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PALAVRA DA PRESIDENTE

Paula Jancso Fabiani, Diretora-presidente do IDIS

O  IDIS, ao se comprometer com a realização anual de um Fórum Brasileiro de 
Filantropos e Investidores Sociais, sonhou com a criação de um espaço de dis-

cussão único para os filantropos do país, onde todos se sintam parte de uma comu-
nidade. A proposta central é proporcionar um ambiente que facilite a interação e o 
aprendizado por meio da troca de experiências, e assim, contribuir com a evolução 
do investimento social brasileiro. 
Na terceira edição do Fórum, houve grande intercâmbio entre os participantes, assim 
como foi intensa a energia no debate do impacto do investimento social privado 
e de seu potencial inovador. As experiências internacionais somadas às brasileiras 
provocaram a reflexão sobre o papel transformador de cada um de nós. Nos inspira-
mos com as histórias de pessoas e organizações que buscam fazer a diferença com 
ações que trazem impacto positivo para a sociedade. Seja por meio de uma iniciativa 
individual, familiar ou corporativo, a decisão de se tornar um investidor social com-
prometido com o impacto socioambiental é crescente no país. 
O debate ao longo do Fórum trouxe muita esperança na capacidade dos investidores 
sociais brasileiros de inovar, de gerar ou absorver novas estratégias e conceitos para 
atender às diversas necessidades da população. Uma clara inquietação com a me-
dição do impacto esteve presente nas discussões, porém percebemos que ainda há 
um extenso caminho a ser percorrido pela filantropia brasileira neste tema para que 
se torne prática comum. A boa notícia é que a avaliação de projetos socioambientais 
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começa a se tornar uma exigência por parte de alguns grandes investidores no Brasil, 
seguindo tendências de outros países como os EUA e Inglaterra. A avaliação é de 
grande importância para o setor apresentar de forma estruturada as evidências de 
suas contribuições estratégicas para o desenvolvimento do país.
O Fórum tem como objetivo ser uma iniciativa que desenvolva e fortaleça a nossa 
sociedade. Uma importante contribuição foi a exposição sobre o “Philanthropication 
through Privatization”, mecanismo possível de ser implementado com sucesso no 
país por meio da criação de fundos patrimoniais com recursos de privatizações e 
concessões. Entre os vários temas abordados, o destaque aos desafios da saúde, setor 
que necessita de soluções criativas para se reinventar; a preocupação com o desen-
volvimento sustentável, tema fundamental na realidade de um país como o Brasil; e 
outras questões relevantes da sociedade atual como a tecnologia e a licença social 
para operar em comunidades, instigaram os participantes e palestrantes.
Esta publicação traz o conteúdo e conhecimento apresentado no evento. É para ser 
consultada e disseminada. Esperamos inspirar aqueles que não puderam comparecer 
e ajudar aqueles que querem relembrar contribuições que possam apoiar sua pró-
pria evolução como investidor social. A equipe IDIS colocou muita energia buscando 
proporcionar aos participantes uma experiência provocadora e enriquecedora, uma 
experiência que possa levar a uma mudança positiva. E assim, reforçamos nosso 
compromisso com o desenvolvimento do Brasil por meio do aumento do impacto do 
investimento social privado. Que esta seja uma leitura transformadora!
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INOVAÇÃO E IMPACTO DO INVESTIMENTO  
SOCIAL PRIVADO

POR QUE A ESCOLHA DESTE TEMA?  

Marcos Kisil, fundador do IDIS

“Inovação é fazermos melhor o que fazemos hoje,  
de forma que se torne obsoleto.”

Akio Morita, cofundador da Sony Corporation

I novar é encontrar soluções para pequenos ou grandes problemas. Não significa 
necessariamente “inventar a roda” ou ter uma ideia que vale cinco milhões de dó-

lares a cada semana.  Significa quebrar padrões. Encontrar novas maneiras de fazer 
algo que já é feito há muito tempo, sempre do mesmo jeito. É resolver problemas ou 
se antecipar a eles. É cuidar para que as organizações permaneçam competitivas, os 
negócios permaneçam vivos e o planeta mais sustentável. E isso se aplica a qualquer 
área, inclusive para o investimento social privado e a filantropia, e suas organizações.
Novas Fronteiras da Filantropia, o mais recente livro de Lester M. Salamon, apresenta 
as novas tendências da filantropia e do investimento social na procura de soluções 
inovadoras para os graves problemas globais da pobreza, saúde, educação e meio 
ambiente.
No centro desta revolução, podemos, desde já, identificar quatro importantes pro-
cessos de mudança:

•	  A implantação de uma enorme variedade de novas ferramentas financeiras 
para promover créditos sociais, garantias a empréstimos sociais, investimentos 
privados, instrumentos de securitização de ativos e, mais recentemente, os investi-
mentos em negócios de impacto social;
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•	  Novos atores e estruturas institucionais que agregam capital para o financia-
mento de objetivos sociais; são eles capitais de investidores sociais, bolsas de valo-
res sociais, corretores de fundos de empreendedorismo social, portais de internet 
(crowdfounding), etc.;
•	  Formação de pools de capital para fins sociais, não apenas através das doações 
pessoais ou familiares de filantropos, mas, também a partir da privatização de ati-
vos públicos (Philanthopication-thru-Privatization) e/ou da criação de fundos de 
investimento especializados para fins sociais;
•	  Novas formas de partilha e de permuta de bens e serviços, com amplo uso da 
internet, criando novas variedade de formas de assistência, voluntariado e trocas.

Esta nova filantropia do século XXI caracteriza-se por ser:
•	  Mais diversificada, com mais atores envolvidos, mais instituições, mais instru-
mentos financeiros e mais fontes de financiamento;
•	  Mais profissional, com o uso de diagnósticos situacionais, planejamento es-
tratégico, busca de resultados mensuráveis, geração de retornos de impacto social, 
ambiental e econômico;
•	  Mais global, envolve problemas à escala global (como é o caso das questões 
ambientais) e aplica modelos desenvolvidos em contextos transnacionais; 
•	  Mais colaborativa, as interações estabelecem-se não apenas com a sociedade civil 
mais ampla, mas, também, com novos empreendedores sociais, bem como com uma 
ampla gama de instituições financeiras privadas e agências governamentais.

A insatisfação perante o menor impacto e fraca sustentabilidade dos métodos tra-
dicionais de filantropia tem impelido o aparecimento dos investidores sociais, que 
como empreendedores aceitam a busca de experimentação e adoção de novas prá-
ticas. Esses investidores estabelecem suas teorias de mudança e buscam resultados 
tangíveis, alavancando ao máximo os seus recursos financeiros e não financeiros, 
como oferecendo capacitação e mentoria com o objetivo de ajudar as organizações 
que apoiam a ter maiores chances de sucesso, e assim gerarem o impacto social 
desejado. Essa relação substitui a ideia tradicional de grantmaker/grantee por uma 
relação de parceria entre o investidor e a organização social, com algumas seme-
lhanças com a abordagem da indústria de capital risco (venture capital) no apoio ao 
crescimento das organizações que recebem investimento.
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Sabemos que para criar uma cultura de inovação, o primeiro passo é identificar o que 
isso representa para a organização e que resultados são esperados.
O IDIS, por meio deste Fórum, busca apoiar o movimento pró-inovação entre os investi-
dores sociais. Sabemos que os participantes representam uma liderança importante em 
nosso meio, seja por suas organizações, seja por suas atuações individuais. São orienta-
dores dos rumos que o Investimento Social Privado pode tomar em nosso país.
Sabemos também que refletir e atuar de maneira inovadora afeta diretamente o 
“modo de estar e operar das organizações”. E, para que uma cultura de inovação de 
fato se consolide, é importante que haja tolerância a erros e margem de manobra 
frente aos riscos inerentes ao processo.  O risco calculado deve ser acompanhado 
e estimulado. O investidor social pode e deve aceitar o risco, buscar minimizá-lo, e 
aprender com os resultados adversos. Este é um comportamento esperado de qual-
quer empreendedor. Mas não é um papel desejado e esperado dos entes públicos 
governamentais. Esses deveriam aprender tanto com o acerto como com o erro do 
investidor privado. Talvez assim, nossas políticas públicas poderiam ser melhores, 
mais exequíveis e mais apropriadas às nossas necessidades.
Rupturas requerem tentativas, erros, liberdade de tempo e espaço.
Sabemos que o conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmen-
te, da sua aplicação. Uma maneira de dizê-lo é simplesmente: inovação é a explora-
ção com sucesso de novas ideias. E sucesso para o investidor social significa mudan-
ças que melhorem a qualidade de vida de seu público alvo, que tenham permanência 
e sustentabilidade para além do período de apoio, que se enraízem na maneira de 
pensar e agir da cidadania.
Todos os campos da atividade humana têm seu jargão específico, e a filantropia não 
é exceção. Nos últimos anos, tem proliferado uma série de chavões da moda ou pa-
lavras para designar inovações e tendências. Temos a filantropia estratégica, a filan-
tropia efetiva, a filantropia de impacto, a filantropia de capital de risco, a filantropia 
para o empreendedorismo social.
Grande parte dessas novas tendências filantrópicas têm em comum as seguintes 
características:

•	  Contribuições filantrópicas são adaptadas e incluem não somente as contribui-
ções monetárias, mas também know-how e outras contribuições não-financeiras;
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•	  Há uma preocupação com os resultados da ação filantrópica;
•	  O retorno da ação filantrópica pode ser tanto social quanto econômico, e o 
desafio é alinhar ambos os efeitos;
•	  Filantropos individuais e as organizações filantrópicas (fundações, etc.) estão 
comprometidas em alto grau com os projetos que suportam;
•	  O apoio filantrópico de vários anos não se destina apenas para projetos espe-
cíficos, mas também para fortalecer a capacidade das organizações beneficiárias;
•	  Há um interesse em medir tanto o desempenho das organizações beneficiárias 
como o impacto final da ação filantrópica na sociedade;
•	  A ação filantrópica envolve redes de organizações, não apenas o eixo bilateral 
filantropo-beneficiário.

Este Fórum busca apoiar os investidores sociais numa reflexão e num desafio. O que 
nossas organizações podem fazer de novo que vai mudar a sociedade onde estamos 
inseridos? Sabemos que é uma pergunta complexa e difícil.
Para tanto a programação apresenta palestras, depoimentos e mesas redondas que 
buscam apontar caminhos que estão sendo percorridos por organizações e investi-
dores sociais nacionais e internacionais. Estes caminhos são compartilhados, explo-
rados e analisados para que sirvam de inspiração para aqueles que ainda buscam 
seus novos próprios caminhos.
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APRESENTAÇÃO DO FÓRUM 

E BOAS-VINDAS

Paula Fabiani: Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fórum Bra-
sileiro de Filantropos e Investidores Sociais. Fico feliz de ver participantes de anos 
anteriores e novos participantes. Essa é a ideia do Fórum: reunir investidores sociais 
já experimentados e aqueles que são novos no tema para expandirmos cada vez mais 
este grupo importante que aqui se encontra.
Vivemos um momento muito, muito extraordinário no Brasil. Apesar das dificul-
dades, conseguimos realizar a Copa do Mundo e encantamos os estrangeiros com 
nossas cores, diversidade e simpatia. Exercitamos nossa democracia num processo 
eleitoral dos mais disputados após a redemocratização do país. A nossa sociedade 
discute amplamente demandas sociais antigas e novas e reflete sobre o futuro da 
sétima maior economia do mundo, que ainda se encontra na 79º posição no Índice 
de Desenvolvimento Humano e 91º no Índice de Solidariedade da Charities Aid Foun-
dation, que mapeia o cenário da doação em 136 países. Temos muito o que fazer 
para que o Brasil ocupe posições compatíveis com seu enorme potencial.
E este debate acontece não só nas ruas, como também nas mídias sociais. Vivemos 
a era da conectividade, em que temos acesso ilimitado e sem restrições a conteúdos 
de toda natureza. As eleições brasileiras de 2014 não só bateram recorde de intera-
ções no Facebook como se tornaram de longe o pleito mais comentado da história 
da rede social no Brasil. De acordo com informações divulgadas pela companhia na 
segunda-feira da semana passada (dia 27 de outubro), desde o início da campanha 
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eleitoral até o fim do segundo turno, a rede social recebeu 674 milhões de interações 
relacionadas ao assunto. E é neste cenário que vemos nossos investidores sociais, 
nossos filantropos estratégicos, buscando acompanhar e fazer o melhor uso possível 
da conectividade e da coletividade. Em seus projetos e iniciativas, estabelecem mo-
delos participativos de formulação de soluções para problemas socioambientais, de 
modo a ampliar seu impacto e gerar inovações.
Este é o tema deste nosso encontro: “Inovação e Impacto do Investimento Social 
Privado”. Temos falado muito nestas duas palavras! Mas o que pode ser considerado 
mesmo inovador e impactante? Inovação nos remete à novidade, mas também à re-
novação. Não é preciso começar tudo de novo para inovar – é preciso refletir e buscar 
maneiras mais eficientes de se realizar o que já estamos fazendo, é preciso “pensar 
fora da caixa”, ser criativo. Mas, apesar de criatividade e inovação serem conceitos 
que caminham lado a lado, não são sinônimos. Criatividade exige inspiração, e ino-
vação exige transpiração. A criatividade é um processo individual, de cada um de nós. 
A inovação é um processo que deve ser coletivo, que deve ser conduzido em grupo 
para gerar uma mudança ou uma transformação. A inovação exige conhecimento, 
empenho e muita persistência para que ideias criativas se tornem práticas, ações se 
tornem mudanças reais. Como mencionei, inovação exige muita transpiração!
E o impacto? Em nossas atividades diárias, criamos e destruímos coisas, mudamos 
o mundo ao nosso redor. Uma palavra pode transformar. Todos nós impactamos o 
nosso planeta de alguma maneira.
No investimento social privado, buscamos impactar positivamente a nossa socieda-
de, essa é a nossa missão. Processos decisórios filantrópicos devem ser embasados 
na informação mais relevante para o investimento social: o impacto que buscamos 
alcançar ou que já alcançamos. Mapear e compreender a real transformação dos 
nossos projetos precisa fazer parte da nossa agenda.
E o IDIS, na busca contínua por inovação e impacto, realizou seu processo de suces-
são de forma planejada para garantir a renovação de suas ideias e continuidade de 
sua atuação. Tive a honra de assumir em setembro a presidência deste Instituto, que 
foi fundado por Marcos Kisil, que deu uma inestimável contribuição ao investimento 
social privado brasileiro ao longo dos últimos 30 anos.
Para finalizar, gostaria de reforçar que em encontros como este temos a oportuni-
dade e o privilégio de unir o talento de cada um a nossas experiências coletivas e 
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criar algo que de fato possa mudar a nossa realidade. Convido todos a partilhar seus 
talentos, suas experiências e conhecimentos nesta crescente comunidade de inves-
tidores sociais privados. Convido todos a “pensar fora da caixa”, abrir suas mentes e 
seus corações para o novo. Com esse objetivo montamos uma agenda para inspirar 
a reflexão e a transformação.
Eu venho me transformando a cada Fórum, espero que cada um de vocês também se 
transforme com este dia que temos pela frente. Aproveitem!

Obrigada.
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PLENÁRIA DE ABERTURA:

INOVAÇÃO E IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO

Jorge Gerdau, figura amplamente reconhecida nos meios empresariais brasileiros, 
com base em sua história pessoal e familiar, e com base nas ações das empresas do 
grupo Gerdau, introduz e aprofunda o entendimento sobre a importância da Solida-
riedade como fundamento para o desenvolvimento da sociedade. Solidariedade que 
se inicia como valor na própria família, e que deve se manifestar na comunidade, 
no local de trabalho, e em todos os ambientes. Representa o elemento fundamental 
para que a ideia de sustentabilidade se torne real na vida de um grupo empresarial 
que entende seu papel para além do econômico, e que justifica todo o esforço de 
realizar um investimento social de impacto na transformação da sociedade.

