
Tem empresário que, quando es-
cuta a palavra patrocínio, imagi-
na logo que recebeu uma ofensa.
“E não me venha com lei de in-
centivo fiscal!”, diria este nosso
personagem. Puro papo para pre-
sidente dormir e acordar de bol-
sos vazios. A verdade é que parte
importante do meio privado ain-
da vê o investimento em arte, cul-
tura e esporte com uma boa do-
se de preconceito. Não percebe
que a causa faz bem à alma, ao
Brasil, e — por que não —, à apa-
rência diante da clientela.

Nesse sentido, a Oi rema con-
tra a corrente. A empresa de tele-
comunicações não só investiu

em projetos sociais por todo país
como também criou uma estru-
tura independente para exercer
esse papel. O Oi Futuro, institu-
to de responsabilidade social da
Oi, funciona aos moldes de uma
Oscip (Organização da Socieda-
de Civil de Interesse Público).
Em 2011, comemora 10 anos de
atividades. Uma prova de que a
área social também pode ser
um ótimo negócio.

A instituição trabalha cinco se-
tores específicos: esportes, cultu-
ra, educação, social e meio am-
biente. Além de parcerias e proje-
tos próprios, o Oi Futuro lança
editais como Oi Patrocínio Cultu-
rais, com inscrições prorrogadas
até 19 de setembro. Para comple-
mentar o leque, inaugurou três

centros culturais — dois no Rio de
Janeiro e um em Belo Horizonte.

A área cultural leva uma fatia
gorda do montante destinado ao
Oi Futuro. Em 2011, recebeu R$
54,1 milhões. Nesses 10 anos, a
ala artística coletou mais de R$
280 milhões, sendo R$ 200 mi-
lhões injetados nos últimos três
anos. “Com a aquisição da Brasil
Telecom, a presença do Oi Futu-
ro foi ampliada também no âm-
bito da cultura, já que passamos
a atuar em outros estados”, ex-
plica George Moraes, vice-presi-
dente do Oi Futuro. “Por meio
das leis estaduais e municipais,
um investimento maior pode
ser feito nesta área”, justifica
George. “Acreditamos que o in-
vestimento em cultura contri-
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Investir no social vira um
bom negócio para Oi Futuro

“O impacto nas comunidades,
do ponto de vista de imagem,
é importantíssimo. As pessoas
começam a vê-lo de uma
maneira muito próxima”

Instituto de responsabilidade da operadora comemora 10 anos neste ano com números robustos: área artística
recebeu R$ 280 milhões; total de investimentos neste ano, que inclui projetos de educação, foi de R$ 80,4 milhões

R$ 200 mi
foi o investimento do Oi Futuro
nos últimos três anos.

PROJETOS

mais de 1 mil
foram contemplados por meio
de editais pela instituição.
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bui para o desenvolvimento so-
cial e tem impacto econômico
importante nas comunidades on-
de a Oi está inserido através do
que convencionou-se chamar
de economia criativa”.

Segundo estimativas do Oi Fu-
turo, 14 milhões de pessoas fo-
ram envolvidas nos mais de mil
projetos aprovados entre 23 mil
inscritos. Nos estados e municí-
pios que contam com leis de in-
centivo fiscal, o Instituto faz uma
espécie de consórcio com os re-
cursos públicos. “O impacto nas
comunidades, do pontos de vista
de imagem, é importantíssimo”,
diz George, garantindo o verniz
positivo. “As pessoas começam a
te ver de uma maneira muito pró-
xima porque você participa da
realidade cultural delas”.

A operadora abriu seu edital
anual para patrocinar projetos
culturais. A novidade deste ano
é a antecipação do período de
inscrição e a formação do cor-
po de jurados. Antes, o próprio
Instituto buscava os especialis-
tas. Desta vez, jornalistas de to-
do o país indicaram os 30 jura-
dos. Para o ano que vem, a pro-
messa é de dois editais ao ano.
“O número de projetos vai au-
menta 10%, 15%. Conseguire-
mos dar atenção maior a cada
projeto, e distribui-los melhor
ao longo do ano.”

O número de aprovados é va-
riável, mas a média é de 200. E é
aí que a separação é necessária.
“Os eventos de grande porte
não passam pelo instituto. São
bancados diretamente com ver-
ba de marketing da Oi”, explica
George. Por isso,o perfil de apro-
vados é variadíssimo: vai de um
festival de carimbó nordestino a
um espetáculo como Tim Maia
— Vale Tudo, O Musical.

Próximos passos
A área de Educação abocanhou
a segunda maior fatia em 2011:
R$ 18,1 milhões. É a pedra fun-
damental do Oi Futuro. “Tudo
começou com um projeto volta-
do à educação ligado ao nosso
negócio, que era o de levar ban-
da larga às escolas”. A iniciativa
semeou ações como as Naves
(Núcleo Avançado em Educa-
ção), que são centros avançados
de pesquisa. “Se levarmos em
conta o investimento direto fei-
to pela Oi, a educação recebe o
maior deles”, garante George.

“Estamos consolidando a par-
te de educação com novas ini-
ciativas. Também queremos
ampliar a área de sustentabili-
dade casada com educação”.Em
2011, os projetos da área social
receberam R$ 5 milhões; espor-
te, R$ 752 mil e meio ambiente,
R$ 2,5 milhões. ■

Festival de filmes transmite tudoao ar livre
Fotos: divulgação
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MAIS DICAS
● A Cinemateca Brasileira
homenageia a trajetória do
cineasta francês Claude Chabrol
com mostra de filmes.
De amanhã a 27 de setembro.
● Olivia e Francis Hime abrem o
Sesc Bom Retiro com show hoje,
amanhã (20h) e domingo (18h).
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Mesmo que a cabeleira fique molhada, nem tudo estará perdido no
Rocky Spirit — Festival de Filmes Outdoor, que acontece amanhã e
domingo no Parque do Ibirapuera ao ar livre e de graça. A produção
promete distribuir almofadinhas para ninguém sujar o bumbum
no gramado. O evento, que começa às 19h, exibirá documentários
produzidos outdoor com termas ligados à aventura, esportes, meio
ambiente e política. Programão se São Pedro der uma folguinha.
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1QuadrodeNelson
Félix,naexposição
Concertopara
Encantoe Anel,
emcartaz;
2TimMaia -Vale
Tudo,OMusical;
3Filmedamostra
Cel.U.Cine;
4ProjetoOi
Sonoridades,que
levouoitoshows
paraoverãocarioca;
5Oespetáculo
EmilinhaeMarlene-
AsRainhasdoRádio
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 38-39.
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