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Um grupo de 22 participantes, entre eles grandes bancos, grandes empresas e grandes 
institutos e fundações, colaborou para o BISC Benchmarking em Investimento Social 
Corporativo, um relatório de indicadores e tendências que, no final de 2009, publicou 
resultados relativos a 2008. 
 
O BISC é uma ferramenta online, por meio da qual empresas podem inserir e obter dados 
sobrepráticas de responsabilidade social. A edição de 2009 é de autoria de Miguel Darcy de 
Oliveira, Renata Cavalcanti, Rosana Junqueira e Thereza Lobo. 
 
A iniciativa é da Comunitas, entidade que dá continuidade às ações da Comunidade Solidária, 
idealizada por dona Ruth Cardoso para a promoção do desenvolvimento social no Brasil. 
 
UM GUIA PARA O INVESTIDOR  
Ao relatar as tendências do investimento social entre as 
grandes corporações, o BISC funciona como um guia para outras empresas tomarem a decisão 
sobre onde e por que investir. 
 
O investimento dessas empresas passou de R$ 970 milhões em 2007 para R$ 1 bilhão e 
duzentos mil em 2008. A educação permanece a área preferida dos empresários (29% do total 
investido), com prioridade para o ensino fundamental na faixa de 7 a 14 anos. Mas, agora, o 
foco é outro. 
 
Metade das empresas da amostra direcionou seus recursos para a melhoria da gestão escolar e 
a capacitação de professores. Em relação ao ano anterior, o investimento social em meio 
ambiente, geração de renda e promoção de direitos cresceu percentualmente. 
 
Por esses dois resultados apenas, é possível perceber que o investidor social está mais 
maduro, direcionando sua contribuição para onde ela se faz mais necessária, e consciente dos 
riscos ambientais que transformam o planeta. 
Perguntados sobre os impactos da crise econômica mundial no investimento, os participantes 
do BISC também deram mostras de maturidade e apontaram três caminhos: aumentar ações 
em parceria, priorizar iniciativas de sentido estratégico e aprimorar monitoramento e 
avaliação. 
 
INVESTIR EM EFICIÊNCIA É O CAMINHO  
Empresas de serviços investem mais em educação e cultura (62%). Indústrias optam pelo 
desenvolvimento comunitário e meio ambiente (24% do investimento do setor). Para o 
relatório, as atividades explicam as escolhas: o setor de serviços privilegia o capital humano e 
tem abrangência geográfica ampla; o setor industrial se preocupa com a comunidade e o meio 
ambiente no seu entorno. 
 
A aproximação com a gestão pública é grande: 82% das empresas que participaram da 
pesquisa já realizam ações em parceria com prefeituras, governos estaduais e governo federal. 
Educação e saúde são as áreas prioritárias para o investimento. 
 
Um fato que chamou a atenção dos autores do relatório é o envolvimento conjunto de 
empresas em plataformas colaborativas, como o Todos pela Educação, movimento lançado em 
setembro de 2006 por lideranças das esferas privada e pública, para melhorar os indicadores 
de qualidade da educação pública até 2022. 
 
Segundo o BISC, o voluntariado aumentou. Mais empresas adotam programas de incentivo ao 
voluntariado por meio da liberação de horas de trabalho. A mobilização de amigos, parentes e 
exfuncionários também cresceu. Colaboradores motivados tornam-se líderes sociais. 
 



Selecionei para a coluna alguns tópicos do BISC. O relatório de 60 páginas está à disposição 
para consultas em (www.comunitas.org.br). Há, inclusive, informações dos investimentos 
sociais nos Estados Unidos, sob a responsabilidade do CECP Committee Encouraging Corporate 
Philanthropy, parceiro da Comunitas na concepção do BISC. 
 
Para finalizar, reproduzo trecho sobre eficiência: "Fatos relevantes constatados na pesquisa 
2008: aumento do montante investido por meio de institutos e fundações; monitoramento 
presencial e avaliação anual utilizados por 91% das empresas e mensuração de custos de 
gestão do investimento social. Ponto importante merece reflexão: alta proporção de gastos na 
gestão do investimento social". 
 
* homenagem a Engel Paschoal (07/11/1945 a 31/03/2010), jornalista e escritor, criador 
desta coluna. 
 
Lucila Cano é formada em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado FAAP 
(SP).Trabalhou como redatora publicitária em várias agências e também como assessora de 
imprensa. 
 
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7, 8 e 9 maio 2010, Seu Dinheiro, p. B-16.   