 

Participante:

Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração 
da Gerdau

Moderadora:

Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS

Paula Fabiani: O tema da primeira sessão do fórum segue o tema do próprio fórum: 
inovação e impacto do investimento social privado. Eu gostaria de chamar ao palco 
Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau e 
um dos maiores investidores sociais do país. 
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Jorge Gerdau: Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de expressar 
minha alegria de poder estar aqui para debater e analisar um pouco este aprendizado 
tão importante. E congratular mais uma vez Marcos Kisil pela iniciativa, pelo esforço, 
pela importância do IDIS e, principalmente, por este terceiro fórum.
Acho que este tema está, felizmente, crescendo no país de uma forma importante: 
a cultura da solidariedade, da responsabilidade social e da sociedade se mobilizando 
e se organizando das mais diversas formas. Eu tenho convicções profundas sobre 
sustentabilidade. Ela tem de estar estruturada sobre o tripé da sustentabilidade eco-
nômica, social e ambiental. Hoje ainda se acrescentam a sustentabilidade política e a 
cultural, mas é sobre aqueles três a grande evolução e responsabilidade. Quem tem 
conhecimento e experiência sabe que a evolução do conceito de sustentabilidade 
tem de ser trabalhada de uma forma integrada. Mas a cultura de trabalhar com esse 
tripé de forma integrada não é, no meu entender, ainda suficientemente consolidada 
para que possamos praticar os três fatores da sustentabilidade como uma forma de 
evolução social, de desenvolvimento, de justiça social, de igualdade de oportunida-
des, e assim por diante.
Vou fazer uma apresentação na qual eu mostro um pouco a estrutura da família, depois 
a dimensão da empresa, como nós procuramos a conjugação dos valores da empresa 
com os valores da família, e, finalmente, falar um pouco da minha evolução pessoal neste 
trabalho de transmitir minha experiência de gestão para o setor público – que é apenas 
um braço dessas formas pelas quais se pode ajudar o desenvolvimento.
Eu sempre digo que é importante que haja solidariedade, que pode ter os seguintes 
motivos: emocionais, natureza religiosa, egoísmo consultivo, pertencer ou volunta-
riar. Talvez existam mais algumas justificativas, mas o importante é que haja essa 
atitude de solidariedade, de consciência de responsabilidade social. São muitas vezes 
coisas de naturezas diferentes que levam as pessoas a se motivar, a se mobilizar, mas 
o importante é que haja o crescimento e a consciência da responsabilidade social 
individual, da responsabilidade social institucional e coletiva, no sentido de agir na-
queles três fatores.
Eu gostaria de fazer uma observação interessante que minha vida me mostrou. A 
atitude de solidariedade nasceu da própria estrutura das comunidades (e hoje eu sei 
que muitas vezes a solidariedade das comunidades mais pobres é mais forte do que 
a daqueles que já estão com independência econômica). Mas o que foi feito depois? 
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No início, começamos a utilizar a estrutura do Estado para proteger a propriedade, e 
se formaram então os exércitos que faziam esse papel. Daí em diante, fomos terceiri-
zando cada vez mais atividades, delegando ao Estado quase tudo, seja segurança ou 
saúde – segurança era praticamente uma função originária do Estado.
Essa dimensão se tornou tão grande que hoje nós temos um alto nível de custos 
de investimentos. Praticamente 40% do PIB é o custo dos três níveis de gestão do 
Estado: federal, estadual e municipal. A carga tributária é em torno de 37%, e tem 
mais 3%, 4% de déficit, o que nos leva a 40% do PIB. O interessante é que, com essa 
terceirização, nós hoje temos uma estrutura enorme, pesada, deficiente e com pouco 
senso de responsabilidade, mas cada um de nós continua responsável por aquilo que 
não funciona. Isso dá uma angústia enorme, porque, teoricamente, nós achávamos 
que, por meio da terceirização, poderíamos nos liberar das responsabilidades da ati-
tude de solidariedade. Hoje, quando vemos as estruturas, as dificuldades sociais, as 
injustiças, nós nos sentimos responsáveis, porque esta atitude está diretamente na 
consciência que cada um tem em relação à sua sociedade. A gente vê que há dificul-
dades enormes de achar um equilíbrio. Toda vez em que existem problemas, busca-
-se mais imposto. E eu diria que, quando a coisa não funciona, não adianta mais 
imposto. Quando a coisa não funciona, quanto mais dinheiro se dá, pior ainda fica. 
Temos um enorme debate sobre essa estrutura, sobre a nossa profunda preocupação 
de como funcionam as coisas ou não funcionam, e sobre a nossa responsabilidade 
e solidariedade em relação a esses problemas. Não posso deixar de mencionar que, 
dentro do trabalho social de responsabilidade, as atividades de filantropia ou as ati-
vidades que o terceiro setor assume têm indiscutivelmente um fator de eficiência e 
de custo tremendamente grande.
No meu entender, a maior responsabilidade de todos no desenvolvimento é a cons-
trução do capital social. Eu quase diria que a dimensão do capital social é, talvez, a 
medida mais importante para construir sociedades solidárias e responsáveis em rela-
ção a suas comunidades. Consequentemente, o processo de crescimento passa pelo 
aprimoramento do coletivo e da cidadania. Essa conjugação é que possibilita encon-
trar caminhos de desenvolvimento. Insisto no ponto de que a construção do capital 
social, e as diversas formas pelas quais o indivíduo possa participar do processo de 
desenvolvimento, talvez seja o objetivo maior que nós temos de ter no esforço do 
crescimento da nossa responsabilidade social.
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Aqui [mostra slides] coloco uma rápida transparência sobre a Gerdau no mundo. São 
58 estabelecimentos siderúrgicos. O importante é que nós praticamente temos o 
desenvolvimento de consciência e responsabilidade social em todas essas unidades 
espalhadas pelo mundo. Isso vem muito da cultura de valores. Nós temos consegui-
do através dessa estratégia trabalhar o desenvolvimento dentro dessa cultura forte-
mente estabelecida, que se vincula aos valores da família. Nós temos uma estrutura 
estabelecida sobre os conceitos e valores que a família tem, e, ao mesmo tempo, 
vinculamos isso com a cultura e os valores da organização.
Quando a Gerdau fez 100 anos, o grupo era menor, e eu visitei todas as unidades. Eu 
fazia um evento com os operários e outro com a clientela. No discurso aos operários 
eu dizia: “Só se atingem 100 anos quando se têm valores”. E, para simplificar, eu 
dizia: “Os valores que nós temos de ter em nossa organização são os valores que se 
quer ter com sua família e seus filhos. São valores de respeito, integridade e assim 
por diante”.
Trabalhamos com um tripé para todo o conceito comportamental, seja na empresa, 
seja individualmente. Primeiro, ter valores. Segundo conceito, ter sustentabilidade. O 
terceiro é a satisfação dos stakeholders. Essa conjugação é que tem de mover todo o 
processo. Essa evolução, no meu entender, realmente fez a construção e a consoli-
dação dos propósitos da nossa organização.
Nós historicamente sempre trabalhamos através da fundação, que foi criada no 
fim da década de 1950, começo da de 1960. Essa fundação cuidava da educa-
ção do operário, do aprimoramento das famílias e de certos serviços sociais aos 
familiares de nossos trabalhadores. Depois, resolvemos criar o Instituto Gerdau, 
que absorveu grande parte dos serviços da fundação. Foi essencialmente a ideia 
de fazer uma joint venture entre os trabalhos, os investimentos e a vontade de 
trabalhar a responsabilidade social da família e conjugar isso com os trabalhos 
de responsabilidade social da empresa. Isso foi uma evolução que nós encontra-
mos para potencializar a eficiência dos dois lados. A maior missão que essencial-
mente o instituto tem é o objetivo da família de que não se percam seus valores 
de responsabilidade social, para que a empresa, em sua atividade, mantenha e dê 
continuidade a essa filosofia histórica da família.
Nós temos hoje comitês do Instituto Gerdau em todas as nossas unidades mundo 
afora. São comitês voluntários, que trabalham em cima de projetos em grande parte 
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uniformes – mas também há coisas peculiares a cada país. Essa evolução foi um pro-
cesso importantíssimo pelo qual nós conseguimos trabalhar nos 14 países, em maior 
ou menor escala, com valores que no fundo nasceram e se estruturaram na vontade 
da família. Nós temos cerca de 11 mil voluntários na nossa organização, que tem um 
total de 40 mil empregados.
Temos essencialmente três áreas em que trabalhamos: educação, qualidade e ges-
tão e mobilização solidária. Temos convicções profundas de que tudo caminha pela 
educação, e trabalhamos com as mais diversas organizações no campo educacional, 
tanto em nível municipal quanto nacional. Trabalhamos na qualidade e gestão, que 
no fundo não deixa de ser uma educação, principalmente ao transferir isso para o 
campo da pequena empresa, para o campo dos governos. Nós acreditamos muito em 
parcerias, no potencial que se constrói com elas nos diversos pontos.
Só para pegar um programa de capacitação de pequenas empresas, nós trabalhamos 
isso inicialmente no Rio Grande do Sul, com o PGQP [Programa Gaúcho de Qualidade 
e Produtividade] , e depois passamos ao MBC [Movimento Brasil Competitivo], no Rio 
de Janeiro. Há 100 mil empresas inscritas por ano nesse programa, e um sistema de 
avaliação comunitária que atingiu esse ano quase 50 mil microempresas em todos 
os 27 estados. Nós fazemos uma premiação descentralizada em cada estado, depois 
fazemos uma premiação nacional com nove tipos de prêmios. Um dos prêmios é 
para a pequena empresa que trabalha responsabilidade social. É emocionante o que 
vem de esforço, uma coisa extraordinária. Tanto mais importante é o programa de 
gestão com que nós trabalhamos nos últimos anos no setor público. Aí tem minha 
história pessoal. Comecei a aprender na década de 1980 com os japoneses o que 
tem de ser gestão de processos. Depois, o governo federal fez a Fundação Nacional 
da Qualidade. Trabalhamos os últimos três anos e meio tentando e avançando no 
campo da gestão, levando a cultura da tecnologia de gestão. Todo esse processo no 
fundo é para dizer “nós temos de gerir melhor para que se crie uma poupança, para 
que se possa ter mais investimento para o crescimento econômico e a geração de 
emprego”. Um círculo virtuoso que tem de rodar dessa forma.
Apresento as metas que tenho tentado colocar para os candidatos à Presidência da 
República. Hoje, discute-se se o PIB é uma boa medida. Eu digo o seguinte: nós temos 
de sair de uma renda per capta de U$ 11 mil para algo ao redor de U$ 22 ou 24 mil 
para poder ter condições mínimas de saúde e de educação. Com a renda no patamar 
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atual no país nós não atingimos o crescimento e o desenvolvimento satisfatórios. 
Isso dá um crescimento anual de 4,5%. Talvez o maior desafio que o governo hoje 
tenha é de avançar nessa sistemática. Eu coloco quatro objetivos principais. O custo 
da logística: o mundo trabalha com um custo de 6% a 8%, o Brasil tem um custo de 
logística de 15% a 18%. Isso é uma absoluta não competitividade. O segundo tema é 
a atividade tributária. É um absurdo que o país tenha praticamente 10% de impostos 
na porta da fábrica, o que os concorrentes importados não têm. Depois, fazer um 
desenvolvimento que aumente a produtividade do setor em 30%. Estou convicto 
de que é possível construir isso com um esforço de gestão. Lógico que tem de partir 
da iniciativa e da liderança forte da Presidência. Crescimento para poder realmente 
atender às demandas da dimensão social, que passa pelo caminho da confiabilidade 
e do ambiente de mercado, mas o principal fator é investimento em infraestrutura. 
Ainda há um quarto ponto que tem de receber prioridade absoluta, que é o tema da 
educação. Pelos trabalhos nos quais eu tenho participado, o Todos pela Educação 
e debates nos mais diversos fóruns, provavelmente a falha na educação básica no 
país seja uma atitude de absoluta irresponsabilidade da sociedade. Um trabalho que 
fizemos com o Ibope no Todos pela Educação mostrou que, no quarto ano, há 40% 
de crianças que são analfabetas funcionais. Que condição tem uma criança que no 
quarto ano é analfabeta funcional? Ela praticamente está impedida de se converter 
numa pessoa plenamente capacitada profissionalmente ou socialmente. 
Eu tenho uma visão muito clara da responsabilidade social. É o sonho da qualidade 
de vida, que começa com a educação, é criar oportunidades iguais. Isso passa pelo 
governo, terceiro setor e empresas.
O ponto que eu gostaria de colocar, e que hoje talvez seja a maior falha que temos no 
país, é a não governança, a não definição de metas. Por isso, eu coloco dois ciclos ex-
plicativos. Uma coisa é a gestão, que é o PDCA – plan, do, check, act. Mas o tema mais 
importante é ter a correção de rumo. Nós estamos com deficiência de rumo. Fizemos 
um trabalho nos ministérios, e a concepção de aonde se tem de chegar, quais são os 
processos, é quase catastrófica. Existe uma missão de governança e gestão enorme.
Coloco o conceito de responsabilidade. A nossa primeira responsabilidade é a pro-
fissional. A segunda responsabilidade é a nossa relação com a comunidade, a nossa 
paróquia. Por que eu falo paróquia? Porque historicamente era a relação paroquial 
de responsabilidade – dentro da modernização, eu ainda não achei a palavra. Con-
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sequentemente, a responsabilidade social tem de ter comportamentos diferentes do 
que tinha há 50, 100 anos. A terceira responsabilidade é a institucional. Nós somos 
responsáveis. Não temos condições nem direito de ser omissos quando o processo 
funciona ou não para trabalhar no sentido das distribuições sociais. É evidente que 
um país como o Brasil tem necessidades ainda maiores. Os países desenvolvidos 
têm os mais altos índices de voluntariado. Eles são ricos por ter voluntariado ou têm 
voluntariado por que são ricos? Quando a gente olha os países, vemos essa cultura 
de doar fortalecida. Por isso, eventos como este são tão importantes para criar cons-
ciência e para nós mesmos nos capacitarmos mais na dimensão da responsabilidade 
que temos de ter perante a nossa comunidade.
Pessoalmente, eu vim crescendo na cultura dessa família, meu bisavô já se envolvia 
em problemas comunitários. Agora, no Grupo Gerdau, nossa responsabilidade está 
na dimensão das paróquias em que nós trabalhamos. Indiscutivelmente, dentro des-
ta visão hoje debatida do capitalismo consciente, qual é o propósito que nós temos 
de ter na vida? Qual o propósito que a empresa tem de ter? A clareza de propósitos 
é o que nos mobiliza para atingir patamares e objetivos maiores.
Muito obrigado.

Paula Fabiani: Obrigada, Jorge, pelas palavras inspiradoras. Vou abrir para os nossos 
convidados que queiram fazer perguntas. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena 
pergunta. O Jorge colocou conceitos maravilhosos, como a solidariedade, a respon-
sabilidade cidadã de cada um e a responsabilidade social empresarial, os valores da 
família e da empresa ( que vamos abordar mais na próxima mesa), e a questão de 
como a gente promove a gestão da qualidade. Jorge, você falou também sobre o 
custo que nos leva à ineficiência no uso dos recursos, que são limitados e escassos, e 
finalizou sua apresentação com a importância de avaliar e monitorar para repensar 
processos para que consigamos fazer mais e melhor. Como você enxerga a questão 
da medição de impacto tanto no terceiro setor como nas atividades do governo?

