
Fundação Itaú Social investe R$ 49,5 milhões em educação em 2009 

Reconhecendo a educação como questão-chave para o desenvolvimento do pais, as ações da 
fundação do banco Itaú atingem 98% dos municípios brasileiros. 

Constituída em 2000, a Fundação Itaú Social atua em todo o Brasil em parceria com as três 
esferas de governo - federal, estadual e municipal -, com o setor privado e com organizações 
da sociedade civil para cumprir o desafio de contribuir com a política pública de educação. "O 
Prêmio Itaú-UNICEF que chega à sua 8ª edição este ano exemplifica o que chamamos de 
Educação Integral, pois oferece visibilidade às organizações sociais que trabalham com 
instituições de ensino públicas. Nosso desafio está em articular a escola com outros atores da 
comunidade, ONGs e fundações empresariais", diz Ana Beatriz Patrício, diretora da Fundação 
Itaú Social, em entrevista para o Programa Ações Sustentáveis da TVSA [www.tvsa.tv.br ]. 

Uma das iniciativas da Fundação para contribuir com a superação dos problemas na área de 
leitura e escrita foi a criação do Programa Escrevendo o Futuro, em 2002, junto com o CENPEC 
(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária). Seis anos depois, 
nomeado Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, foi transformado em política 
pública de educação do governo federal. A parceria com o Ministério da Educação (MEC) 
permitiu levar essa ação a 98% dos municípios brasileiros. "A grande preocupação era o 
processo formativo e a continuidade. A ideia é dar alcance a todos os alunos e para isso é 
preciso investir no professor. A primeira edição, ocorrida no ano passado, teve 200 mil 
professores inscritos - que estão sendo capacitados este ano -, 55 mil escolas e cerca de seis 
milhões de alunos beneficiados", afirma a diretora.  

O Banco Itaú investe em educação desde os anos 90. "Com a constituição da Fundação, o 
banco criou um fundo patrimonial que permite certa independência e perenidade de 
investimentos", diz. O orçamento anual é resultante do superávit da aplicação nesse fundo. No 
fim de 2008 o fundo possuía R$650 milhões. Para este ano, o valor destinado à aplicação nos 
programas da organização é de R$ 49,5 milhões. 

"O Itaú se posiciona como empresa cidadã, é compromissado com o desenvolvimento do país e 
procura gerar resultados não só financeiros, mas socioambientais. Isso é inerente ao negócio 
no momento em que os produtos e a política de crédito são definidos. Consideramos na 
concessão de crédito não só a capacidade financeira da empresa, mas todo o seu 
posicionamento socioambiental. Temos a clareza de que somente com pessoas qualificadas e 
preparadas é possível para um país competir globalmente", enfatiza. 

Perfil da TVSA - A TVSA é um portal de vídeo desenvolvido pelo Instituto Conteúdo 
Responsável (ICR), uma sociedade sem fins lucrativos que tem por objetivo disseminar 
informação sobre as boas práticas de sustentabilidade. 

Toda a programação, voltada para as ações entre o segundo e terceiro setor, inclui programas 
de debates, entrevistas, cobertura de eventos e noticiários e pode ser acessada pelo portal e 
também através de celulares iPhone. 
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