
11% das empresas investem em educação  
Mayra Stachuk 
 
Pesquisa do IBGE e do Ipea, com dados de 2002, indica que iniciativa privada privilegia projetos 
assistenciais 
 
Mais da metade das empresas privadas do Brasil investe em algum tipo de projeto social. 
Entretanto, a educação, apontada por especialistas como a base de qualquer processo de 
desenvolvimento da sociedade, recebe recursos de apenas 11% das companhias. 
 
Resultados obtidos por grandes empresas que escolheram a área como foco de seus 
investimentos mostram que esse é o caminho para benefícios de longo prazo. 
 
"É como aquele velho ditado: é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe", diz Nathalie Beghin, 
coordenadora-adjunta da pesquisa sobre os investimentos da iniciativa privada no terceiro setor, 
feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) em parceria com o Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas). 
 
Os dados, de 2002, traçam um panorama inédito e detalhado dos investimentos no terceiro setor 
e indicam o aumento da atenção à educação. 
 
A Fundação Bradesco, uma das mais antigas investidoras nessa área, aplicou, no ano passado, R$ 
128,9 milhões em projetos educacionais. Para 2004, a estimativa é que sejam investidos R$ 
148,3 milhões. 
 
Eliete Ferreira de Santana, 14, cursa a 7ª série do ensino fundamental na última escola 
inaugurada pela fundação, em Osasco (Grande São Paulo). 
 
Filha de uma diarista que estudou até a 1ª série do ensino fundamental, ela faz planos para a 
faculdade. "Quero ser advogada, gosto das coisas certas. Todas as crianças deveriam estar em 
uma escola como esta. Tem muitos vizinhos meus que não estudam. Não têm vaga. Como eles 
podem querer ser alguma coisa?" 
 
Crescimento 
O número de empresas privadas que investem em educação tende a crescer, na opinião de 
Fernando Rossetti, diretor-executivo do Gife. Ele diz que, quando as ações sociais começaram a 
aparecer de forma significativa, nos anos 90, os projetos buscavam a garantia dos direitos das 
crianças e dos jovens -o que contribuiu para a criação do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 
 
Hoje, esse cenário está mudando. "Trabalhar com educação é uma forma segura de contribuir 
para a superação das causas de muitos problemas sociais brasileiros", afirma Rossetti. 
A Embraer também tem a educação como prioridade nos investimentos: são 14 projetos e cerca 
de R$ 48 milhões aplicados desde a criação do Instituto Embraer de Educação e Pesquisa, em 
2000. 
 
O principal projeto é o colégio Engenheiro Juarez Wanderley, de ensino médio, localizado em São 
José dos Campos (SP). Criado em 2002, formou neste ano a primeira turma, com 198 alunos. 
 
O colégio oferece atividades extracurriculares, como oficinas de música e aulas de inglês, e tem 
carga horária de nove horas (quatro a mais do que o normal). 
 
Das 462 mil empresas que têm algum tipo de atuação social, 19% têm como foco a educação, de 
acordo com a pesquisa. Pouco mais de metade (54%) investe em ações assistenciais, que 
respondem a necessidades imediatas. 



"A maioria das empresas ou patrocina projetos existentes ou atende aos pedidos da comunidade e 
de entidades", afirma Nathalie Beghin, do Ipea. 
 
Cláudio de Moura Castro, ex-diretor da área de educação do Banco Mundial e membro do conselho 
das Faculdades Pitágoras, estima que o valor investido em educação pelas médias e grandes 
empresas brasileiras gire em torno de R$ 1 bilhão. 
 
Não existe um levantamento específico de valores. 
 
Auto-estima 
 
A Coca-Cola, que investe R$ 41 milhões por ano em 143 projetos sociais e ambientais, tem 
apenas um programa voltado para a redução da evasão escolar. 
 
O programa, realizado em parceria com escolas públicas, prevê que alunos da 5ª à 8ª série com 
grave risco de evasão atuem como monitores de estudo de 75 alunos da 1ª à 4ª série igualmente 
com d ificuldades de aprendizado. 
 
Atualmente são 33 escolas participantes em 14 municípios de oito Estados brasileiros. 
 
"Eu não tenho mais faltado às aulas e estou estudando mais", diz Vagner Carvalho, 15, aluno 
repetente que monitora três crianças com idades entre 7 e 8 anos. 
 
