação Profissional destaca-se 
como um fator estratégico de 
competitividade e desenvolvimento 
humano na nova ordem econômica 
mundial. 

Fundação Bradesco Intel Educar Intel®  Educar é um programa de 
formação de professores que tem como 
objetivo prepará-los para  promover o 
aprendizado com base na investigação, 
possibilitando integrar, efetivamente, a 
utilização de computadores ao currículo 
escolar, de modo a resultar em melhoria 
na aprendizagem dos alunos. 

Fundação Bradesco Informática para Deficiente 
Visual 

O programa é desenvolvido para permitir 
que pessoas com deficiência visual 
fizessem sozinhas transações bancárias 
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na internet. 

Fundação Bradesco Cisco Networking Academy A Cisco Systems e a Fundação Bradesco 
são parceiras no projeto Cisco 
Networking Academy, oferecendo cursos 
de formação técnica na área de redes de 
comunicação de dados a alunos da 
Fundação e de comunidades carentes. 

Fundação Bradesco ntel® Aprender  O programa Intel® Aprender procura 
desenvolver em crianças e adolescentes 
dos 10 aos 18 anos o pensamento 
crítico, a disposição para trabalho em 
equipe e o espírito de colaboração. O 
conteúdo do programa é de 30 horas e 
explora as ferramentas tecnológicas a 
partir de atividades e projetos adaptados 
às realidades das comunidades onde 
moram os alunos.  

Fundação Bradesco Escola Virtual  A Escola Virtual amplia o projeto 
pedagógico da Fundação Bradesco para 
além das fronteiras das suas 40 
unidades escolares. Dedicado a oferecer 
cursos a distância o portal de e-learning, 
denominado Escola Virtual, está à 
disposição de alunos e ex-alunos, 
educadores e funcionários da Fundação 
Bradesco, além de pessoas da 
comunidade e desempregados que 
desejem obter uma nova especialização 
ou requalificação para o trabalho.  

Fundação Bradesco Centros de Inclusão Digital  Os Centros de Inclusão Digital ou CIDs 
são laboratórios de informática criados 
para as comunidades carentes, com o 
objetivo de promover a inclusão digital de 
suas populações e estimular a 
responsabilidade social, o 
empreendedorismo e ampliar as noções 
de cidadania. 

Fundação Bradesco Educa+Ação O Programa Educa+Ação, iniciado em 
2007, tem como objetivo dar condições 
de ensino para que crianças aprendam a 
ler e escrever até os oito anos de idade. 
O programa visa integrar a iniciativa 
privada e o setor público municipal no 
esforço de elevação do padrão 
educacional das crianças brasileiras, e 
está em sinergia com o movimento 
“Compromisso Todos pela Educação”, 
que tem como uma das metas a 
alfabetização das crianças até os oito 
anos. 

Fundação Bradesco Educar Bovespa O principal objetivo do projeto é fomentar 
uma cultura de poupança e formação de 
patrimônio, explicando aos jovens como 
fazer administração de finanças. 
Participando do projeto, crianças, jovens 
e adultos aprendem como controlar 
desde a mesada até o orçamento 
familiar. 
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 Fundação Bradesco Programa Nacional de 
Educação Fiscal (PNEF) 

O Programa Nacional de Educação 
Fiscal (PNEF) tem por objetivo incluir as 
questões da educação fiscal no conteúdo 
programático curricular, de forma 
transversal, tendo em vista que a escola 
é um espaço de construção de 
conhecimento e reflexão crítica sobre a 
realidade da comunidade em que está 
inserida. 

Fundação Bradesco Projeto de Informática 
Educacional 

Desde a implantação do Projeto de 
Informática Educacional, iniciado em 
1991, a Fundação Bradesco vem 
incorporando, a cada dia, o uso da 
tecnologia no processo ensino-
aprendizagem de forma contextualizada 
e significativa. 

Fundação Bradesco Cuidando do Futuro A educação como instrumento de 
transformação social. Este é o princípio 
que guia o projeto Cuidando do Futuro, 
uma parceria entre a Fundação Bradesco 
e o Canal Futura. Programas do canal 
são utilizados nas unidades escolares da 
Fundação Bradesco como instrumento 
motivador para discutir problemáticas 
atuais que façam parte do cotidiano dos 
alunos.  

