
oi por acompanhar, nos Es
tados Unidos, o tratamento 
contra leucemia do filho de 
nove anos, que o engenheiro 
civil Francisco Neves conhe

ceu a Ronald McDonald House Cha-
rities, onde ficou hospedado com a 
família. Criada pela maior rede mun
dial de fast food, a instituição, em 
35 anos, se espalhou por 170 cidades 
e já viabilizou a doação de mais de 
US$300 milhões para programas de 

assistência à infância e adolescência. 
De volta ao Brasil, em 1990, o enge
nheiro sentiu falta de iniciativas si
milares e deu inicio a uma série de 
ações que culminaram com a funda
ção, em 1994, da Casa Ronald McDo
nald do Rio de Janeiro - primeira no 
Brasil e na América Latina. 

Cinco anos depois, precisamen
te em 8 de abril - quando é come
morado o Dia Mundial de Combate 
ao Câncer -, foi criado o Instituto 

Ronald McDonald, até hoje presidi
do por Francisco Neves. O Instituto é 
uma instituição sem fins lucrativos 
que tem por objetivo principal au
mentar o índice de cura do câncer 
infanto-juvenil. 

É coordenado pelo Instituto o 
Programa Diagnóstico Precoce, que 
capacita profissionais do Programa 
Saúde da Família para identificar 
sintomas de câncer em crianças e 
adolescentes e encaminhar os casos 



a especialistas. O Instituto também 
mantém três unidades da Casa Ro
nald McDonald, que oferecem hos
pedagem, alimentação, transporte e 
suporte psicossocial para pacientes 
em tratamento que estejam fora de 
suas cidades. Em 2009, o Instituto 
comemorou dez anos, com mais de 
R$ 116 milhões arrecadados e mais 
de l o o instituições beneficiadas, 
viabilizando cerca de 120 projetos de 
estruturação do atendimento hospi
talar e 100 projetos de atendimento 
psicossocial. 

Uma das maiores fontes de arreca
dação do Instituto Ronald McDonald 
é o McDia Feliz, quando as vendas 
do principal sanduíche da rede são 
revertidas em doações para insti 
tuições beneficentes de todo o país. 
Além de muita repercussão, por con
ta de fortes campanhas publicitárias, 
o programa, com resultados efetivos 
no aumento da cura do câncer, já ren
deu prêmios à empresa. 

No caso da rede Mc Donald's, foi 
uma experiência pessoal que deu 
origem ao um dos mais destacados 
cases de investimento social corpo
rativo. Também foi uma experiência 
pessoal - desta vez, do dono da rede, 
Miguel Krigsner-que deu origem à 
Fundação O Boticário de Proteção à 
Natureza, outra iniciativa no cam
po social bastante reconhecida. 
"Quando ainda era estudante, Kri-
gsner foi inspirado por uma palestra 
do ambientalista José Lutzemberg 
e também pelo funcionamento da 
organização israelense KKL (Keren 



Responsabilidade Social 

Kayemeth Leísrael) que, desde 1901, 
recupera áreas em Israel", conta 
Malu Nunes, diretora executiva da 
Fundação. 

Ela acrescenta que, desde o iní
cio das atividades do Boticário, em 
1977, a marca sempre foi associada 
ao meio ambiente por seus con
sumidores e havia uma demanda 
considerável de pedidos de apoio 
a iniciativas relacionadas ao tema. 
"Foi assim que, em 1990, Krigsner 
decidiu criar um projeto para con
cretizar o desejo de fazer algo pela 
natureza brasileira. Contratou uma 
consultoria e o resultado foi a criação 
de uma organização autônoma, que 
abraçasse a causa". 

A d i ferença nesse caso é que 
O Boticário optou, em 1990, por 
montar uma fundação, que tem 

características bastante diversas 
de uma associação (ou instituto). 
É imprescindível, por exemplo, de
signar um patrimônio próprio no 
ato de sua constituição e, também, 
finalidades essenciais e específicas 
que não poderão ser alteradas. Além 
disso, o controle é externo, as funda
ções são reguladas pelo Ministério 
Público. Desde sua criação, a Fun
dação O Boticário atua no patrocí
nio e disseminação de iniciativas de 
conservação da natureza, mas, hoje, 
tem ações mais abrangentes do que 
o apoio a projetos. Cerca de U$ 8,6 
milhões já foram destinados para 
1.176 iniciativas de 379 instituições 
e a Fundação ainda investe esforços 
nos projetos de áreas naturais pro
tegidas, em educação e mobilização. 

