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Crise nas empresas de comunicação provoca cortes de até 50% no orçamento de fundações 
mantidas por veículos  
 
A crise que vem assolando o mercado de mídia - a ponto de as principais associações do setor 
procurarem auxílio financeiro junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) - não causou estragos apenas nos negócios da indústria da comunicação. Também as 
fundações das empresas, que apóiam especialmente as áreas de educação e cultura, amargam 
queda no orçamento. Sustentadas por aportes das companhias mantenedoras e por parcerias com 
o setor privado, as três maiores fundações do País registraram em 2003 encolhimento de 12% até 
50% da sua verba anual. São elas a Fundação Roberto Marinho, das Organizações Globo; a 
Fundação Victor Civita, do Grupo Abril; e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, do Grupo RBS. 
Procuradas, as fundações Demócrito Rocha (do jornal O Povo, do Ceará) e Rômulo Maiorana (O 
Liberal, do Pará) não atenderam a reportagem até o fechamento desta edição.  
 
"Nossa meta sempre foi multiplicar por três o orçamento da fundação a cada ano, mas em 2003 
não vamos conseguir", diz o gerente executivo da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMS), 
Alceu Terra Nascimento. Segundo ele, este ano a verba mal vai chegar a R$ 1 milhão - sendo que 
já foi de R$ 2 milhões anteriormente. O montante sofreu nova redução no planejamento para 
2004: R$ 600 mil. "Essa verba é proveniente do Grupo RBS, único mantenedor da fundação, sem 
contar com eventuais aportes de instituições internacionais, como Unesco e Banco Mundial", 
afirma Nascimento. Cada uma das empresas do grupo - formado por seis jornais, 22 estações de 
rádio, 20 emissoras de TV e um portal de Internet, com atuação na região Sul do País - destina 
um percentual do seu resultado para a fundação. 
 
Papel estratégico 
 
De acordo com o executivo, partiu da própria FMS a decisão de não trabalhar com marcas 
comerciais, para que as atividades da instituição não fossem confundidas com as do grupo de 
comunicação. "É muito comum que empresas, buscando visibilidade, tentem se tornar pauta da 
mídia por meio da fundação", diz. Mas, tendo em vista a redução de custos na entidade, a FMS 
estuda parcerias com o setor privado, desde que as mesmas não concorram com organizações 
sem fins lucrativos, ressalta Nascimento.  
 
A FMS passou por uma reformulação em 1995, quando deixou de ser propriedade da família do 
fundador para ser responsabilidade do grupo. Também nessa época a entidade expandiu sua 
atuação para além da sede da RBS, em Porto Alegre (RS), deixando de executar ações sociais 
para se tornar uma mediadora, com mobilização de recursos, financiamento de projetos e 
visibilidade à rede do Terceiro Setor - conquistada graças à cobertura jornalística do grupo, que 
hoje se concentra, por exemplo, na denúncia de violência infantil. 
 
Quanto ao reconhecimento público, Nascimento afirma que o nome de Maurício Sirotsky é o 
segundo mais lembrado no Rio Grande do Sul - depois de Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo 
Gerdau -, de acordo com pesquisa anual da Revista Amanhã. "A fundação adquiriu papel 
estratégico para o Grupo RBS", diz o executivo. Mas não é contraditório ter aumento de prestígio 
na empresa e, ao mesmo tempo, redução de verba? "Esta é a minha briga aqui dentro", conta. 
 
"Parceiros incríveis"  
 
Nelson Savioli, superintendente executivo da Fundação Roberto Marinho (FRM), afirma, por sua 
vez, que as diversas parcerias fechadas com o setor privado permitiram que os investimentos na 
entidade fossem mantidos. Ainda assim, houve queda de 17% de 2002 para 2003 - o montante 



caiu de R$ 60 milhões para R$ 50 milhões por ano. "Temos um grupo incrível de parceiros, como 
Bradesco, Itaú, Correios e Petrobras, entre outros, que não deixam de aportar recursos na 
instituição", diz Savioli, sem informar, no entanto, quanto vem das Organizações Globo. 
 