Fundação 
Volkswagen 

Brincar O projeto Brincar foi desenvolvido para 
os profissionais que trabalham com 
essas crianças. O projeto Brincar é uma 
proposta de formação de educadores 
para o aprimoramento de suas práticas 
com relação ao desenvolvimento de 
atividades lúdicas, expressivas e 
recreativas com as crianças. 

Fundação 
Volkswagen 

Pró-Educar Brasil  O projeto Pró-Educar foi concebido para 
proporcionar bolsa de estudos e 
capacitação universitária para 
professores que possuem apenas o 
magistério. Os principais objetivos são: 
contribuir para a melhoria do IDEB nas 
escolas públicas da região, assim como 
oferecer aos educadores a oportunidade 
de atingirem estabilidade na vida 
profissional. 

Fundação 
Volkswagen 

Estudar pra Valer!  Encontros de formação de educadores, 
acompanhamento das atividades em sala 
de aula e fornecimento de material de 
apoio para professores e os alunos do 1º 
ao 9º ano. O projeto Estudar pra Valer! 
dissemina, entre os educadores, o 
ensino por meio de projetos de leitura e 
produção de textos.  
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Fundação 
Volkswagen 

Entre na Roda   
Leitura na Escola e na 
Comunidade   

O projeto Entre na Roda difunde o hábito 
da leitura em instituições educacionais, 
em seu entorno e em outros espaços 
educativos, propiciando a convivência 
em ambiente letrado para crianças, 
jovens e adultos.  

Fundação 
Volkswagen 

Coral da Gente O projeto Coral da Gente oferece 
formação artística para crianças e 
adolescentes do ensino fundamental e 
médio. Contempla atividades divididas 
nos períodos da manhã e da tarde, 
respeitando o horário de estudo formal 
dos alunos. 

Fundação 
Volkswagen 

Aprender com a Pinacoteca  Projeto desenhado exclusivamente para 
o aprendizado na área de artes, como 
forma de ampliação do aprendizado e 
instrumento de inserção social. 
 

Fundação Orsa Programa de Gestão 
Pedagógica para Infância - 
Progepi 

O Progepi foi criado para promover o 
desenvolvimento integral das crianças de 
0 a 6 anos em seus aspectos físicos, 
psicológicos e sociais. O Progepi reúne 
iniciativas como a manutenção de filtros de 
água na altura das crianças, banheiros 
especialmente adaptados e a organização 
de áreas para literatura, teatro, casinha, 
brinquedos etc.  

Fundação Orsa Programa de Formação de 
Profissionais de Educação 
Infantil 

O Programa capacita professores, 
diretores, supervisores e assistentes para 
que eles intervenham no cenário da 
educação infantil em seus municípios. Os 
profissionais aprendem a elaborar, 
implementar e avaliar projetos 
pedagógicos direcionados às 
necessidades e carências de creches e 
pré-escolas públicas. O Programa também 
busca sensibilizar gestores para a 
elaboração de políticas públicas que criem 
condições para se realizar um trabalho 
pedagógico de qualidade. 

Fundação Orsa Formação Social Programa inicial da Fundação Orsa, o 
Formação tem o objetivo de desenvolver e 
implementar projetos de inclusão e 
construção da cidadania para crianças, 
adolescentes, famílias e comunidade, 
contribuindo para o desenvolvimento 
social sustentável.  O Programa Formação 
mantém oficinas de linguagem artística, 
dança, teatro, conhecimento e esporte, 
que proporcionaram a criação de grupos 
de destaque no cenário nacional.            

Fundação Victor  - Prêmio Victor   O Prêmio Victor Civita – Educador Nota 
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Civita Civita Professor Nota 10 10 é uma iniciativa da Fundação Victor 
Civita (FVC) que visa identificar, valorizar e 
divulgar experiências educativas de 
qualidade, planejadas e executadas por 
professores, diretores e coordenadores 
pedagógicos em escolas de ensino 
regular. 