"Nossas avaliações de resultados mostraram que o método é eficaz, não apenas na questão 
acadêmica como no convívio social dessas crianças", afirma Maurício Bacelar, gerente de relações 
institucionais da Cola-Cola Brasil. 

 
 
Leia Mais 
 
Fundação Bradesco mantém escolas 
Mayra Stachuk 
 
Entidade já atendeu a mais de 500 mil alunos; 1º unidade surgiu em 1962 
 
Uma das pioneiras nos investimentos privados na área social, a Fundação Bradesco mantém 
atualmente 40 escolas no país -pelo menos uma em cada Estado- e já atendeu a mais de 500 mil 
estudantes. 
 
A fundação foi criada em 1956 com o objetivo de proporcionar educação e profissionalização a 
crianças, jovens e adultos. A primeira escola foi inaugurada em 1962, no bairro Cidade de Deus, 
em Osasco (Grande São Paulo), com 300 alunos e sete professores. Hoje, a instituição possui 
2.500 funcionários. 
 
"A origem da superação das desigualdades está no acesso à educação", afirma Ana Luisa Restani, 
diretora-superintendente da fundação. 
 
No ano passado, somente 8% dos 105.671 estudantes atendidos eram funcionários do Bradesco 
ou filhos dos empregados do banco. 
 
Do universo de alunos atendidos, 49.102 pertencem à educação básica -que inclui a educação 
infantil, os ensinos fundamental e médio, o ensino profissionalizante e a educação profissional 
técnica. 
 



Os outros programas existentes são voltados para a educação de jovens e adultos (via 
teleducação) e para a educação profissional básica. 
 
A concorrência para participar dos projetos da fundação é grande. Na última escola inaugurada, 
que começou a funcionar no início deste ano em Osasco (o município conta com três unidades), 
foram preenchidas 9.257 fichas de inscrição para 1.275 vagas, divididas entre o ensino infantil e o 
médio, e 520 vagas para jovens e adultos. 
 
Além do ensino, a fundação oferece para os alunos dos cursos regulares alimentação, uniforme, 
material e assistência médica e odontológica. 

 
 
Leia Mais 
 
Grandes grupos aplicam mais no setor 
Da Reportagem Local   
 
As grandes empresas -que têm mais de 500 funcionários- são as que mais priorizam os 
investimentos em educação. O dado é fruto de um censo promovido neste ano pelo Gife (Grupo 
de Institutos, Fundações e Empresas), que reúne 71 das maiores companhias engajadas em 
projetos sociais do Brasil. 
 
Nesse levantamento, 87% dos associados do grupo declararam investir recursos no setor, ainda 
que não de forma exclusiva. 
 
Apenas 19 empresas revelaram o valor aplicado: R$ 218 milhões no total. Considerando os 
investimentos nas outras áreas, o montante chega a R$ 800 mi lhões. 
 
A rede de supermercados Pão de Açúcar é um exemplo de empresa de grande porte que tem 
como foco de seus projetos sociais a área educacional. São no total nove programas que 
atenderam em média a 3.600 crianças e adolescentes por dia. 
 
Inclusão 
 
Um dos projetos desenvolvidos oferece atividades complementares, como aulas de inglês, 
computação e desenvolvimento do raciocínio, para os estudantes do ensino fundamental. 
 
"Ajuda muito o treinamento de raciocínio. Passei a ter muito mais facilidade nas aulas depois de 
participar do programa. No ano que vem quero me inscrever em outro", afirma Daiane Boer 
Fernandes, 13, aluna da 7ª série. 
 
No Rio de Janeiro, a empresa possui um projeto voltado especificamente para a educação infantil. 
Em um espaço montado para esse trabalho, são atendidas diariamente 110 crianças de zero a 
seis anos, entre as 7h30 e as 17h. "Nós entendemos a alfabetização como um processo contínuo. 
Desde as leituras para os bebês, passando por questões de leitura mais específicas e a produção 
de textos", afirma a diretora do centro infantil. 
 
A Fundação Itaú Social desenvolve um projeto que premia estudantes e professores com bolsas 
de estudo. As escolas dos vencedores recebem apoio para a criação ou ampliação de bibliotecas e 
computadores. A instituição participa ainda da formação de oficinas de criação de textos em mais 
de 10 mil escolas do país. 
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