
Fazer o bem sem olhar a quem se tor-
nou um provérbio obsoleto no meio
empresarial se tratando de incenti-

vos a programas sociais, dando lugar a
uma outra máxima igualmente conhe-
cida: ação gera reação. Neste caso, ação
por parte das empresas e reação vinda
do impacto benéfico de desenvolvimen-
to à sociedade e à economia da empresa.
Esta consciência em que todos ganham,
junto com o prestígio e uma divulgação
maior das vantagens econômicas,em fi-
nanciar projetos socioambientais, tém
provocado um aumento no número de
empresas que investem nestas ações e
incentivado, direta ou indiretamente, a
criação de novas instituições.

Segundo dados da Associação Bra-
sileira de Organizações Não Governa-
mentais (ABONG), entre 1996 e 2002,
o número de Fundações Privadas e As-
sociações sem Fins Lucrativos (FASFIL)
cresceu de 105 mil para 276 mil enti-
dades. Período em que houve maior
procura por financiamentos para ações
socioambientais por parte das ONGs e
empresas que desejavam instituir novos
programas de melhorias para os colabo-
radores e população próxima.

De acordo com a lei Federal 9.249/95,
referente à renúncia fiscal, este incenti-
vo pode ser feito por empresas de lucro
real (impostos calculados considerando
todas as receitas) destinando 1,5% deste
valor para projetos nas áreas de educação
e pesquisa ou 2% para programas de me-
lhorias para trabalhadores, dependentes

e à comunidade. Dessa forma, muitas
corporações enxergaram que poderiam
financiar ações socioambientais, sem a
preocupação de gerar um desfalque no
financeiro, ao contrário, sendo possí-
vel até se isentar de impostos. Recurso
usado para beneficiar instituições que
possuem o título de Utilidade Pública
Federal ou o registro de Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OS-
CIP), ou seja, organizações já formadas
com projetos bem definidos.

No entanto, para dar início a uma
ação social, ou até mesmo implantar no-
vidades, é preciso ter capital, com isso,

empresas e entidades têm utilizado ou-
tros meios para dar suporte a estas ações
e gerar retorno ao investidor, como as
opções oferecidas pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Os financiamentos aprovados
por ele para investimentos em progra-
mas sociais de empresas resultam em
uma soma de R$ 102 milhões.

Segundo Júlio Ramundo, superin-
tendente da área de inclusão social do
BNDES, o Banco oferece linhas de finan-
ciamentos para investimentos sociais
de empresas de todos os portes, Esses
investimentos podem beneficiar a comu-



nidade com a realização de projetos so-
ciais que melhorem a qualidade de vida
da população local, ou gerar melhorias
na própria empresa, com investimentos
voltados para o bem-estar dos empre-
gados. Ambos os Casos fazem parte das
prioridades das políticas operacionais
do BNDES, ou seja, têm condições favo-
ráveis de financiamento (TJLP - Taxa de
Juros de Longo Prazo do BNDES, mais
spread de 0% a 1% ao ano e até 100% de
participação do Banco).

O BNDES ainda destina recursos do
Fundo Social do Banco, não-reembolsá-
veis, para apoiar projetos e investimentos
de caráter social, nas áreas de geração de
emprego e renda, serviços urbanos, saú-
de, educação, habitação, meio ambiente,
alimentação, desenvolvimento regional
e social. Como exemplo, o superinten-
dente citou o projeto implementado no
estado do Piauí, onde o BNDES aprovou
recursos (não-reembolsável) no valor de
R$ 12 milhões para a reestruturação do
sistema hospitalar, envolvendo mais de
cem hospitais da região. "Para 'apro-
varmos o empréstimo, fazemos uma
avaliação do impacto que o programa
social da empresa terá sobre os bene-
ficiados. Quanto maior esse impacto,
melhor a condição do financiamento"
- ressalta Ramundo.

Nacional de Mícrocrédito Produtivo
Orientado (PNMPO) que aumenta o acesso
ao crédito aos microempreendedores
populares, gerando trabalho e renda para as
áreas com menor capital.
Em 2006, as operações aprovadas pelo
BNDES para o PNMPO alcançaram o
nível recorde de R$ 48,1 milhões, com
crescimento de 140% na comparação
com os R$ 20,1 milhões aprovados no
ano anterior. Em 2007, até 31 de maio, o
BNDES aprovou operações no valor de

Para estreitar a relação entre beneficiados e
financiadoras, as operações aprovadas pelo
BNDES são direcionadas para os agentes
repassadores, entre eles, cooperativas
centrais, bancos cooperativos, OSCIPs,
agências de fomento, responsáveis pelo
desembolso do valor financiado. •
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