Jorge Gerdau: Peter Drucker diz que o pessoal que melhor sabe gerir a escassez é 
o do terceiro setor. Como se busca a eficiência gerencial? Dominando o processo, o 
que me torna capaz de avaliar onde tenho perdas e onde posso aumentar a eficiên-
cia. Esse conceito absolutamente básico que nasceu do processo industrial, no meu 
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entender, é ainda mais importante na área de serviços, e o governo é essencialmente 
uma instituição prestadora de serviço. Esse tema de buscar eficiência é uma coisa 
fantástica. Nós fizemos durantes uns 13 anos um trabalho de busca de eficiência 
com domínio e gestão de processos. Há meia dúzia de consultorias ou mais que 
podem ajudar a estruturar isso. Nós investimos pelo MBC, durante dez anos, ao re-
dor de R$ 78 milhões, e tivemos um retorno desse investimento de R$ 14 bilhões 
anuais – 196 vezes para cada real aplicado para melhorias de gestão. Não é só no 
setor público. No privado, isso existe também: pela pressão mercadológica, está per-
manentemente buscando isso de várias formas. Quando você tem o conceito de que 
os processos têm de ser dominados e geridos com indicadores de medição, consegue 
melhorias fantásticas. Recentemente, o BNDES financiou a melhoria de gestão dos 
hospitais em Alagoas. A média de tempo de espera dos doentes nos hospitais era de 
15,6 dias. Conseguiram, depois de alguns meses de trabalho, reduzir para 5,3 dias. 
Isso é 300% de melhoria de eficiência e produtividade. Por isso que, quando eu falo 
esse número de 30%, ninguém acredita. Em Porto Alegre, na Santa Casa, nós tínha-
mos um índice de aproveitamento de 50% das salas cirúrgicas. Elevamos para 80%. 
Isso é 60% a mais. Tem coisas mais simples ainda. Tinha gente que ficava dez horas 
para ser atendida na fila da Santa Casa. Fizemos uma coisa absolutamente simples, é 
quase ridículo: desdobramos a fila. Fazendo o desdobramento da fila, chegou a uma 
média de atendimento de 18 minutos. Como é possível? Quando se sabe, tudo fica 
fácil. Gestão de fila é um negócio importantíssimo.
Quando a gente começa a ficar com esse cacoete de olhar, vê oportunidades. Eu 
diria que há quatro governos nos quais entendemos que houve incorporação dessa 
cultura. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco principalmente, e a prefeitura do 
Rio de Janeiro. Foi rompida a cultura. O importante é que nós conseguimos, com 
esse trabalho, romper a cultura, obtendo um fantástico resultado econômico. Mas o 
resultado social é dez vezes mais importante que o resultado econômico. O respeito 
ao cidadão, ao tempo do cidadão, à vida do cidadão, que, no fundo, são responsabi-
lidades maiores.

Paula Fabiani: Jorge, temos uma pergunta sobre a sua visão da necessidade ou não 
de as empresas atuarem no campo da incidência política.
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Jorge Gerdau: É um tema que hoje está se desenvolvendo de uma forma natural. 
Há esses três pontos de que eu falei – os valores da empresa, a sustentabilidade e 
os stakeholders. Faça uma lista dos seus principais stakeholders, sejam seus clientes, 
colaboradores, a vizinhança –- que é a comunidade, problema ambiental e social. Há 
fotografias fantásticas aqui. Eu olho o empresário que tem um comportamento de 
sustentabilidade, balanceando os três fatores, e os que não fazem. Se você não tem 
todos os stakeholders satisfeitos, se um deles o puxa pelo pé, o resto não anda. Fora 
o aspecto espiritual ou emocional ou de solidariedade, no meu entender, é um ato 
de absoluta inteligência. É de uma burrice não tratar dos temas de balanceamento 
da sustentabilidade. Por isso, o livro “Capitalismo consciente” é interessante, por-
que converte em resultado pragmático o comportamento de responsabilidade social. 
Quase eu diria que não vai mais ser preciso fazer essa pergunta, porque ela define 
a sobrevivência ou não de uma organização. É interessante o cenário mundial. Você 
pega os grandes pensadores de Harvard há uns 20 anos, e eles não dimensionavam 
a responsabilidade social nas dimensões que ela tem hoje. É extremamente interes-
sante a mudança de comportamento que houve nesse pessoal. Hoje, é quase um 
tema de sobrevivência. A empresa tem de conseguir se comportar nessa linha em 
relação à necessidade da comunidade em que está inserida. Isso faz com que, no 
meu entender, haja uma evolução natural. Por isso, lá no começo, eu disse que não 
queria muito saber por qual motivo a pessoa faz investimento social. Quando faz só 
por marketing, eu não gosto, mas eu até prefiro que faça por marketing a não fazer. 
Na realidade, estou convicto de que é um processo absolutamente normal.
Acho que a mudança comportamental do mundo mais desenvolvido em relação a 
esse tema também vem muito pela pressão do terceiro mundo. Ligando a televisão, 
somos invadidos 24 horas por dia por flagelos sociais. Eu já tive debates com um 
pessoal de tecnologias de gestão, e um alemão disse “mas, Jorge, está tudo estru-
turado na Alemanha, não sei por que você se preocupa com isso”. É interessante 
como as realidades são diferentes. O cenário é esse. Estou confiante de que a pressão 
da evolução vai exigir um crescimento da consciência de responsabilidade social e 
ambiental.
Paula Fabiani: Nós estamos esgotando o tempo, vou tentar incorporar aqui todos 
os comentários. O que se espera desse novo mandato de governo? Há uma per-
gunta sobre a globalização, como incorporar isso na visão de responsabilidade pela 



26

Inovação e Impacto do Investimento Social Privado

comunidade? Um dos objetivos que você colocou foi a questão de acabar com o 
analfabetismo funcional, e eu estive uma vez numa apresentação sua no Clinton 
Global Initiative na qual você falou muito sobre a primeira infância. Eu gostaria que 
você comentasse a questão do investimento na primeira infância, para a gente criar 
crianças melhores e com mais potencial, até para atuar de maneira preventiva com 
relação ao analfabetismo funcional. E também pode fazer suas colocações finais.

Jorge Gerdau: Eu vou começar pelo terceiro ponto. Sobre o tema de governo, só vou 
largar uma frase. A dimensão das nossas expectativas em responsabilidade social 
exige crescimento econômico. É absolutamente necessário ter, senão, não vamos 
sustentar a pressão social. A busca do crescimento econômico, no meu entender, é 
um problema de sustentabilidade social do país. O governo vai ter de buscar esse ca-
minho, o que exige, provavelmente, mudanças conceituais em índices de poupança, 
índices de investimento. O governo não investe, só o setor privado investe. Os gover-
nos investem só 2% do PIB, e têm participação de 40% do PIB. Vai ter de haver uma 
mudança, caso contrário, a sustentabilidade social não será possível de gerenciar.
Esse outro ponto da educação é de conhecimento público. O investimento que tem 
os resultados mais importantes é o feito no momento da gestação até os 3 anos. 
Uma boa alimentação, uma casa com amor e com estímulos a conectividades ce-
rebrais fazem uma melhoria potencial das crianças de 10% a 15%. Isso está hoje 
comprovado cientificamente. A coisa mais inteligente que se pode fazer é começar 
desde cedo, e eu diria que a educação básica é a coisa mais importante em que se 
deve trabalhar. Esse é um tema meio proibido, mas há pesquisas científicas com 
indicadores cerebrais que mostram que, em ambientes de agressividade, começa a 
haver configurações cerebrais que indicam estímulos à criminalidade. Eu só sei dizer 
que o mais importante é que a gente aproveite para ter um ambiente alimentar e 
de estímulos. Comunicação, alimentação e amor são peças-chave para criar uma 
criança a mais sadia possível.

Paula Fabiani: Muito obrigada, Jorge.
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PLENÁRIA: 

INVESTIMENTO SOCIAL FAMILIAR: O IMPACTO POR GERAÇÕES

O investimento social familiar é basicamente uma expressão de valores. Para que ela seja 
motivo de alegria, satisfação e realização, deve refletir os interesses e paixões de membros 
da família e, ao mesmo tempo, ser estratégica e eficaz para transformar a sociedade. A 
convergência bem-sucedida dessas metas requer planejamento cuidadoso, um processo 
sólido de definição para atender necessidades específicas de cada foco ou área de inte-
resse, bem como o compromisso pessoal, de longo prazo, de membros da família.
Como atestam nesta plenária as famílias Gerdau Johannpeter e Setúbal, a doação 
em família oferece oportunidades e benefícios que incluem: a oportunidade de fa-
zer uma diferença significativa na sociedade; uma ligação mais profunda entre os 
doadores e com o mundo exterior por meio da percepção de um empreendimento 
compartilhado; a chance de expressar e testar valores; a oportunidade de fortalecer 
e repassar um legado de valores; um espaço de convívio comum entre gerações; e 
um espaço de verdadeiro aprendizado para os participantes.

Participantes:

Sandra Regina Mutarelli Setúbal, presidente do Instituto Pensi

José Luiz Egydio Setúbal, presidente da Fundação José Luiz Egydio Setúbal

Beatriz Gerdau Johannpeter, vice-presidente do Conselho do Instituto 
Gerdau e presidente do Conselho do Gife
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Investimento social familiar: o impacto por gerações

Jorge Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau

Moderador:

Marcos Kisil, fundador do IDIS (moderador)

Marcos Kisil: Ao longo da vida profissional, quando se tem sempre o privilégio 
de estar com a mente aberta e com vontade de aprender, cada caso em que nos 
envolvemos se torna uma lição. Estou aqui com duas famílias com as quais eu 
tive a chance de aprender, de uma maneira muito especial e forte, a crença de 
que, a partir do indivíduo, a gente pode realmente mudar o mundo. Eu ouvi suas 
palavras com muita atenção, Jorge, e, realmente, quem está acostumado com a 
prática vê que entre a palavra “intenção” e a palavra “prática” não existe diferen-
ça para essas duas famílias. O que vocês professam é o que fazem. A partir dessa 
premissa é que vamos fazer a conversa com vocês.
O caso da família Gerdau, de seu envolvimento com a empresa, e o envolvimento 
da família/empresa com a comunidade, e sociedade é bastante evidente. Beatriz,  
você gostaria de agregar, neste momento, alguma coisa mais do que foi falado 
por seu pai? Voce desponta por sua participação social na nova geração  que 
conduz a Gerdau, fazendo a interface entre a família e a empresa, negociando os 
espaços, dando ímpeto para os 11 mil profissionais que estão no voluntariado. 
Tem mais alguma coisa que você pode agregar a esse modelo?

Beatriz Gerdau: Bom dia a todos. Eu vou falar depois sobre esse modelo mais deta-
lhadamente, como funciona essa estrutura toda, mas, pessoalmente, foi uma mara-
vilhosa oportunidade. Eu vinha de outra carreira profissional, e a criação do instituto 
me deu essa possibilidade de realmente me engajar e de poder trabalhar nesse tema, 
que é a aliança entre família e empresa.
Marcos Kisil: Temos uma segunda situação, que é a do José Luiz e da Sandra. O José 
Luiz vem de uma família que também tem uma ação social, filantrópica, muito forte, 
e tem sua fundação de caráter familiar e seu instituto de caráter corporativo. Mas as 
duas coisas não bastaram. O José Luiz achou que tinha de ir para uma fase diferente 
e tomou uma decisão muito importante de transformar um negócio (um hospital 
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privado), num patrimônio social, fazendo disso uma fundação que leva seu nome, 
numa decisão que ele tomou com a família. Eu gostaria, José Luiz e Sandra, que vo-
cês falassem sobre o caso de vocês, sobre a maneira como chegaram a essa decisão.
José Luiz Setúbal: Primeiramente, Marcos, obrigado pelo convite. Parabéns, doutor 
Jorge, pela apresentação. Nós já conversamos sobre isso: acho que, se eu mudasse o 
nome Gerdau e pusesse Itaú, valeria a mesma coisa. No meu caso, eu diria o seguinte: 
por volta dos 50 anos de uma carreira profissional – eu sou médico pediatra, diria 
de sucesso –, estava satisfeito, mas procurava alguma coisa no aspecto social para 
fazer. Cheguei a dar aula para jovens adultos durante uns cinco, seis anos, procu-
rando sempre alguma coisa. Não encontrava nada. Na minha família, o investimento 
social, o terceiro setor, é também uma coisa ancestral, e, nessa época, já existiam 
muitas coisas nas quais eu poderia ter entrado, como as ações sociais do próprio 
grupo Itaú ou da família. Minha irmã tem o Cenpec [Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária], e – o que levou talvez a eu me apaixonar 
e mudar totalmente minha vida – estava montando a Fundação Tide Setúbal. Era um 
momento em que eu estava num ano meio sabático, e fui ajudando. Isso reforçou em 
mim a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa.
Apareceu a chance de comprar uma parte do Hospital Sabará, e a minha ideia nesse 
momento era usar os dividendos do hospital, que era uma S/A, para montar alguma 
coisa social. Vou pôr um parêntese aqui. Tanto o Itaú quanto a minha irmã ou meus 
primos têm ONGs voltadas à educação, e eu tinha a ideia de trabalhar com saúde. 
Por isso, eu fui fazer mais uma fundação familiar. Talvez não seja a melhor solução. 
Inclusive, há muita discussão intrafamiliar sobre se não deveríamos juntar as forças 
ou ter uma certa sinergia nessas fundações. Fui para o Sabará, e os advogados disse-
ram que eu deveria comprar o resto do hospital (tinha 70% na época) e transformar 
em uma fundação, porque teria isenções e um impacto muito maior. Foi feito isso. 
É uma história de nove anos. Há quatro anos, o hospital se transformou em uma 
fundação. Foi uma coisa meio inédita transformar uma empresa S/A em fundação, 
mas, com o apoio do Ministério Público, que deu muita força para a ideia, a gente 
acabou transformando.
A função do hospital não é fazer assistência social. Ele é unicamente o gerador de 
caixa para que a fundação tenha uma perenidade. A parte social da fundação é feita 
pelo Instituto Pensi, que a Sandra preside. Ela tem uma carreira universitária, é dou-
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tora em química. O meio que a gente achou para fazer um impacto social melhor, 
uma transformação social maior, foi pesquisa, ensino e difusão de conhecimento em 
saúde infantil. E mais uma vez entra o que o doutor Jorge falou da primeira infância. 
Todos, acho, sabemos da importância de ação nesse nível – a pediatria no Brasil, as 
pesquisas, são realmente muito fracas. Então, ter nossos próprios indicadores brasi-
leiros é um jeito de fazer transformação social e gestão. O doutor Jorge mencionou 
também alguns exemplos da gestão pública de hospitais, que é muito ruim, e a gente 
tem ideia de atuar nisso. É isso que a gente faz.

Marcos Kisil: Sandra, há um interface interessante, porque uma das preocupações 
grandes em que o Jorge também se envolveu foi o Parceiros Voluntários, com a 
Maria Helena, lá em Porto Alegre. Tornou-se uma organização importantíssima para 
disseminar o voluntariado. Vejo que você está fazendo um esforço grande para tra-
zer essa cultura, alterando significativamente a ideia de o que é um voluntariado 
hospitalar. Normalmente, está ligado ao doente internado, mas você pensa um vo-
luntariado em saúde, em treinar gente para atuar fora do ambiente que vocês têm, 
o hospital. Isso está no interior desse instituto, que tem pesquisa e ensino, e usa os 
recursos gerados pelo hospital. Gostaria de saber como, tendo a fundação, tendo o 
instituto, você vê a experiência de envolvimento com voluntariado.
Antes de sua resposta, eu gostaria de fazer uma provocação com base no que o Jorqe 
falou no final de sua primeira fala: se um país é desenvolvido por que tem volunta-
riado, ou o voluntariado existe por que a sociedade é desenvolvida. Tem um estudo 
clássico da filantropia norte-americana que mostra que, quando se é jovem e se está 
em uma família, em uma comunidade que ensina valores, você vai ser voluntário, 
normalmente, porque você tem músculo e não tem dinheiro. Quando você fica mais 
idoso, você não tem músculo, mas tem dinheiro, então vira filantropo. A ideia de virar 
filantropo sempre mostra que, na sua juventude, você foi voluntário. É um pouco 
a resposta de que o voluntariado faz parte desta condição humana quase natural 
de solidariedade, e que, no momento em que se têm recursos, vira financiador de 
alguma ideia.
Por favor, Sandra.
Sandra Setúbal: Primeiro, bom dia a todos. Parabéns, Jorge, eu aprendi muito com 
a sua fala. Vou levar comigo no coração. De formação, eu fiz química, fiz doutorado, 
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mas eu me sinto basicamente uma educadora. Gostaria de fazer mais um comentá-
rio. Acho que fazer ação social por meio de pesquisa é algo muito arrojado, porque, 
ao atender apenas no imediato, num hospital pequeno, não se consegue impactar. 
Mas, ao fazer pesquisa em saúde infantil, com as nossas necessidades, para as nos-
sas necessidades, tendo um hospital infantil, tem-se um alcance bastante grande. 
Temos, lá no Pensi, pesquisas sobre distúrbios alimentares, que é um problema bem 
grande que estamos tendo agora, com a obesidade.
Nosso voluntariado tem três anos. Eu fiquei feliz, Jorge, com seus 11 mil. Nada como 
ter anos e anos. Nós temos três anos e 150 voluntários. Eu pensei muito e estudei 
sempre o que é o trabalho voluntário, e ontem também fui verificar o que era ser 
filantropo. O filantropo é aquele que quer trabalhar para ajudar, doar um recurso ou 
tempo. Hoje em dia, o que será que tem mais valor para nós, do jeito que a vida está 
corrida? O que será que vale mais para o doutor Jorge hoje? O tempo que ele gastou 
hoje, em que não está atuando? Para a Beatriz, que é conselheira, numa reunião de 
conselho, quanto é o valor da hora dela? Parte de nosso voluntariado atua dentro do 
quarto com a criança. O objetivo principal da pessoa que atua no Hospital Infantil 
Sabará é tirar o estresse da criança, para que ela possa sair mentalmente daquele 
ambiente hospitalar e se sentir em outro espaço, o do brincar. O que eu posso dar em 
moeda de troca por esse tempo que não tem preço? Uma formação, uma educação. 
Que educação? A ferramenta que ele terá para poder entrar no quarto e dar para a 
criança. É o brincar, então vou dar oficinas de brincadeira. É o contar histórias, então 
vou fazer o curso de narração de história. É fazer desenhos, então vou desenvolver 
uma caixa de material escolar e vou dar uma oficina de como a utilizar. E vou formar 
outros voluntários também, não só o meu, porque eu tenho essa responsabilidade de 
formar – existem outras crianças em outros ambientes hospitalares que não são o 
meu. Se estou desenvolvendo essa habilidade de formar pessoa para trabalhar com 
crianças em hospitais infantis, então posso formar voluntários para trabalhar fora 
do hospital. Ontem, recebemos um pessoal da rede Marista, que vai abrir hospitais. 
Vamos fazer essa parceria. Esse é nosso objetivo, nossa meta, e temos outras coisas 
para doar. O voluntário se sente valorizado, sente que tem uma meta e que alguém 
está investindo no trabalho que ele está doando. De certa forma, nós estamos tro-
cando. Nossos voluntários são estudantes, tem muito jovem, e eles passam conosco 
um tempo importante para eles e para nós. Capacitá-los é capacitar para a vida, para 
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a consciência da solidariedade.