Fundação Victor 

Civita 

Educação no rádio Diariamente na Rádio Bandeirantes e às 
terças e quintas nas rádios Cultura Brasil e 
Cultura FM você ouve os boletins sobre 
Educação produzidos por NOVA ESCOLA. 
Têm o objetivo de levar ao público em 
geral a discussão inteligente sobre os 
temas relacionados ao ensino e à 
aprendizagem e ampliar o debate sobre 
Educação no país. 

Fundação Victor 

Civita 

Incentivo à leitura Letras de Luz é um projeto de Educação e 
Cultura desenvolvido pela Fundação Victor 
Civita com patrocínio da EDP. A iniciativa 
beneficia 40 municípios (organizados em 
11 pólos) em quatro estados. O mote que 
o guia é claro: colaborar para que o gosto 
pela leitura cresça cada vez mais.  

Fundação Victor 

Civita 

Formação em Matemática 
nas escolas Victor Civita 

Matemática é D+ é um programa de 
formação continuada em ensino da 
Matemática realizado na Escola Estadual 
Victor Civita  e na Escola Municipal Victor 
Civita, na capital paulista. Tem como 
objetivo orientar e preparar a equipe de 
professores, coordenadores e diretores 
dessas escolas para que conquiste 
autonomia na tomada de decisões diária 
sobre as atividades de Matemática em 
sala de aula, tendo garantida a 
fundamentação teórica da prática. 

Fundação Victor 

Civita 

Ponto de Encontro O Ponto de Encontro é o portal de 
comunidades virtuais de NOVA ESCOLA. 
O site é mantido em parceria com a 
Microsoft Brasil e está no ar desde junho 
de 2007. Nele, os educadores podem criar 
grupos - ou participar dos já existentes - e 
usar ferramentas de discussão, biblioteca 
de documentos, imagens e links, agenda 
de eventos e mural de avisos.  
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Fundação Victor 

Civita 

Projeto Entorno Desde 2006 o Projeto Entorno atua nas 
escolas vizinhas aos prédios do Grupo 
Abril, nos bairros de Pinheiros, Freguesia 
do Ó e Butantã, em São Paulo.  Em 2009, 
o número de escolas atendidas dobrou em 
relação ao ano anterior: 12 receberam a 
capacitação para gestores. 

Fundação Victor 

Civita 

Profissão Professor A Fundação Victor Civita (FVC), em 
parceria com a TV Cultura, produz a série 
Profissão Professor. Os programas 
misturam ficção com experiências reais. 
Atores e atrizes representam professores 
e uma coordenadora pedagógica, que 
comentam trabalhos de verdade feitos por 
vencedores do Prêmio Victor Civita. O 
cenário representa a sala dos professores 
de uma escola. 

Fundação Educar 

Dpaschoal 

Leia Comigo!,  Edição de livros de literatura infanto-
juvenis com conteúdos que reforcem 
valores que estimulem o gosto pela leitura 
e incentivem a leitura cidadã. Entre os 
temas, encontram-se direitos e deveres, 
preservação do meio ambiente, 
diversidade, ética e cidadania, 
voluntariado, incentivo à leitura, entre 
outros.  

Fundação Educar 

Dpaschoal 

Academia Educar Promove a formação de núcleos de 
lideranças juvenis em escolas públicas, 
criando oportunidades para que o jovem 
descubra em si o potencial que o torna 
capaz de transformar sua realidade, de 
sua escola e de sua comunidade. O 
programa tem como conceitos o 
voluntariado, o desenvolvimento de 
competências, habilidades, projetos e a 
formação de rede. 

Fundação Educar 

Dpaschoal 

Prêmio Trote da Cidadania Reconhece e incentiva universitários de 
todo o Brasil a promover ações sociais 
com os calouros, para estimular o 
empreendedorismo social e reduzir a 
prática do trote humilhante ou violento. A 
Fundação Educar DPaschoal, desde 1999, 
incentiva e reconhece as boas práticas de 
recepção aos calouros nas universidades 
através do projeto Trote da Cidadania.  

 