A FRM foi uma das primeiras fundações de empresas de mídia, criada há 25 anos. Com foco na 
educação, os principais programas monitorados diretamente pela entidade são o Telecurso 2000, 
o Canal Futura e o Projeto Tom, voltado à educação para o meio ambiente. Diferentemente do 
Grupo RBS, as Organizações Globo decidiram não centralizar suas ações sociais na FRM. O Criança 
Esperança, por exemplo, é iniciativa da Rede Globo. "Também o jornal O Globo, o Sistema Globo 
de Rádio e outras empresas do grupo têm as suas próprias iniciativas no âmbito social", esclarece 
Savioli, que conta com uma equipe de 200 funcionários, metade deles no Canal Futura. Outra 
área de atuação da FRM é a preservação do patrimônio nacional: no seu histórico, constam cerca 
de 80 projetos de valorização de bens históricos e culturais. 
 
Foco no professor 
 
A Fundação Victor Civita (FVC) abraçou a educação básica - prioritariamente o ensino público - 
como bandeira. Dentre as principais fundações, a FVC é a que dispõe de dados mais detalhados 
sobre o impacto da sua atuação, seja na comunidade ou com relação ao retorno de imagem 
institucional, que estão disponíveis no site da entidade. No endereço eletrônico, a FVC ressalta 
que ela e as fundações Bradesco e Roberto Marinho são "as três maiores fundações privadas na 
educação", oferecendo inclusive informações sobre o público beneficiado e os recursos aplicados 
em cada uma.  
 
Segundo o diretor técnico da FVC, Geraldo Suzigan, a missão da instituição é contribuir para a 
melhoria da qualidade do ensino fundamental, com foco na qualificação do professor. Desde a 
criação da FVC, em 1985, foram aplicados R$ 114 milhões na realização de projetos sociais, com 
destaque para as iniciativas voltadas à formação profissional do educador como a revista Nova 
Escola (tiragem mensal de 640 mil exemplares), o site Nova Escola OnLine e o Prêmio Victor 
Civita. 
 
Com R$ 21,1 milhões este ano, o orçamento da FVC sofreu redução de 12% em comparação com 
2002 (R$ 24 milhões). Do total de 2003, segundo Suzigan, R$ 6,2 milhões vêm de doações da 
Família Civita e do Grupo Abril, enquanto R$ 14,9 milhões são oriundos de produtos e serviços - 
como a venda de espaço publicitário na revista Nova Escola. Há cinco anos, a FVC firmou 
parcerias com duas escolas que levam o nome do fundador da Abril: a EEPG Victor Civita de 
Guarulhos (SP) e a EEPG Victor Civita de Salvador (BA). As instituições recebem apoio financeiro e 
consultoria técnica pedagógica. 
 
Fundação e ano de criação                Victor Civita, 1985 
Quanto já investiu                             R$ 114 milhões 
Principais atividades                         Prêmio Victor Civita; Revista e site Nova Escola 
Impacto social                                   1,4 milhão de professores e 5 milhões de alunos 
    
  
Fundação e ano de criação                Maurício Sirotsky, 1987 
Quanto já investiu                             R$ 18,7 milhões 
Principais atividades              Apoio técnico e financeiro a ONGs; Mobilização social; 
Implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
Impacto social                                   1.489 instituições e 107.110 pessoas 
              
 
 
 



Fundação e ano de criação                Roberto Marinho, 1977 
Quanto já investiu                             não disponível 
Principais atividades                         Telecurso 2000 Canal Futura Projeto Tom 
Impacto social                                  700 mil alunos 14 milhões de telespectadores 800 escolas 
e 500 mil alunos 
 
Fonte: Fundações 
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