Marcos Kisil: Nós vimos que, no caso da Gerdau, são 11 mil voluntários, ao mesmo 
tempo em que há programas que começam seu voluntariado já pensando num proces-
so de disseminação. Nós caímos aqui num terreno muito interessante, em que se vê a 
participação do privado em questões públicas. Eu tenho a oportunidade de acompanhar 
um dos investimentos de vocês, Jorge, que foi a Santa Casa de Porto Alegre. Houve um 
salto de qualidade que levou a ser premiada nacionalmente como a empresa do ano em 
qualidade, sendo uma santa-casa. É possível transformar nossos hospitais em estabele-
cimentos decentes? É, e esse caso mostrou. A fundação que o José Luiz dirige também 
está preocupada com a qualidade da atenção. De alguma maneira, saiu outro tema aqui 
que envolve educação. Ao longo dos anos, percebemos uma capacidade do país de au-
mentar a cobertura do sistema escolar inicial, mas, lamentavelmente, não conseguimos 
fazer a nossa criança aprender. A nossa geração, Jorge, teve um tempo para aprender a 
diferença entre bug de hardware e bug de software no sistema de computação. Acho 
que nossas crianças estão chegando à escola com bug de hardware, porque na primeira 
infância, quando precisa ser estimulada, não estamos dando a atenção que deveriam ter. 
Olhando um pouco a parceria público-privada, seja pelo lado da educação, seja pelo lado 
da saúde, seja pelo lado da qualidade, seja pelo lado da quantidade, como ela poderia ser 
trabalhada? Como ela poderia ser melhorada? Como podemos encontrar fórmulas em 
que a eficiência da relação trouxesse um benefício superior ao que estamos tendo hoje? 
A sensação que temos hoje é de que o público corre de um lado, o privado corre do outro, 
e nós não encontramos ainda qual é o ponto de equilíbrio. Esta pergunta está aberta aos 
quatro participantes desta mesa.

José Luiz: Tenho pouca experiência nisso, até porque a fundação tem quatro anos, 
mas o que eu sinto é que as velocidades são muito diferentes. A velocidade do setor 
público é muito lenta, muito burocratizada. A meia hora dele é muito mais do que 
trinta minutos. É a minha sensação. Não tenho nenhuma experiência prática com o 
setor público, mas, na tentativa de fazer, eu já sinto isso. Todo mundo que está no 
terceiro setor, todo mundo que faz uma ação social, precisa fazer em parceria com 
o governo, tem de estar dentro das políticas públicas, senão, não tem sentido fazer 
porque não vai ter escala para causar o impacto social.
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Beatriz Gerdau: Antes da pergunta, eu queria aproveitar o gancho. Falar de saúde 
me remeteu à minha questão pessoal. Na verdade, uma questão de saúde do meu 
filho, um filho especial que eu tive, foi o que me mobilizou para realmente mudar 
minha carreira e me interessar por essa área de responsabilidade social. Foi quando 
criamos o Instituto Gerdau. Meu pai já vinha há muitos anos atuando em respon-
sabilidade social dentro da empresa. Meu avô, como foi comentado, criou a Funda-
ção Gerdau. Adorei o termo de José Luiz: já vem há muitas gerações, é um legado. 
A situação pessoal de saúde foi mobilizadora. Acho que a gente vê em diferentes 
institutos e fundações motivadores diferentes. Isso é interessante, buscar essas mo-
tivações pessoais e transformá-las em ação. Vemos muito isso principalmente nas 
fundações familiares.
Nosso Instituto Gerdau teve esta bela oportunidade, e o IDIS até nos auxiliou na 
escolha de fazer uma joint venture entre família e empresa, e não fazer uma funda-
ção familiar separada. Foi um intuito de casar os interesses, de trazer os valores da 
família para dentro da empresa, garantir que a responsabilidade social seja algo im-
portante dentro da empresa, assim como permitir também que a família, enquanto 
cresce e se afasta do negócio, também por meio do instituto se mantém vinculada. 
Este também foi um propósito idealizado, fortemente sugerido, por meu pai na con-
cepção do Instituo Gerdau.
Voltando à pergunta do público-privado, e não falando tanto como Gerdau e fa-
mília, mas pela minha experiência no Gife: há cada vez mais uma tendência de unir 
esforços. Como atores sociais percebemos que, em especial na educação, para ter 
escala que ocorra um apoio mútuo do setor público com expertise do social trazi-
do pelos Institutos e fundações , aumentando e qualificando os resultados obtidos. 
Percebemos nos últimos anos sinergias muito maiores entre as empresas apoiando 
o terceiro setor e conseguindo trabalhar com parcerias público-privadas, que geram 
um potencial de impacto muito maior.

Jorge Gerdau: No meu entender, temos de ter investimento público para atendi-
mento das necessidades sociais etc. Agora, inverter o processo, fazer o setor público 
usar mais o potencial do terceiro setor, isso é fazer uso de um recurso que é fantás-
tico. Talvez o fator mais importante seja usar a experiência privada, de estímulos, de 



34

Investimento social familiar: o impacto por gerações

meritocracia, de carreira, de reconhecimento. No setor empresarial, um dos capítulos 
mais importantes é a gestão de talentos, desenvolvimento das pessoas. Você acredita 
que o setor público não sabe o que tem no seu quadro? Eu nem falo em avaliação de 
talento. Quem não conhece o que tem de talento humano pode liderar o processo? 
Há ferramentas que o processo empresarial criou em centenas de anos. Sem falar nas 
instituições da Igreja e do Exército, que têm tecnologias de gestão que não são apro-
veitadas. O caminho é usar, no setor público, tecnologias de gestão que os setores 
eficientes têm. Interessante que, no Brasil, as únicas instituições que realmente fun-
cionam melhor são as que não têm intervenção política. São instituições de carreira, 
como Itamaraty, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Exército. São instituições 
profissionalizadas, e as coisas funcionam dez vezes melhor.
Simplificando, há funções de Estado, há funções de governo, que definem políticas, 
e há a administração, e esta tem de ser toda profissionalizada. O maior sofrimento 
que eu tenho quando vou sentar numa mesa da Casa Civil ou coisa desse tipo é ter 
de tratar com um não profissional. Você fica doente. A administração tem de ser 
profissionalizada, ainda mais no mundo de hoje, em que as técnicas, a capacidade 
de mobilizar equipes, é importantíssima. Agora, o processo não é técnico; é político. 
Consequentemente, o tema é muito mais complexo. O limite da evolução está na 
competência política de conduzir os problemas. Essa dependência é terrível, mas é 
verdade e tem de se saber trabalhar sobre esse tema.

Marcos Kisil: Muito bom. Tem uma pergunta aqui que muda um pouco o tópico. 
Vocês se organizaram e criaram uma instituição que representa os valores da família, 
e aquilo que vocês acreditam. De alguma maneira, vocês sentiram, dentro da família, 
impacto da tomada de decisão de organizar uma filantropia familiar? Como isso se 
refletiu com os filhos, com os irmãos, com os netos? Como vocês sentiram que essa 
decisão está sendo empurrada para frente, para a nova geração?
Beatriz Gerdau: No nosso caso, como comentamos, já vem de muitos anos, muitas 
gerações. Eu sou a quinta geração da família Gerdau Johannpeter. É um legado que 
começou com a atuação mais na paróquia, como meu pai gosta de dizer, que é 
como se atuava na época. A geração dos quatro irmãos realmente fez com que esse 
conceito crescesse já na empresa, independente da criação do instituto. A criação 
do instituto foi só um marco da aliança para garantir que isso fosse perpetuado. 
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Não vejo que tenhamos tido mudanças naquele momento. Talvez a partir dali, sem 
dúvida, nós tenhamos feito um trabalho de envolver os familiares como um todo no 
voluntariado, dando oportunidades, dando apoio. A estrutura do Instituto Gerdau 
dá apoio para que os familiares escolham organizações nas quais queiram atuar, 
ser conselheiros ou fazer investimentos. Há todo esse suporte que proporciona boas 
oportunidades para os familiares atuarem como voluntários ou como investidores 
sociais. Sem dúvida, houve um crescimento, uma disseminação, e temos ainda uma 
preocupação com a próxima geração, de como transferir esse valor e esse legado, e 
há um trabalho contínuo nesse sentido.
 
José Luiz Setúbal: Citando o doutor Jorge de novo, acho que tudo é uma questão de 
valores, que já estão na família. É uma questão só de estar lembrando, incentivando 
e estimulando. Pensando na família mais ampla, na família Setúbal e Villela, há cinco 
ou seis ONGs. Temos um family office, que cuida um pouco do negócio, mas cuida 
disso. Poucas pessoas hoje trabalham no Itaú, mas muitas têm os seus negócios, 
suas ações sociais individuais. O que aconteceu no family office neste ano, não só 
em decorrência da minha ação, mas da ação de todos, foi que criamos um fórum do 
bem para discutir as ações sociais que cada um está fazendo. A ideia é buscar uma 
sinergia e, eventualmente, a criação de um fundo patrimonial. Ainda está em discus-
são, é muito incipiente. Na minha família – eu, a Sandra e meus filhos –, acho que 
influenciei, pois o meu caçula foi fazer administração pública porque quer mudar o 
mundo. Isso eu acho que é influência dessa ação.
Marcos Kisil: Nós estamos no finalzinho, há uma última pergunta dos participantes. 
O Warren Buffet decidiu não criar a fundação dele, mas colocar o dinheiro dele em 
outra fundação, a Gates Foundation, porque acreditava que ela estava fazendo o 
que ele queria. Vocês acham que, dentro da cultura brasileira, uma figura que tem 
recursos aceitaria colocá-los em outra fundação, ou ele seria o indivíduo que quer 
fazer a fundação dele? É possível o exemplo do Warren Buffet se repetir na realidade 
brasileira?

José Luiz Setúbal: Eu pensei muito se eu queria criar mais uma fundação. Eu diria 
que procurei alternativas, mas não encontrei nada que achasse próximo do que eu 
gostaria de fazer. Acho que isso é muito mais uma coisa de foro pessoal do que de 
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uma sociedade. É admirável o que o Warren Buffet fez, mas continua havendo nos 
Estados Unidos muitas fundações. Talvez ele tenha encontrado na Gates Foundation 
um jeito de satisfazer o que ele gostaria de entregar para a sociedade. 
Beatriz Gerdau: O Instituto Gerdau não opera, diferente de muitos outros institutos 
e fundações. Nós temos essa ideia de fazer grant making, e apoiamos outras funda-
ções com recursos nossos. Somos parceiros da Fundação Victor Civita, da Fundação 
Roberto Marinho, o MDC, o Todos Pela Educação. Nós investimos em diversos outros 
projetos. É a nossa forma de operar, é um grant making.

Jorge Gerdau: Em relação ao que a Bia colocou, talvez o maior diferencial é que 
nós, com essa experiência de gestão, damos o dinheiro, mas tentamos integrar o 
processo de governança dessas instituições com as quais trabalhamos. Há uma lista 
interminável, mas nós gostamos de projetos que custam pouco e produzem muito. 
Para mim, é quase um hobby pessoal achar instituições que possam ampliar ao má-
ximo a eficiência do recurso aplicado. Tanto o Martins, diretor do Instituto Gerdau, 
quanto eu, nós atuamos fortemente no board, na estrutura gerencial, na governança 
da instituição, preocupados com a perpetuidade da governança da instituição. Eu 
tenho um conceito bem simples sobre o problema de como se pode atuar na respon-
sabilidade social. Pode-se doar dinheiro. A segunda, você doa e fiscaliza se o dinheiro 
está sendo bem aplicado. A terceira, que é realmente uma responsabilidade em di-
mensões maiores, você doa o dinheiro, mas constrói junto. A análise dos três níveis é 
tremendamente importante. Vamos pegar a instituição da Maria Helena. Ela dirige a 
instituição com parceiros que contribuem, e tem contribuintes importantes, marcas 
nacionais importantes. Mas é uma instituição que é tremendamente eficiente com 
seus recursos. Ela tem hoje 400 mil voluntários registrados, dos quais trabalham uns 
300 mil, todos eles capacitados individualmente. O que eu faço nesse processo? Sou 
conselheiro, mas muito mais do que conselheiro – e aí tem uma colaboração forte 
do Martins. Na tecnologia de gestão, nós realmente damos um apoio decisivo para 
poder gerir com marketing, imagem, tecnologias de informática, domínio dos pro-
cessos. Tem aí um valor que é muito mais do que dinheiro. Somos parceiros do Todos 
Pela Educação, sou coordenador do conselho. O Martins trabalha inclusive no board 
executivo. Essa colaboração de governança, de gestão, de rumo, de debate, vale mais 
do que dinheiro. Eu poderia citar outras organizações com as quais trabalhamos.
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Nós fazemos assistencialismo um pouco nas periferias de onde nós temos a empresa, 
inclusive, procuramos ajudar na governança e na gestão. Como nós acreditamos 
que isso é um fator decisivo, no terceiro setor, tenho uma preocupação maior ain-
da, porque o setor empresarial no Brasil tem uma competência gerencial bastante 
boa, temos benchmarks mundiais, é bastante eficiente. O setor público é altamente 
deficiente. O terceiro setor – a não ser aqueles institutos que já estão vinculados a 
organizações, mas vamos tomar o terceiro setor como um todo – é quase medie-
val na sua competência gerencial. O que nós fazemos? Pegamos inclusive pessoas 
das áreas administrativas da Gerdau e alocamos temporariamente como voluntários 
para ajudar as organizações sociais a se desenvolverem. Temos hoje um projeto da 
família em que levamos esse know-how para a Comunitas. Já trabalhamos também 
com consultores profissionais. Conseguimos converter organizações que não tinham 
sustentabilidade no sentido econômico, social e ambiental, e, trabalhando lá um ano, 
um ano e meio, ela anda sozinha. Começa a ter gestão. No Parceiros Voluntários, 
foram feitos dois, três programas de capacitação de projetos sociais com apoio do 
BID, da Petrobras e de algumas empresas mais. Há uma publicação interessantíssima 
de 70 e poucas organizações que fizeram esse curso de capacitação. Quando você lê 
os relatórios dessas instituições, vê um linguajar profundamente profissional e ge-
rencial. Nesse processo, o que nós fazemos? Capacitamos ou educamos. É uma coisa 
fantástica: de repente, a instituição muda porque o pessoal fez uma capacitação 
de gestão. Qual é a minha opinião nesse tema? Para um país se desenvolver, pre-
cisamos que haja desenvolvimento dos três setores em termos de competência, de 
propósito, gerenciamento, governança, execução. Tem de ter o mesmo nível o setor 
empresarial, o governo e o terceiro setor. Não há condições de se ter um crescimento 
econômico e social sem o crescimento da competência do terceiro setor. Só existe 
uma outra solução, economicamente inviável: larga novamente tudo numa terceiri-
zação para o governo. Daí você vai gastar quatro vezes mais para o mesmo serviço, e 
sem amor, sem paixão. No meu entender, se não tiver paixão, se tiver apenas a parte 
da burocracia que só olha o relógio para ver se pode ir embora, sem emoção, você 
vai ter uma qualidade de serviço absolutamente insatisfatória. Sandra, quando você 
menciona como capacitar o voluntário, quanto vale isso? É impagável. Essa atitude é 
impagável. O tema é relativamente simples. A gente tem de doar o que tem. Se tenho 
conhecimento e capacidade, estou convicto de que essa doação tem o efeito de que 
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no fundo você está ensinando a pescar, e não dando o peixe. É uma responsabilidade 
imensa gerar conhecimento e iniciativa no terceiro setor, porque ele começa a se 
autossustentar. Não fica naquele desespero de não ter dinheiro.