Como se vê, a motivação para o 
investimento social corporativo no 
Brasil ainda parte de interesses pes
soais, mas os caminhos encontrados 
para a efetivação desse investimento 
deforma estratégica são diversos. De 
acordo com o Instituto para o Desen
volvimento do Investimento Social 
(IDIS)- Organização da Sociedade Ci
vil de interesse Público (OSCIP) que, 
há dez anos, ajuda a promover e a 
estruturar o investimento social pri
vado no país - a escolha deve resultar 
de uma reflexão profunda, pois criar 
uma pessoa jurídica (associação ou 
fundação) traz implicações de lon
go prazo. "Uma empresa pode sim
plesmente criar um departamento 
ou uma área que vai zelar pelas suas 
ações de responsabilidade social e/ 
ou pelo seu investimento social. Ou
tra empresa pode preferir a abertura 
de uma associação ou de um institu
to empresarial, por considerar mais 
fácil envolver empresas terceiras e 
fornecedores no foco de atuação es
colhido e, portanto, mobilizar mais 
recursos para a causa. Cada caso 
deve ser analisado separadamente, 
para que o investimento seja o mais 
efetivo possível", afirma o gerente de 
projetos do IDIS, Osmar Araújo. 

O Instituto Flamboyant, do Flam-
boyant Shopping Center, em Goiânia, 
é exemplo de investimento social 
que foi crescendo progressivamen
te. O Instituto só foi só foi criado no 



1. Formar o comitê de investimento social 
O comitê deve envolver pessoas de diversas 
áreas da empresa e, inicialmente, tem a função 
de sensibilizar internamente sobre a importância 
do investimento social privado. Envolve 
também a liderança, principal responsável 
pela sustentabilidade do programa. O comitê 
será responsável pelo desenvolvimento, 
implementação, acompanhamento, avaliação e 
comunicação do programa de investimento social 
da empresa. 

2. Fazer o levantamento interno -
quantitativo 
e qualitativo 
O levantamento gualitativo refere-se à 
identificação das experiências da empresa com 
ações sociais, opiniões sobre o investimento na 
área social e motivações da liderança guanto 
à atuação social da empresa. O guantitativo 
relaciona-se aos valores financeiros alocados para 
as ações sociais nos últimos dois anos. 

3. Definir o foco de atuação 
Em um contexto de grandes demandas sociais, o 
desafio para a empresa é, justamente, a escolha 
do foco. Para esta fase recomenda-se realizar 
levantamento local na comunidade onde a empresa 
deseja atuar para identificar as demandas, bem 

como os talentos e recursos existentes. Conhecer 
as organizações referência em investimento social 
privado também contribui para a definição do foco. 

4. Definir a estrutura do investimento 
A empresa tem a opção de estruturar o 
investimento social por meio da criação de uma 
associação sem fins econômicos gue pode ter o 
nome fantasia "instituto"; ou por meio de uma 
fundação; ou, ainda, criar um departamento 
específico para o investimento social dentro 
da própria empresa. A constituição de uma 
associação envolve menos burocracia e não exige 
a alocação de um patrimônio inicial. Por outro 
lado, a fundação gue exige essa alocação prévia 
destina este recurso para um fundo permanente, 
garantindo a perenidade dos fins desejados 
pelo instituidor. A vantagem para empresas gue 
escolhem criar um departamento específico 
é poder usufruir dos outros departamentos 
da empresa para potencializar o programa de 
investimento social. 

5. Estabelecer a forma de atuação 
A empresa pode definir a sua atuação na 
comunidade de duas maneiras: ser um operador 
de projetos sociais ou financiador de projetos 
de organizações sociais. A empresa gue decide 
operar na área social cria uma estrutura específica 

na empresa para este fim e se responsabiliza por 
oferecer à sociedade um serviço que atenda às 
demandas sociais. 