Marcos Kisil: O Jorge começou a apresentação dele com a palavra “solidariedade”, e 
colocou de uma maneira clara que a solidariedade antecedeu a presença do Estado, 
a presença de estruturas outras que foram sendo criadas. Ainda a gente encontra na 
família o espaço em que os valores são cultivados, relevados, estimulados e educados 
de maneira importante. Nos dois casos, o que a gente vê é como a sociedade pode 
encontrar espaços em famílias que podem trazer uma relevância social que trans-
cende o âmbito familiar. E essa transcendência, seja através da empresa, seja através 
de órgãos representativos, motiva outros a trabalharem na mesma direção. Tenho 
impressão de que os dois casos demandam, do nosso lado, muito carinho e muito 
afeto pelo que eles representam e por poderem ser emulados na nossa sociedade.
Agradeço profundamente a presença de vocês por estarem compartilhando conosco 
esse momento. Acreditamos que isso vai engrandecer um pouco a chance que o 
Brasil possa ter, na medida em que encontramos pessoas responsáveis que acre-
ditam que, através de mecanismos de gestão, você fortalece cada setor, para que 
realmente, quando se estabelece uma parceria, seja uma parceria entre iguais. Por 
enquanto, ainda temos de trabalhar muito no Brasil para que as parcerias público-
-privadas sejam entre iguais, e isso vai demandar da nossa própria sociedade uma 
preocupação em criar esse equilíbrio.
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SESSÃO PARALELA: 

INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO E INOVAÇÃO NA SAÚDE

De acordo com o Censo do Gife, a  Saúde é a 11ª colocada no rol de áreas que rece-
bem recursos de  seus associados (2012). De certa forma, devido à falta de incentivos 
e devido ao papel dominante do Estado, o investidor privado, muitas vezes, tem 
dificuldade de identificar a Saúde como um setor importante  para suas doações. 
Nesta sessão é trazida a questão das Doenças Transmissíveis Negligenciadas, e dos 
Hospitais Filantrópicos tipo Santa Casa onde a presença de novos investidores sociais 
é demandada, e respostas positivas estão sendo colhidas. Inovações e criatividade 
tornam-se relevantes para resgatar a importância do setor Saúde para os investido-
res sociais privados.

Palestrantes:

Ellen Agler, diretora-executiva do The End Fund

Verónica Arroyave, diretora de Responsabilidade Corporativa da AbbVie Foun-
dation

Wilson Modesto Pollara, secretário adjunto da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo

Moderador:
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Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP
Marcos Boulos: Para algumas doenças, e aqui destaco principalmente a leishma-
niose e a febre maculosa, que estão em várias partes do mundo, nós não temos solu-
ções possíveis por falta de investimentos e de uma tecnologia adequada. No caso do 
Brasil, por exemplo, leishmaniose visceral, conhecida também como calazar, esteve 
fora do estado de São Paulo durante quase 40 anos. E em São Paulo, o estado com 
maiores condições de resolver essas situações, quando voltou a leishmaniose, há 20 
anos, nós não mais conseguimos eliminá-la. Não só não conseguimos, como ela está 
em expansão. E não é falta de recursos, que existem. Nós não conseguimos entender 
o que está acontecendo. Conhecemos o vetor, sabemos a transmissão, temos os 
vetores intermediários (os cães), mas não conseguimos fazer alguma coisa que não 
seja muito dolorosa para nós, que é matar cães, uma coisa hoje que não se faz. Febre 
maculosa é a mesma coisa. Doenças absolutamente graves que têm aparecido em 
algumas regiões, e para as quais não temos tanto diagnóstico nem, principalmen-
te, medicamentos adequados para eliminá-las. São doenças negligenciáveis, porque 
investir nelas não dá retorno financeiro. Eu entendo que um simpósio como este é 
fundamental para que se possa pensar em alguns problemas de saúde para os quais 
não existem interesses comerciais exclusivos para resolvê-los. O processo social tem 
de prevalecer, caso contrário não vamos ter solução, não vamos ter soluções para 
vírus que aparecem na África a todo momento, como o ebola, marburg e outros.
Dito isso, tenho a satisfação de ouvir um primeiro tópico. Vamos ter um debate pos-
teriormente. Gostaria então de pedir para a doutora Verónica Arroyave que fale sobre 
o tema para nós, talvez sobre os investimentos possíveis e necessários.

Verónica Arroayve: Bom dia a todos. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui 
com vocês hoje para falar sobre um pequeno aspecto do que a AbbVie Foundation 
está fazendo, e para dividir algumas informações sobre nossas iniciativas e o que 
estamos programando para a América Latina.
Vocês devem estar se perguntando o que é a AbbVie Foundation. É uma fundação 
que existe há dois anos, mas com um legado de 125 anos. Ela surgiu do laboratório 
Abbott. A companhia se dividiu, houve a formação do laboratório Abbott e da AbbVie 
farmacêutica. O Abbott tinha uma fundação, que era a Abbott Fund. Como resultado 
da divisão, foi criada uma nova fundação, a AbbVie Foundation. Mais uma vez, uma 
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fundação com dois anos, mas com um legado de 125 anos.
O que veio junto como portfólio foi a iniciativa HIV/Aids e a iniciativa em doenças 
tropicais negligenciadas. Desde então, adicionamos hepatite C e oncologia em nosso 
portfólio de investimento filantrópico. Assumimos vários dos programas de doenças 
tropicais negligenciadas na Costa do Marfim e estamos adicionando iniciativas na 
Bolívia, sobre doença de Chagas, na Colômbia, sobre ascaridíase, e no México, na 
região de Chiapas,   também sobre ascaridíase.
Os primeiros investimentos que fizemos foram na África e na Ásia. Os próximos in-
vestimentos serão na América Latina. É o que estamos esperando. Serão focados em 
países como Brasil, Argentina, México e Colômbia, nos temas de HIV, oncologia e 
doenças tropicais negligenciadas.
Gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre temas já tratados nesta manhã. 
Ouvi falarem sobre inovação, sustentabilidade, solidariedade e parcerias público-
-privadas. Ao refletir sobre eles, gostaria de abordar um exemplo único de inovação 
que ajuda a olhar para oportunidades de colaboração intersetorial na filantropia. 
Vou falar sobre uma iniciativa chamada Partnership for Quality Medical Donations, 
cujo site é pqmd.org.  É uma organização que reúne 16 empresas farmacêuticas e 
16 organizações não governamentais, fundada em 1999. Trinta e dois membros se 
encontram regularmente uma vez por ano e por teleconferências para compartilhar 
experiências e oportunidades para melhorar a qualidade das doações médicas para 
os países em desenvolvimento, para inspirar inovação e ideias. Fiz algumas pesquisas 
com o grupo, e algo que eu aprendi é que eles realmente se focam em enfatizar a 
comunicação, a colaboração e a coordenação. Na vida normal, elas seriam concor-
rentes: 16 das maiores empresas farmacêuticas, 16 das maiores ONGs. Elas criaram 
uma plataforma, uma estrutura, um espaço para se reunirem, que permitiu às em-
presas farmacêuticas identificar oportunidades de modo que possam se juntar para 
financiar projetos em colaboração. São grandes empresas farmacêuticas, a AbbVie 
faz parte disso, o laboratório Abbott também, assim como muitas outras. Eu peço 
a vocês que vejam esse modelo como uma maneira de olhar para a colaboração 
intersetorial e para os tópicos temáticos. Uma das coisas que fizeram muito bem 
depois do tsunami foi uma iniciativa para alívio de desastres, assim como financiar 
projetos em diversos contextos do mundo em desenvolvimento, incluindo iniciativas 
de combate a doenças tropicais negligenciadas.
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Várias empresas estão se juntando para pensar sobre como alavancar suas expertises 
e seus financiamentos, buscando meios para inspirarem umas às outras, dividin-
do experiências de melhores práticas e oportunidades de voluntariado corporativo, 
tanto globalmente quanto localmente. O que podem fazer em termos de respostas 
a desastres nacionalmente e globalmente? Como podem começar a identificar os 
problemas e as oportunidades em seu trabalho e realmente buscar alavancar da me-
lhor maneira possível suas expertises e oportunidades? A AbbVie está muito feliz por 
fazer parte dessa iniciativa, seja como AbbVie, seja como Abbott, há quase 10 anos. 
É muito estimulante ver estes diferentes espaços para encontros, similares ao que o 
IDIS está promovendo.
A AbbVie Foundation está aqui em parte para aprender, entender, ouvir e ver real-
mente onde estão as oportunidades. Não é para reinventar a roda, porque o Brasil é 
uma economia próspera, a região tem exemplos maravilhosos de doação, filantropia 
e empreendedorismo social. Estamos aqui para ouvir, entender, e queremos muito 
fazer parte dessas economias prósperas e em expansão, e queremos potencialmen-
te crescer juntos e ajudar a apoiar parte deste crescimento no setor da saúde, nas 
áreas em que temos interesse focal. Queremos ser parte do diálogo, de iniciativas 
em potencial. Esperamos trabalhar com outras fundações, outros doadores, ONGs, 
universidades. As fundações podem nos ajudar a ter uma compreensão maior do pa-
norama. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, e esperamos ter uma discussão 
muito importante e interessante. Muito obrigado.
Marcos Boulos: Obrigado, Verónica. Agora, Ellen Agler, que é CEO do The End Fund, 
vai falar para nós sobre inovações na saúde através de investimentos filantrópicos. 
Ellen Agler: Olá a todos. É ótimo estar aqui. Eu comecei a vir para o Brasil em 1997, 
com uma organização chamada Operação Sorriso – alguns de vocês já devem ter 
ouvido falar –, que faz operações de reparação do palato. É absolutamente incrível 
ver, depois de quase 20 anos, a mudança na filantropia, no engajamento corporativo 
e no voluntariado. Primeiramente, quero parabenizar a todos pela incrível revolução 
que aconteceu no Brasil.
Quantas pessoas antes de hoje sabiam o que eram doenças tropicais negligencia-
das? Estou apenas curiosa. [Parte da plateia levanta a mão]. A maioria das pessoas. 
Para aqueles que não sabem, a Organização Mundial da Saúde define um grupo de 
17 doenças como tropicais negligenciadas. Entre elas, estão dez que as farmacêu-
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ticas líderes de mercado, como a AbbVie e muitas outras, dizem querer que estejam 
controladas ou eliminadas até 2020. Isto inclui doenças endêmicas no Brasil, como 
esquistossomose, que mata 200 mil pessoas por ano; tracoma, que causa cegueira 
irreversível e muita dor; e cegueira dos rios, que está sendo eliminada da América 
Latina. Este ano, Colômbia e Equador certificaram a eliminação dessa doença, mas 
ela ainda existe no norte do Brasil. Também é uma doença terrível, dolorosa, que cau-
sa cegueira, que torna impossível para as pessoas viverem em terras aráveis, assim 
como a filariose, que alguns podem conhecer como elefantíase. Eu tive a oportu-
nidade de conhecer pessoas vivendo com um estado avançado de elefantíase, com 
enormes tumores em suas pernas que tornam impossível andar. É muito estigmati-
zante socialmente. O que se percebe é que, ainda que essas doenças sejam chamadas 
de negligenciadas, são na verdade doenças de pessoas negligenciadas. São doenças 
de pobreza. Se não há acesso a água potável e infraestrutura sanitária, você corre o 
risco de tê-las.
Atualmente vivemos um período muito interessante na comunidade global de doen-
ças negligenciadas por vermos mais pesquisas, mais financiamento, mais interesse, 
mais trabalhos com novas ferramentas de diagnóstico e mais financiamento institu-
cional. Para cinco das principais doenças, a principal estratégia tem sido a adminis-
tração massiva de medicamentos para todos, campanhas de vacinação coletiva para 
todo mundo que corra risco de pegar tais doenças. Em torno de 1,4 bilhão de pessoas 
no mundo precisam de remédios para garantir que não fiquem doentes, e cente-
nas de milhares estão efetivamente infectadas com essas doenças. Cinco grandes 
empresas farmacêuticas doaram quantos remédios fossem necessários, pelo tempo 
que fosse necessário, para erradicar essas doenças. Há oportunidades incríveis entre 
agora e 2020: cerca de U$ 18 bilhões em remédios doados que vão salvar e melhorar 
muitas vidas. 
O problema tem sido assegurar a entrega efetiva desses remédios para campanhas 
massivas, anuais ou bianuais, de administração de medicamentos. O que vemos é 
que, nos anos recentes, essas campanhas têm crescido significativamente. De alguns 
anos para cá, várias centenas de milhões de pessoas receberam esses remédios. Mas 
esse contingente representa apenas metade das pessoas que precisam ser tratadas, 
e elas não receberam remédios para todas as doenças.
A história do The End Fund é sobre como a filantropia veio a se engajar na causa de 
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erradicar essas doenças. Um grupo de filantropos, pessoas com fundações familiares 
em Nova York, em Dubai, percebeu que os recursos que tinham não eram suficientes 
para fazer uma grande diferença. Uma das fundações tinha criado um programa pi-
loto em Ruanda e no Burundi, países muito pequenos, por um período de cinco anos, 
com administração massiva de remédios e políticas hídricas e sanitárias, e viu uma 
redução profunda nas doenças. Reduziram a esquistossomose em 90%. Uma em 
cada três crianças tinha infecções severas de intestino causadas por vermes, e agora 
é menos de uma em 10. Mas perceberam que, para lidar globalmente com o problema 
e lidar com a falta de financiamento, precisariam de mais parceiros. Criaram, então, o 
The End Fund, que é um fundo filantrópico privado, uma plataforma para doadores 
colaborarem e cofinanciarem projetos focados em doenças negligenciadas. Há um 
grupo de assessoria técnica, composto por cientistas do mundo todo do campo das 
doenças negligenciadas. Há um grupo programático que avalia quais são as falhas 
globais. Até agora, o The End Fund identificou programas em 15 países, nos quais 
está investindo. O que é interessante é que, por ter sido criado como uma plataforma 
para apoiar um movimento inteiro, o foco tem sido nos doadores. Lidamos com essas 
doenças desconhecidas, sobre as quais muitas pessoas nuca ouviram falar, e criamos 
oportunidades de interesse, levamos pessoas para os lugares para encontrar pacien-
tes, para ver onde seu dinheiro privado pode ter um grande impacto.
Alguns dos projetos escolhidos são como o do Mali, onde os Estados Unidos finan-
ciavam um enorme programa contra doenças negligenciadas. Depois de um golpe, 
os fundos norte-americanos não podiam mais ser mobilizados. Então, os filantropos 
vieram e cobriram essa falha, garantindo que 13 milhões de pessoas tivessem acesso 
aos remédios dos quais precisavam. Há um esforço em curso na Tanzânia, onde mi-
lhares de pessoas precisam de cirurgia por causa do tracoma, caso contrário, ficarão 
cegas. Agora, estamos implementando um programa para garantir que 5 mil pessoas 
sejam operadas. São formas muito tangíveis de atacar um grande problema.
Até o fim de 2014, os investidores do The End Fund mobilizaram em torno de 50 
milhões de dólares. Num período de três anos, então, foi mobilizada uma quantidade 
imensa de recursos. Em 2014, garantimos que remédios chegarão a 15 milhões de 
pessoas em 15 países.
O que eu adoro nisto é que é uma história pessoal de famílias. Você vê maridos, 
esposas e seus filhos iniciando uma fundação familiar e decidindo que é nisso que 
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farão seu primeiro investimento, e viajam juntos para a África pela primeira vez e 
veem essa mudança. Nós, que trabalhamos com filantropia, vemos que há tantos 
problemas sociais e tantas necessidades, e nos focamos em pessoas com doenças 
tão dolorosas. Mas também acho que os stakeholders nos quais temos de pensar 
somos todos nós nesta sala, e temos de engajar outros filantropos. Filantropia sig-
nifica amor à humanidade, é um ato de doar, e de doar a maior parte de si, é como 
uma maneira de autorrealização. Nós, no The End Fund, temos essa questão de como 
fazer essa ser a melhor experiência possível para um grupo de investidores, para que 
se possa criar um grupo de pessoas que vão estar comprometidas com doenças da 
pobreza e com as pessoas que estão vivendo com essas doenças em todo o mundo. 
Tem sido uma plataforma muito interessante para tratar de um grupo muito espe-
cífico de doenças e engajar doadores. E todos os investimentos são realizados num 
formato de consórcio. Fazemos relatórios para os doadores, que concordaram com 
uma plataforma comum para relatórios, e vocês, no mundo do investimento social 
privado, sabem como isso por vezes é difícil. Isso é algo que estamos experimentan-
do. Podemos criar eficiência pela integração e pela colaboração? Até agora tem sido 
uma experiência incrível, e ficarei feliz em compartilhar mais informações, se vocês 
quiserem. Visitem o site end.org. colocamos sempre novas informações sobre a cola-
boração de doadores. Obrigado.

Marcos Boulos: Muito obrigado, Agler. Agora, vamos imediatamente ao doutor Wil-
son Pollara, que é secretário adjunto da Saúde de São Paulo, tem grande experiência 
hospitalar e trabalhou no Hospital das Clínicas.

Wilson Pollara: Eu queria inicialmente agradecer o convite para falar para uma 
plateia tão qualificada como esta. Eu ingressei junto com o doutor Marcos Kisil na 
Faculdade de Medicina, em 1968. Acredito que alguns de vocês nem nascidos eram. 
Durante praticamente 20 anos, eu permaneci dentro da universidade. Fiz todos os 
meus graus, mestrado, doutorado, livre-docência. E há uns 25 anos tive a oportu-
nidade de começar a participar de uma rede de hospitais filantrópicos. Cheguei a 
participar da administração de uma rede de 33 hospitais no Brasil. Eu tinha conceitos 
da medicina, como cirurgião prático, de hospital e de filantropia. Fui também diretor 
do Hospital Universitário, na época em que o professor Marcos Boulos era diretor 
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da faculdade. Há um ano e dois meses, fui convidado para ser o secretário adjunto 
da Saúde do estado. Lá chegando, encontrei uma rede de 611 hospitais para serem 
administrados, dos quais 400 eram filantrópicos ou santas-casas completamente 
quebrados, destruídos, dos quais 200 eram pequenos hospitais com menos de 50 lei-
tos. Nós tentamos inicialmente fazer um plano que tinha uma ideia financeira, mas 
depois passou a ser um plano – os senhores vão entender – de formação de redes 
hospitalares, já que estes hospitais não conseguem viver sozinhos. Recentemente, 
por nossa amizade e conhecimento, fizemos um convênio com o IDIS para ensinar 
esses hospitais filantrópicos a obter doações, porque eles perderam essa capacidade.
Quando nós nos formamos, eu e o Marcos, tínhamos três tipos de paciente. O pri-
meiro era particular, que conseguia pagar ainda algum atendimento médico, que, 
naquela época, não era tão caro como hoje. O segundo era aquele do Instituto Na-
cional de Previdência Social, o Inamps, que precisava da carteira de trabalho para 
ser atendido. O terceiro grupo eram os indigentes, que não tinham direto a nada. 
As irmandades, as entidades beneficentes, os filantropos, os doadores faziam sua 
beneficência doando às santas-casas. Esse era o esquema. A Maçonaria, o Rotary, o 
Lions, as igrejas doavam às santas-casas. Em 1988, o governo falou que saúde era 
direito do cidadão e dever do Estado (“pode deixar que vamos pagar a conta”), e as 
entidades filantrópicas saíram totalmente das doações. O que o governo realmente 
pagou não foi suficiente, porque um terço pagava, e ele colocou dois terços que não 
pagavam dentro do sistema sem aportar mais nenhum recurso. Foi o que quebrou o 
sistema de saúde.
Esse programa que vamos mostrar tem de dar condições às santas-casas de se re-
cuperar financeiramente, recuperar o prestígio dentro da comunidade, recuperar sua 
capacidade de obtenção de doações.
Inicialmente, fizemos uma classificação dos melhores hospitais, aqueles que pode-
riam ser o centro das redes hospitalares. Chamamos esses hospitais de estruturantes. 
Através da classificação da sua resolutividade, complexidade, porte e abrangência 
para outros municípios, foram classificados assim: são 38 hospitais que poderiam ser 
estabelecimentos com essas características. Desses, nove eram filantrópicos. Dos que 
foram classificados como hospitais de ensino (17), 50% também eram filantrópicos. 
Então, 50% desses hospitais eram filantrópicos, e 56% dos atendimentos do SUS 
também eram realizados por hospitais filantrópicos, que estavam em uma situação 
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muito precária.
Qual foi o princípio? Tratar de forma simples o simples e de forma complexa o com-
plexo. Para os hospitais de alta complexidade só iriam os pacientes que necessi-
tassem da alta complexidade. E nós utilizaríamos os outros hospitais, que estavam 
abandonados e não tinham condições de obter complexidade, para tratar casos mais 
simples, mas tutoriados pelo hospital de alta complexidade. O hospital estruturante 
de casos terciários precisava se aliviar de dois tipos de pacientes. Os crônicos iriam 
para hospitais que classificamos como de apoio. São hospitais simples, mas que 
prestam um serviço maravilhoso. Os hospitais estratégicos são aqueles que fazem 
atendimentos de baixa complexidade: pequenas cirurgias, hérnias, varizes, interna-
ções de curta permanência. Dessa forma, formamos uma rede tendo como centro o 
hospital terciário, e a este se referem todas as outras estruturas de saúde da região.
Nós temos um novo fluxo. Uma vez que o paciente deixou de necessitar dos recur-
sos do hospital estruturante, ele volta para o hospital de apoio ou para o hospital 
estratégico, criando um novo fluxo de retorno do paciente, e preservando os leitos 
de alta complexidade para os pacientes que realmente precisam daquela estrutura. 
Para que isso seja viável, eles têm de ter uma gestão compartilhada, têm de trabalhar 
em conjunto e têm de ter o mesmo sistema de informação. Nós temos 17 regiões 
de saúde no estado. Então foi criado inicialmente um hospital para cada uma das 
regiões. A região 1, que é a Grande São Paulo, por conter metade da população do 
estado, dividimos em 11 sub-regiões, então temos atualmente 34 redes. Vemos aqui 
[mostra slide] o município-centro da rede, o número de municípios que ele atende, a 
população e o número de redes que eles contêm. Hoje, temos 645 municípios, 41 mi-
lhões de habitantes e 34 redes hospitalares. Temos 21 estruturantes, 39 estratégicos 
e 69 apoios. Atualmente, são 129 hospitais já participando dessa rede. Os senhores 
veem que eles estão homogeneamente distribuídos pelo estado.
A resolução é de fevereiro de 2014, e prevê auxílio financeiro às instituições filantrópicas, 
chamado “Santa Casa Sustentável”. Para que tenham essa adesão, todos os seus leitos 
têm de estar numa central de regulação chamada CROS. Essa central diz para onde o 
paciente tem de ir, através da regulação pré-hospitalar de urgência, dos leitos e do am-
bulatório. Para que um hospital participe, ele tem de implantar protocolos de classificação 
de risco na entrada, para que o paciente possa ser classificado pela gravidade, atender 
a urgência 24 horas, atender aos demais municípios da região, não se sentir invadido 
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pela população de outros municípios vizinhos, implantar protocolos de alta hospitalar 
qualificada – ou seja, o paciente não precisa mais desse hospital e pode ser transferido 
para outro –, iniciar processo de implantação de custos (porque controlamos todos os 
indicadores desses hospitais) e cumprir as metas de humanização do estado. Existem três 
comissões, uma estadual, uma regional e uma técnico-executiva, que reveem o programa 
continuamente. Existe um forte apoio financeiro, e o estado dá 70% a mais do que o SUS 
paga ao hospital estruturante, 40% ao hospital estratégico acima do que o SUS paga, e, 
para o hospital de apoio, 10%. Mas pagamos R$ 300 dia por leito através dessa resolução. 
Nesse ano, foram R$ 535 milhões investidos nesse programa.
Através do IDIS, também estamos criando um ambiente favorável de investimento 
social. O IDIS está indo às santas-casas para ensiná-las a obter os recursos, criar pla-
nos para obtenção de doações, oferecer soluções para doadores e ter um forte apoio 
ao terceiro setor. A mobilização de recursos é exercitada por tutores experientes em 
captação de recursos. Cada tutor dedica 30 horas/mês por santa-casa. O papel dele 
é apoiar o desenvolvimento das tarefas, articular e integrar as santas-casas entre 
elas, compartilhar o conhecimento já existente e estimular as ações que a santa-casa 
já está realizando. Os objetivos são fortalecer a capacidade de captação de recursos 
privados de cada uma das santas-casas, medir por meio de indicadores objetivos a 
real capacidade de obtenção de recursos do terceiro setor e criar um departamento 
de captação de recursos para cada santa-casa.
Esse programa também cria indicadores de controle hospitalar, para saber como as 
santas-casas estão indo. Nós temos 12 indicadores on-line. Apertando um botão, eu 
sei no meio do mês como o hospital está indo. Não preciso esperar o final do mês 
para ver o relatório. São quatro indicadores de saída, como a gente diz, porque são 
influenciados por outros indicadores, e que vão dar transparência e confiabilidade de 
que aquela doação que estamos fazendo para a santa-casa está sendo utilizada ade-
quadamente. Isso é uma segurança para o doador. Temos indicadores de produção, 
financeiros e de qualidade de atendimento. Além desses indicadores, quando eles são 
clicados, outros 32 aparecem. Os senhores já veem os primeiros resultados [refere-se 
aos slides]. Aqui, o controle de 17 hospitais, de tempo de permanência, e aqui a taxa 
de ocupação dos hospitais. Aqui nós temos, por exemplo, o que eles gastam com 
recursos humanos e o que gastam com recursos de terceiros. Por exemplo, a Santa 
Casa de Franca já era estruturante. Atendia 1.200 casos e mandava para outros hos-
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pitais somente 30, 35. O Hospital Santo Amaro não era estruturante, mandava muita 
coisa para fora, e, depois de ser estruturante, deixou de mandar e assume todos os 
casos. A Santa Casa de São José dos Campos aumentou dez vezes sua capacidade 
de atendimento, assume todos os casos terciários e não pede vaga para ninguém. 
Vocês veem como a média complexidade está caindo nos hospitais estruturantes, 
mostrando que estão se concentrando nos casos mais graves.
Em que ponto nós estamos? O programa teve início em janeiro de 2014. Já con-
tratualizamos todos os estruturantes do interior e, parcialmente, os estratégicos. O 
início da avaliação dos indicadores é no terceiro trimestre de 2014. Existem regras 
tanto de premiação quanto de punição se os indicadores não estão indo de acordo. 
Em conclusão, utiliza-se melhor a capacidade instalada, damos fluxos e lógica ao 
sistema, aos pacientes, damos uma maior eficiência à economia e, principalmente, 
damos satisfação ao cliente. 

Marcos Boulos: Terminamos as apresentações. Temos algumas questões. A primeira 
é da Emanuele, do Santander, para o doutor Wilson. Como estamos nos preparando 
para atender, de forma adequada, a população de idosos em franco crescimento? 
Como as empresas podem se envolver?

Wilson Pollara: O desafio é muito maior. O mesmo olhar que se tinha antes com 
a pediatria, toda aquela puericultura, nós vamos ter de ter com o idoso. Você tem 
primeiro de classificá-lo segundo os riscos. Temos oito perguntas que podem in-
dicar riscos iminentes: a diabete, a obesidade, o colesterol elevado e alguns riscos 
específicos, como o de queda em casa. A primeira coisa é a prevenção, a profilaxia. 
O geriatra hoje é quase como se fosse um pediatra. Em segundo lugar, temos de 
entender que há um outro extremo, que é o do idoso quando chega ao final da vida. 
Um estudo feito no Proahsa, que é um curso de pós-graduação, mostra que 70% do 
que gastamos em saúde é no último ano de vida, e 50% do que gastamos em saúde 
na nossa vida inteira é nos últimos três meses. Ou seja, metade do que gastamos é 
para morrer. É preciso ter esse entendimento. Temos de agir nas duas pontas. 

Marcos Boulos: A próxima pergunta é para Ellen e Verónica. O que vocês acham do 
movimento antivacinação? Há alguma base científica para isso? Quais os riscos para 
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a saúde pública se esse movimento crescer?
Verónica Arroyave: A AbbVie não é uma empresa de vacinas, mas em relação à 
AbbVie Foundation, que se foca em investimentos filantrópicos, nosso interesse é 
construir infraestrutura de saúde, sistemas de saúde, sistemas de apoio, programas 
de saúde comunitária, e ver as maneiras como uma comunidade pode ser apoiada, 
abastecida com ferramentas, treinamentos e oportunidades para apoiar as ONGs 
que estão nessas comunidades, os hospitais, as clínicas de saúde, os laboratórios. Há 
vários exemplos daquilo que a AbbVie Foundation tem feito. Mais de sete milhões de 
crianças e famílias foram ajudadas, 100 mil trabalhadores de saúde foram treinados, 
mais de 300 milhões de dólares foram investidos na Ásia e na África para HIV/Aids. 
O que fazemos enquanto fundação é investir em infraestrutura de saúde e buscar 
maneiras para apoiar iniciativas de saúde pelo mundo relacionadas a doenças negli-
genciadas e a outras doenças virais que afetam populações.

Ellen Agler: A questão é sobre o movimento antivacinação. É interessante, pois, pessoal-
mente, me preocupo muito com isso. É um pouco o poder da internet, da mídia social e 
dos ativistas versus os cientistas não sendo bons comunicadores públicos. Há uma verda-
deira necessidade de se ter uma conversa entre cientistas e o público, e ela quase nunca 
acontece. Certamente, não ocorre nos Estados Unidos. Recentemente, almocei com o 
ex-ministro da Saúde da Nigéria. Perguntava a ele sobre os problemas no nordeste da Ni-
géria em torno da vacinação da pólio. Houve uma grande retomada dos casos de pólio ali, 
porque havia uma desconfiança da população de que as vacinas causavam esterilização 
e morte, e eram os líderes religiosos, os imãs, que estavam compartilhando essa mensa-
gem. Muitas pessoas nos Estados Unidos se questionam sobre como ativistas religiosos 
puderam fazer isso. O ministro da Saúde disse que as pessoas acham que a população no 
nordeste da Nigéria tem pouca educação, mas, na verdade, elas são bem-educadas, leem 
muito, estão ligadas na mídia. Ele se sentou pessoalmente com os imãs, que pegaram 
seus iPads e mostraram artigos on-line, a literatura do movimento antivacinação que é 
criada nos Estados Unidos, e disseram que era aquilo que eles estavam lendo e que era 
por isso que decidiram não vacinar a população. Para mim, como profissional da saúde 
pública, é completamente estranho. Preocupo-me com meus filhos vivendo nos Estados 
Unidos, onde vemos mais casos de sarampo e o ressurgimento de doenças com as quais 
achávamos que não teríamos de nos preocupar mais. Em parte, somos uma geração que 
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não se lembra de quando essas doenças eram um problema. Existem riscos crescentes, 
mas acho que todos nós precisamos encorajar uma conversa pública sobre isso e uma 
discussão mais científica.

Marcos Boulos: A próxima pergunta é do Paulo, da Operação Sorriso. O maior de-
safio no Brasil é estabelecer uma parceria público-privada de longo prazo. Políticos 
geralmente estão preocupados com impactos de curto prazo. Como se lida com essa 
questão na África? Ou vocês trabalham apenas com base no apoio privado?