6. Identificar os recursos disponíveis para 
apoiar a área social 
Além da definição dos recursos financeiros que 
serão alocados para o programa de investimento 
social, a empresa deve também considerar seus 
outros recursos não financeiros - como as pessoas 
e o conhecimento específico do ramo de negócio 
em que atuam. i 

7. Desenvolver e implantar o programa de 
investimento social 
A sugestão é começar por uma experiência-
piloto com duração de um ano. O projeto-piloto 
engloba todas as fases descritas acima. E 
deve-se acrescentar as fases de monitoramento 
e a avaliação, gue podem ser feitos de maneira 
próxima a comunidade e com a contratação 
de consultores especializados. Estas fases são 
fundamentais e decisivas para detectar erros, 
corrigir trajetórias e aumentar a eficácia das 
iniciativas. 

Vale destacar a importância de parcerias com o 
governo, comunidade e outras empresas, a fim 
de otimizar e alavancar recursos. 

Fontes: DUPRAT, Carla Coréiery. A Empresa na comunidade: um passo-3-passo para estimular sua participação social. São Paulo: Global; Porto Alegre, RS: IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, 2005. 
(Coleção Investimento Social) Nota técnica IDIS: 10 dicas para um bom investimento social. http://www/dkorgM/biblioteca/artigos/W-dicas-inv-socU 

aniversário de um ano do primeiro 
projeto social do shopping, o "Stand 
Flamboyant Social". Antes, a empresa 
realizava doações, cedia espaços no 
shopping, mas não tinha uma polí
tica de investimento social. Segundo 
o gestor do instituto, Rommel Sena, 
foi a nova geração da famíl ia que 
administra o grupo Jardim Goiás 
Empreendimentos que introduziu 
uma visão mais ampla sobre respon
sabilidade social corporativa. O es-
tande foi uma primeira experiência 
do shopping na concepção, planeja
mento, execução e acompanhamen
to de um projeto para o benefício da 
comunidade. De dez em dez dias, há 
cinco anos, o espaço é ocupado por 

http://www/dkorgM/biblioteca/artigos/W-dicas-inv-socU
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organizações goianas do terceiro se
tor que têm a oportunidade de divul
gar suas atividades e comercializar 
seus produtos num dos corredores 
mais nobres do shopping. 

O primeiro ano de funcionamen
to do estande serviu para que a em
presa tirasse as primeiras lições da 
experiência, enquanto levantava as 
demandas do público externo e in
terno para focar suas ações sociais, 
e organizava sua estrutura para a 
montagem do Instituto. O objetivo 
foi trabalhar de forma integrada, 
para que os funcionários se envol
vessem com a nova cultura. Com a 
criação do Instituto, muitos projetos 
começaram a ser lançados, como o 
"Projeto Tecelagem", para geração de 
renda e inclusão social de mulheres 
de comunidades carentes do entorno 
do shopping, e o "Empreender Art-
Cidadania", com oficinas e treina
mentos sobre produtos artesanais. A 
parceria é uma característica em to
dos os projetos. Organizações como 
o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), o Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Rural (SENAR), 
a Associação Junior Achievement e 
a prefeitura de Goiânia atuam em 
conjunto com o Instituto Flamboyant 
que, em 2008, investiu R$ 400 mil 
nas ações. "Estamos analisando, 
agora, a possibilidade de requerer o 
título de OSCIP, para que possamos 
receber mais recursos, tanto das ou
tras empresas do grupo como gover
namentais", completa Sena. 

Também criado no início da dé
cada de 90, o Instituto C&A é um 
exemplo de associação em atividade 
há mais tempo, tendo beneficiado, 
em seus 18 anos, 1 milhão de"pes-
soas, entre crianças, adolescentes, 
educadores e lideranças sociais, nas 
cidades onde a empresa está pre
sente. De grantmaker tradicional 
(típico doador de recursos financei
ros), adquiriu o perfil de investidor 
social e, desde o ano passado, tem 
um patamar de apoio financeiro de 
R$ 18 milhões/ano; 1.420 projetos. 
Paulo Castro, diretor-presidente e 
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