Ellen Agler: Obrigado pela pergunta, Paulo. Uma das questões em relação às doen-
ças tropicais negligenciadas é a escala. A intervenção necessária é tão grande que é 
impossível não trabalhar com o governo, a não ser que se esteja fazendo um projeto 
de pesquisa, quando se escolhe uma ONG que trabalha em uma comunidade peque-
na para avaliar boas práticas. Mas em casos nos quais se distribuem remédios para 
dezenas de milhões de pessoas, tem de mobilizar toda a comunidade de trabalhado-
res da saúde de um país. É um desafio enorme. Mas, em relação às doenças tropicais 
negligenciadas, existem resoluções da Organização Mundial da Saúde de que isso 
é uma prioridade, está incorporado em planos internacionais, o setor privado pode 
prover ajuda técnica. Às vezes, vemos ONGs financiando um governo para construir 
capacidade e dar treinamento. Mas precisam estar lado a lado. Essencialmente, em 
muitos casos, é uma questão de indivíduos e lideranças. Eu tive um problema, traba-
lhei na República Democrática do Congo, e as pessoas perguntavam como eu podia 
trabalhar no Congo, que é tão corrupto. Bem, não se pode dizer algo sobre um país 
inteiro. Tem de ser algo focado, depende do projeto e do indivíduo. Tivemos muita 
sorte em alguns países e enormes problemas em outros. Às vezes, o problema não é 
necessariamente o governo, mas sim que não há sistema de saúde. Temos um grande 
projeto sobre ebola, por exemplo. Estive na Libéria e, por causa do ebola, o sistema 
de saúde está destruído e sem capacidade de lidar com outros problemas de saúde.

Marcos Boulos: Pergunto a vocês duas. O que o governo precisa fazer para dar 
prioridade a atividade filantrópica?

Verónica Arroyave: Não posso falar sobre o governo brasileiro, mas posso dizer 
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que, em termos de filantropia enquanto espaço e como investimento, existem muitas 
oportunidades para fóruns como este continuarem, para o diálogo ser encorajado, 
para coalizões serem formadas em apoio a governos, ONGs e diferentes fóruns que 
realmente olhem para a construção de parcerias em torno de falhas que existam, e 
não só em torno de governos. A habilidade de alcançar diversos países e diversas 
doenças requer tantos recursos... Parte da estratégia de investimento de qualquer 
governo é descobrir quais recursos existem além do seu orçamento. Quais recursos 
existem no setor privado, em diferentes fundações e na comunidade de doadores, 
para que se juntem e trabalhem em prol de uma meta comum. No fim, não pode ser feito 
sozinho, e a real oportunidade está em como mobilizar e alavancar recursos e expertises. 

Ellen Agler: Acho que a filantropia privada pode ser considerada capital de risco 
para inovação, assim, pode usar recursos de maneira ou em projetos que o governo 
não pode usar. Vi tantas vezes que a filantropia leva à inovação e pode criar um mo-
delo, uma boa prática, um projeto piloto que, se demonstrado que funciona melhor 
do que aquilo que o governo faz, o governo pode adotar. Já vi muito isso nos Estados 
Unidos. Até o exemplo da Operação Sorriso, no Brasil. Havia uma grande resistência a 
cirurgias voluntárias quando chegou por aqui. Havia uma lei de que qualquer criança 
do Brasil tinha de vir a São Paulo, para um centro especial que fazia a operação. Até 
que, com a Operação Sorriso e uma grande campanha, milhares que nunca passaram 
por uma cirurgia apareceram, e já estavam em idade bem avançada ou já eram até 
adultos. Isso ajudou a abrir os olhos e mudar a conversa com o governo. O sistema 
que temos não está funcionando, então precisa mudar.
Quando se trata de doenças negligenciadas, levantei os números atuais. São 12 mi-
lhões de crianças com menos de 15 anos aqui no Brasil que estão sob risco de in-
fecção; 1,5 milhão de pessoas precisam de tratamento para esquistossomose; 1,7 
milhão de pessoas estão sob risco de filariose; 14 milhões vivem em áreas de risco 
de cegueira dos rios; 50 milhões de pessoas estão sob risco de tracoma. Os números 
são gigantes. Sei que há programas governamentais fortes, e tem havido muito mais 
progresso do que em outros lugares como na África onde trabalhamos, mas eu acho 
que é uma ótima oportunidade para o governo, que está trabalhando mais nessa 
área do que o setor privado, mostrar onde poderia usar auxílio filantrópico em neces-
sidades particulares. Em algumas áreas, a saúde pública é vista como um problema 
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governamental, e, na verdade, há muito espaço para a filantropia se envolver, ainda 
mais em algo tão tangível, que salva tantas vidas, com um fim tão claro. Como vimos, 
isso tem mobilizado pessoas como Bill Gates, que se mostra tão empolgado em co-
locar dinheiro para erradicar a pólio. Na semana passada, ele anunciou que quer ver 
durante sua vida a malária erradicada, e colocou mais 500 milhões de dólares este 
ano para isso. São grandes demonstrações, no sentido de que filantropos querem ver 
grandes avanços ainda em vida. Eles dizem “olhem essas doenças, no momento em 
que todos nessa sala estiverem mortos, essas doenças podem ter virado história”. 
É algo muito convincente para os filantropos, mas eu acho que a filantropia ainda 
não é parte da conversa. Há espaço para ambos os lados pensarem como a parceria 
público-privada pode ser atualizada.

Marcos Boulos: Outra pergunta. O The End Fund trabalha apenas com tratamentos já 
existentes ou também investe em pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos?

Ellen Agler: O The End Fund gira em torno da ideia de levar tratamento. Para muitas 
doenças, ainda não existem tratamentos – você falou sobre isso na abertura –, mas, 
para outras, os remédios estão disponíveis, o tratamento é claro, as ferramentas es-
tão prontas, só precisam ganhar escala. Essa foi a visão daquilo que o The End Fund 
poderia fazer. Há outras ótimas organizações, como o DNDi, a Drugs for Neglected 
Deseases Initiative. Às vezes, o The End Fund incorpora pesquisas operacionais em 
programas de campo, mas há todo um outro grupo de organizações e de investido-
res que olham para o lado da pesquisa e do desenvolvimento.

Marcos Boulos: A pergunta é para todos, e é a última, pois não temos mais tempo. Num 
sistema de saúde de custo crescente, numa sociedade em que ainda convivem doenças 
negligenciadas com a crescente presença de doenças crônico-degenerativas, como con-
ciliar uma participação eficiente, eficaz e efetiva do setor público e privado?

Wilson Pollara: No Brasil, é um pouco difícil, pela legislação, haver uma doação 
direta do privado para o governo. Nós não temos esse mecanismo. O que podemos 
fazer é o seguinte. O governo tem de dar vantagens para o doador, e tem de dar 
condições para o privado atender a população. É isso exatamente o que estamos 
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fazendo. Estamos resgatando os hospitais filantrópicos que têm condição de rece-
ber as doações. Resgatando esses filantrópicos, o governo tem condições legais de 
contratá-los, então, pode usar esse dinheiro para atendimento da população, e o go-
verno pode também se dedicar a realizar ações em áreas  como a de doenças negli-
genciadas. É muito difícil encontrar uma doação para uma campanha de vacinação, 
por exemplo. O costume brasileiro é achar que isso é responsabilidade do governo. 
Outra coisa muito importante que acho que o governo tem de fazer, e que estamos 
tentando com a transparência de números, é resgatar a confiança do doador. Houve 
a perda da doação por perda de confiança de que aquele dinheiro vai ser utilizado 
adequadamente. Estamos agindo nas duas pontas. Estamos tentando unir o doador 
com o receptor, e estamos gerando mais confiança para o doador de que aquele 
dinheiro investido vai ter uma destinação adequada.

Verónica Arroyave: Uma das coisas que eu aprendi trabalhando com esse assunto, 
particularmente em relação a filantropos e governos, é que todo mundo quer mais 
coordenação, mas ninguém quer ser coordenado. Uma coisa muito importante é 
olhar para coalizões e os diferentes espaços que precisam ser criados. Há tantos 
desafios, e as oportunidades são incríveis. Depende muito de onde há interesse, ener-
gia, sobreposição, financiamento, e onde diferentes coalizões podem ser construídas 
em torno dos tópicos que são importantes para governos, para as pessoas, para as 
populações, para o mundo. Essas doenças são de todos nós. No fim, coordenação, 
por mais inspiradora que seja, é o que precisaremos para seguir em frente, para pen-
sar, para fornecer liderança e financiamento.

Ellen Agler: Vou concordar com seu comentário sobre coordenação e criação de 
rede. Às vezes, pelo lado do governo, a sociedade civil parece muito desorganizada, 
uma confusão. Como se coordena? Mesmo em apenas uma doença, podem existir 
vários grupos. Numa noite dessas, Marcos Kisil disse que antes de ativarmos a filan-
tropia para programas de doenças negligenciadas específicas, precisamos criar uma 
rede, algum tipo de estrutura para colocar juntos os grupos que tratam de doenças 
diferentes, começar a falar com uma voz comum e ter a capacidade de ter advocacy 
e coordenação para ser efetivo. É uma ideia interessante. Uma coisa que está mu-
dando na filantropia mundial é que as pessoas estão olhando para redes criadas em 
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torno de causas, em vez de criar sua própria instituição. Estão se organizando em 
torno disso. É algo que tem se mostrado muito bem-sucedido. Talvez seja algo a se 
considerar para o Brasil.

Marcos Boulos: Acredito que tivemos um fim de manhã bastante proveitoso com 
relação ao que se pretendia fazer aqui: discutir a interação entre a filantropia e os 
investimentos, buscar uma ciência e tecnologia para resolver vários problemas que nós 
temos, principalmente, com doenças negligenciadas. Queria agradecer à Verónica, à El-
len e ao Wilson pela participação, e à presença de todos vocês. Está encerrada a sessão.
. 
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SESSÃO PARALELA:

LICENÇA SOCIAL PARA OPERAR

Licença social para operar (LSO) é um termo que reflete a percepção de que a con-
formidade com os regulamentos legais é, muitas vezes, insuficiente para atender às 
expectativas da sociedade, sendo que as expectativas de comunidades afetadas por 
um empreendimento econômico frequentemente excedem as questões legais. A LSO 
refere-se ao intangível, a parte não tácita do contrato realizado com a sociedade ou 
uma comunidade específica, que permite uma operação econômica ser iniciada ou 
continuada. Traz para as empresas a necessidade de responder aos desafios sociais, 
além dos habituais desafios tecnológicos e de gestão.  Pode também representar 
a legitimação da empresa perante seus stakeholders. Exige a adoção de uma nova 
racionalidade para a análise dos arranjos de governança no ambiente de negócio, 
onde se introduz um processo de negociação contínua, um complemento às licenças 
regulatórias, não se tratando de um produto que pode ser concedido pelas autorida-
des civis, estruturas políticas ou sistema jurídico.
Nesta sessão são trazidos casos de como a LSO foi utilizada, o desafio que repre-
senta e sua contribuição na articulação de diferentes realidades sociais, diferentes 
stakeholders, diferentes comunidades num esforço de melhor contribuir para um 
desenvolvimento harmônico, compartilhado e sustentável.

Participantes: 
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Juliana Cassilha Andrigueto, gerente de responsabilidade social do Grupo 
Holcim e gerente do Instituto Holcim
Daniela Redondo, diretora executiva do Instituto Coca-Cola

Juliana de Lavor Lopes, diretora executiva da Fundação André e Lúcia Maggi 

Moderador: 

Paulo Castro, diretor executivo do Instituto C&A

Paulo Castro: Bom dia a todos e a todas. A existência desse fórum é extremamente 
importante, porque permite a nós, representando nossas organizações e militando 
no tema do investimento social privado, refletir sobre nossas práticas institucionais e 
também, a partir desses temas, fazer uma leitura coletiva do contexto onde atuamos. 
A existência deste fórum contribui para a maior compreensão dos desafios e das 
potencialidades do campo do investimento social privado.
Falando da licença social para operar e da sua relação com o impacto do investimen-
to social privado, sabemos que as empresas de uma forma geral têm sido desafiadas, 
especialmente para operar dentro dos mecanismos legais. Assim, nesta mesa vamos 
conhecer experiências, conhecer desafios, e avançar nas discussões sobre a licença social 
para operar. Agradeço antecipadamente a contribuição dessas três organizações.
Como nós sabemos, a licença social transcende os mecanismos de regulação. Somos 
desafiados sobre como vamos compartilhar e conviver com as expectativas que a so-
ciedade e que os atores sociais têm sobre as nossas organizações. Licença social para 
operar, como nós sabemos, é mais do que um tema. É uma forma como organiza-
mos nossos diálogos junto à sociedade, de maneira que não sejam assimétricos, não 
representem relações de disputa de poder – ou, pelo menos, que estejamos cientes 
disso para mitigar –, mas que nos possibilite atuar de forma coordenada, articula-
da. Esse é o desafio na construção da agenda pública. Esse é um desafio recente. 
Só para dar um dado de contexto. Há um movimento crescente dos associados do 
Gife no sentido do apoio ao desenvolvimento comunitário. Hoje, temos aproximada-
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mente 140 associados no Gife. O penúltimo senso, de 2009, indicava que 45% dos 
associados tinham iniciativas para o desenvolvimento comunitário. O último sen-
so, 2011-2012, já apontava um avanço nessa direção: 55% dos associados do Gife 
estavam envolvidos em estratégias de desenvolvimento comunitário. No processo 
de compreensão dos desafios, dos dilemas e das oportunidades, vamos ter aqui a 
possibilidade de uma visão panorâmica, para que possamos conhecer um pouco as 
iniciativas aqui presentes.
Eu vou convidar a Daniela para compartilhar a experiência que tem conduzido.

Daniela Redondo: Obrigada. Bom dia. Estou feliz de estar aqui, especialmente neste 
mês, porque se completam cinco anos desde que eu entrei na Coca-Cola, e também 
faz cinco anos que eu comecei a atuar diretamente no terceiro setor. Lá atrás, eu 
realmente acreditava, e acredito ainda, que temos muitas competências, muita inte-
ligência no terceiro setor, como relações interpessoais e um profundo entendimento 
das demandas existentes. Como disse o Jorge no início da fala dele, a solidariedade 
é mais antiga do que o Estado. Tem inteligência acumulada, muita competência, 
muita criatividade financeira para fazer muito com pouco. Há uma atuação muito 
forte ao longo de anos. Do outro lado, tem uma enorme eficiência no setor privado 
em gestão financeira, de processos, mensuração de resultados, escala e capilaridade. 
Se uníssemos o melhor que existe de cada mundo, realmente teríamos condição de 
transformar a nossa sociedade para um futuro bem melhor. Foi acreditando nisso 
que entrei onde trabalho hoje, que é o Instituto Coca-Cola. 
Quando cheguei à empresa, descobri que havia muita gente lá dentro também com 
essa visão e aberta a isso. Tivemos a liberdade de começar a criar coisas para unir 
esses mundos e para aprender um com o outro. Tinha muito aprendizado para acon-
tecer. Foi aí que fizemos a primeira mudança, e que acredito que foi um divisor de 
águas, na estratégia do instituto. Ele tem 15 anos e, em 2010, mais ou menos, depois 
de discussão interna, decidimos mudar sua atuação. Basicamente, o que fazemos 
hoje, integrado com a estratégia da companhia também, é transformação social em 
larga escala através da cadeia de valor. Vou tentar resumir em uma frase o que faze-
mos. É olhar para o mundo social, entender as necessidades que existem, as oportu-
nidades na comunidade em que atuamos, e olhar para dentro de casa, em todos os 
eixos da nossa cadeia de valor, e entender como eu posso usar a empresa também 
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para impactar o mundo social. O Jorge falou uma frase hoje de manhã de que eu 
gostei muito: a nossa responsabilidade é do tamanho da nossa atuação. Quando se 
fala de Coca-Cola, não pode se prender só ao entorno de nossas fábricas. Estamos 
presentes em lares, em 1 milhão de pontos de venda. Deveríamos ser tão relevantes 
no mundo social. É com essa ideia que a gente faz os programas. Para ser um pouco 
mais prática, vou dar uma ideia para vocês do que fazemos. Temos uma plataforma 
chamada Coletivo Plataforma, que atua em demandas sociais, seja com jovens em 
comunidades de baixa renda, seja com catadores de reciclagem ou com extratores 
na Amazônia. Hoje, são sete modelos diferentes de atuação, mas todos eles usando 
da cadeia de valor para gerar impacto e potencializar escala. Nesses últimos cinco 
anos, esta plataforma atingiu 550 comunidades no país todo, e atendemos 100 mil 
beneficiados até dezembro de 2014. Vou usar um dos programas, o de jovens, para 
vocês entenderem um pouco mais o assunto.
Toda ideia começa de uma forma extremamente colaborativa, trabalhando muito 
próximo e muito conectado com a comunidade em que vamos atuar, e com muitos 
parceiros também ao longo do processo todo – seja para gerar e contribuir com 
conhecimentos técnicos, seja para potencializar o impacto. No caso do programa 
chamado Coletivo Varejo, detectamos, há cinco anos, que havia uma grande opor-
tunidade para jovens de baixa renda. Era uma geração que, por causa do empodera-
mento econômico, estava indo para as universidades, mas não tinha referências em 
seus pais ou irmãos mais velhos, e precisava se conectar também com o mercado 
formal de emprego. Eles não tinham uma rede ampla de acesso para isso, não sabiam 
muito bem como dar o primeiro passo. Alguns acreditavam que podiam conseguir, já 
outros não sabiam muito e acreditavam que ficariam só nas funções de base no em-
prego formal, que eram as referências anteriores. Havia essa necessidade. Na nossa 
cadeia, temos 1 milhão de pontos de venda, temos conexão com nossos clientes e 
parceiros, que são grandes redes como McDonald’s, Walmart, Grupo Pão de Açúcar 
– fora todos os varejistas de pequeno e médio porte. Por que não unir esses dois 
públicos e fazer essa ponte? Só que, para isso, precisávamos capacitar, empoderar e 
fazer as conexões. Foi assim que começamos.
O primeiro programa foi de capacitação, em que temos um conteúdo técnico de va-
rejo, uma expertise que conseguimos ensinar. Por outro lado, precisávamos de mais 
de uma competência, que chamamos de life skills, que são comportamentais: como o 
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jovem acredita em si para dar um passo adiante, como ele se projeta no futuro (não 
uma visão de curtíssimo prazo), como trilha seu caminho, como vai para uma entre-
vista de emprego e se prepara e cria condições para isso. Criamos uma capacitação, 
que tem um ciclo de dois meses, em que, além das competências técnicas, ensinamos 
essas que chamamos de life skills, que são as comportamentais. Fazemos isso a partir 
de três eixos. Um é o teórico: transferir conhecimentos e significados. O outro são 
simulações via game, para falar bem a linguagem do jovem. E tem uma parte prática, 
que é a que mais gostam – eles vão para os pontos de venda no entorno da comu-
nidade para aplicar o que aprenderam, fazer diagnósticos e aplicar na prática. Fora 
dinâmicas de entrevista de emprego e tudo mais. A partir daí, fazemos a conexão 
com todos os nossos parceiros de empregabilidade. Hoje, temos 300. O nosso grande 
desafio é que, de um lado, a cada dois meses, temos 7 mil jovens sendo formados, 
e, do outro, temos 300 parceiros com oportunidades de emprego a toda hora. Como 
fazer essa ponte? Temos o núcleo de empregabilidade para fazer essas conexões. 
Além disso, tratamos de forma muito cuidadosa a mensuração de resultados, até 
para entendermos e acompanharmos as mudanças dos jovens – o de cinco anos 
atrás já não é o mesmo de hoje. Como nos manteremos atraentes para o jovem e 
como daremos os próximos passos? Temos mensurações muito claras, quantitativas 
e também qualitativas. Medimos isso através da operação de campo, e também por 
meio de parceiros, como a Ipsos, que traz informações para nós. Esse é o programa 
que chamamos de Coletivo Varejo.
O segundo programa é o dos catadores de cooperativa de reciclagem, no qual fi-
zemos a mesma coisa. Já trabalhávamos com catadores há mais de dez anos. De-
senvolvemos uma metodologia que conseguimos aplicar de maneira colaborativa 
e individualizada. Porque a realidade no país hoje é que, por um lado, você tem 
cooperativas de um nível de profissionalização muito bom – mas são 8% delas, que 
conseguem ter 70% de eficiência em termos de volume e de geração de renda. Mas 
78% dos membros de cooperativas do país ganham menos de 1 salário mínimo – os 
catadores não têm eficiência produtiva, são de vulnerabilidade altíssima, isolamen-
to, insalubridade, situações bem indignas. Hoje, no Brasil, são mil cooperativas ou 
um pouco mais. Como você consegue fazer uma transformação que gere escala, 
mas que seja personalizada? Esse é outro conceito muito importante para aplicar 
a qualquer programa de escala. Você tem de dar soluções individualizadas. O que 
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fazemos? Criamos ferramentas escaláveis e possíveis de replicar, mas com um nível 
de customização alto. Nas cooperativas, fazemos o diagnóstico. O ciclo, em vez de 
ser de dois meses, é de seis meses, com um plano de ação, metas e recompensas a 
partir desse diagnóstico. A diferença está em que não somos nós que dizemos o que 
é melhor ou pior para a cooperativa e qual a recompensa. São os catadores. Eles se 
autoavaliam. Nós mediamos, temos a metodologia para mediar e fazer o plano de 
ação, mas é deles a experiência de dizer o que é melhor para aquela cooperativa e 
qual o melhor benefício. Só assim de fato se consegue empoderar as pessoas, e não 
criar uma relação de dependência. Isso funciona para todos os programas nossos, 
que querem garantir que, através da geração de renda, da valorização e da autoes-
tima, você realmente empodera os indivíduos, e torna todo mundo independente e 
ativo na sua vida. Basicamente, é isso. Depois, ficarei feliz em responder a perguntas.
Paulo Castro: Obrigado, Daniela. Vou me permitir fazer os comentários finais depois 
que todas as três se apresentarem, para ter a oportunidade de verificar quais são os 
elementos principais que, na verdade, tornam comuns e, ao mesmo tempo, especí-
ficas cada experiência.
Eu convido agora a Juliana Lopes para falar da experiência da Fundação André e 
Lúcia Maggi.

Juliana Lopes: Bom dia a todos. Primeiro, eu acho que preciso falar o que é a Ama-
ggi, para depois contextualizar para vocês como chegamos ao processo de desen-
volvimento local dentro da Fundação André e Lúcia Maggi. Para quem não conhece, 
a Amaggi é uma empresa do agronegócio, com matriz em Cuiabá, no Mato Grosso. 
Tem mais de 35 anos de atuação. Começou como uma empresa de sementes em São 
Miguel de Iguaçu, no Paraná. Depois, tornou-se uma produtora de soja. Foi assim 
galgando novos espaços em um processo no qual incluiu uma trading, trabalhando 
com produtores de soja, e, depois a parte de navegação fluvial, o transporte de soja pelos 
rios, principalmente pelo Amazonas. Temos PCHs, pequenas centrais hidroelétricas.
Há mais de 17 anos, temos uma atuação muito focada na comunidade através da 
Fundação André e Lúcia Maggi. Só que era um pouco diferente do que nós fazemos 
atualmente. Apenas para vocês terem ideia: temos diferentes operações, são qua-
tro áreas de negócio muito diferentes. Há comunidades e municípios onde temos 
um armazém. Em outros, temos uma fazenda, e, dentro dela, 600 funcionários e 3 
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mil pessoas morando. Administramos quase um município dentro de uma fazenda. 
Dentro da nossa cadeia produtiva, são mais de 3.600 fornecedores de soja e de milho 
situados principalmente na região Centro-Oeste. Atuamos em 43 municípios, desde 
o pequeno ao grande. Temos há mais de 17 anos uma atuação muito próxima da 
comunidade. Gosto muito de dar um exemplo. Falamos muito de engajamento e de 
stakeholder, e a Amaggi faz isso desde que nasceu. Só que antes chamava roda de 
chimarrão. Era quando o seu André, fundador da empresa, sentava com todo mundo 
da comunidade para saber como ela estava, do que estava precisando, as discussões 
de desenvolvimento, o que queria. A empresa já nasceu com essa ideia. Fomos ape-
nas profissionalizando a forma de poder trabalhar com isso. A área de sustentabili-
dade da empresa (eu sou responsável pela área de responsabilidade e pela Fundação 
André e Lúcia Maggi) foi criada com o objetivo de trabalhar em conjunto a área social 
e ambiental, e com a responsabilidade também da Fundação André e Lúcia Maggi. 
Tudo isso está vinculado à estratégia de negócios da empresa. Mas, principalmente, 
é possível contribuir para o desenvolvimento local, enxergar sua atuação de uma 
forma responsável e transformadora.
Como qualquer fundação familiar, começamos com uma ideia de como podíamos 
ajudar. Em 1997, a fundação foi criada com o objetivo de construir o hospital muni-
cipal de Sapezal, no Mato Grosso. Era uma cidade que estava começando. A empresa 
estava migrando com uma fazenda para lá, mas não queria ser a única empresa no 
local. Como você faz com que todo mundo acredite nesse sonho de desenvolvimento 
de um novo local? Foi criada geração de energia, para que a cidade tivesse ener-
gia. Foi construída delegacia, foi construída a primeira escola e todas as estruturas 
iniciais de uma cidade. No pensamento do seu André, eu não consigo trazer gente 
para cá sem cuidar da saúde das pessoas, então começou aí a ideia de construir um 
hospital, que até hoje é o principal hospital da cidade (atende todo o município e 
regiões vizinhas).
Depois disso, a fundação meio que deu uma parada. Construímos, atingimos nosso 
objetivo. E agora? O que vamos fazer? Queremos fazer alguma coisa. Como vamos 
fazer? Vieram várias ideias. No início era: como vamos atuar junto à comunidade? E 
vinham os sonhos. Trabalhávamos com soja, então vamos fazer uma usina de bebida 
de soja para fornecê-la para a comunidade, porque precisava de um alimento, algu-
ma complementação alimentar. Só que chegamos a um momento, em 2012, depois 
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de várias atuações, em que sentimos que precisávamos fazer diferente. Já temos 
uma atuação muito boa na comunidade. Mas como podemos trazer a fundação para 
esses eixos de atuação? Começamos a desenvolver o plano da fundação. Em 2013, 
chegamos a um plano estratégico. Queríamos uma ligação que fosse muito próxima 
do que a empresa acreditava e do que a família acreditava. Passamos por entrevistas 
com todos os membros da família, com colaboradores mais antigos de casa, tivemos 
conversas com a comunidade, e chegamos ao final de 2013 com um plano. Esse pla-
no veio também com uma homenagem, porque antes se chamava Fundação André 
Maggi. A Amaggi, fundada pelo seu André, não foi criada sozinha. Teve a família 
toda, e, principalmente, a dona Lúcia, que foi quem segurou as pontas em todos os 
momentos. Na hora em que se pensava em desistir, ela é quem estava lá: “não, agora 
a gente vai em frente”. Resolvemos fazer uma homenagem e mudamos o nome da 
fundação ao mesmo tempo em que mudaram os objetivos dela. Descobrimos que a 
nossa missão era contribuir para o desenvolvimento local e humano. Era isso.
Como chegamos a uma comunidade? Não construímos nada dentro da comunida-
de; construímos com a comunidade. Fazemos com que a comunidade discuta suas 
possibilidades, discuta seus desejos, seus problemas, seus anseios, e que a gente 
construa junto essa parceria. A visão que tivemos na hora da construção é a de que, 
se chegarmos ao final e transformarmos as pessoas e a comunidade em busca do 
desenvolvimento sustentável e local, atingimos nosso objetivo.
Eu sou do Rio, vou fazer nove anos no Mato Grosso. Posso dizer a vocês que foi um 
dos maiores desafios da minha vida. Primeiro, porque eu nunca tinha visto um pé 
de soja antes de fazer entrevista na empresa. Quando desci no aeroporto de Cuiabá, 
fui pegar o carro até a matriz, que na época era em Rondonópolis, aí eu vi o que era 
um pé de soja. Falei “gente, pra que tanta soja, por que precisa desse tanto de soja”? 
Eu não tinha a mínima ideia de qual era o tamanho da necessidade e a importância 
da soja para o mundo. É a proteína mais barata, está em todos os nossos alimentos. 
Fui para a entrevista e pensei “E agora? Estou aqui, carioca, trabalhava com comu-
nidades no Rio, como eu aplico isso no Mato Grosso”? Não sabia nem o que explicar 
para o cara quando ele me perguntou o que iria fazer. A minha resposta foi muito 
honesta. Você me dá seis meses para eu conhecer a sua empresa, depois a gente vê 
o que faz. Achei que eles não iam me contratar, mas eles foram malucos o suficien-
te. Eu descobri muita coisa com os colaboradores. Na época, há nove anos, eram 
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1.200 colaboradores. Fizemos uma pesquisa com todos eles para entender como era 
a atuação que deveria ter na comunidade, Atualmente, são 4.400, é um mundo. Já 
não conheço todo mundo pelo nome. Antes, eu conhecia.
Tem de entender onde se está, qual a diferença entre uma comunidade e outra. Às 
vezes, os municípios estão muito próximos uns dos outros, mas as necessidades são 
totalmente diferentes, e é a comunidade que vai te falar isso. Não é a empresa ou 
a fundação que vai trazer o resultado. Você é alguém que está lá para construir o 
resultado junto com a população. As demandas são as mais variadas. Trabalhamos 
muito com a ideia de desenvolvimento local. Não dava para dizer que ia trabalhar 
com educação. Em alguns municípios, precisa de desenvolvimento do sistema e de 
gestão de saúde. Em outros municípios, vieram demandas de portadores de defi-
ciência. Nós nos perguntamos por que esse tema aparecia tanto. Porque o município 
tem um alto percentual de portadores, e só o funcionário que está no dia a dia tem 
esse feeling. Aprendemos muito nesse processo todo, e estamos aprendendo. Nós 
estamos fazendo alguns fóruns, alguns debates, e a ideia está em construção. O mais 
interessante é que a construção está muito mais na gestão participativa. As pessoas 
ficam na dúvida ainda. Eu vou apresentar algum projeto? Calma, vamos discutir o 
que realmente precisa. Isso só foi possível porque viemos num caminhar com as 
instituições. Quando começamos na fundação, há oito anos, o primeiro projeto que 
eu recebi foi escrito num papel de pão. Era fantástica a ideia. Eu tinha de apoiar 
esse projeto, mas não tinha ideia de como ia fazer aquilo. Fomos construir juntos, 
descobrir como fazer. Quatro anos depois, a instituição estava fazendo um trabalho 
de geração de renda com a comunidade, e estava, em parceria com outra instituição, 
desenvolvendo um site para a venda de biojoias. De um papel de pão para, quatro 
anos depois, uma mudança dessas é o que faz a diferença. Mas isso só foi possível 
porque estávamos juntos, e não porque queríamos ditar as regras. 
Só para terminar, falamos muito sobre licença social para operar antes de começar 
um empreendimento. Antes de chegar à comunidade, tem de entender. É muito im-
portante, sim, mas a licença social para operar se dá diariamente. Eu gostei muito 
do que o Jorge Gerdau falou: se um stakeholder seu não está satisfeito, ele te puxa 
e você não consegue avançar com nada. Se o dia a dia seu com a comunidade não 
é transparente, não é bem trabalhado, não adianta achar que vai conseguir fazer as 
coisas facilmente. Não é só conhecer a comunidade antes de entrar, mas é o perten-
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cimento à comunidade. Usamos muito essa palavra dentro da equipe técnica, porque 
quem está no dia a dia são os nossos gerentes, supervisores e funcionários. Se eles 
não entendem que fazem parte da comunidade, e que o dia a dia da relação da em-
presa e da relação da própria fundação depende da relação deles com a comunidade, 
nós não conseguimos nos desenvolver.
Um último recado. Quando pensamos em licença social, sei que tem toda uma ideia 
de fazer um diagnóstico e tudo, mas não se esqueça da relação do dia a dia, porque 
aí é que está a nossa licença realmente. É a política da boa vizinhança. Sempre que 
eu ia num vizinho, batia na porta, perguntava se podia entrar e criava uma relação 
com o vizinho. Para uma empresa, funciona da mesma forma.

Paulo Castro: Convido agora a Juliana Andrigueto para falar da experiência da Holcim.
Juliana Andrigueto: Bom dia a todos os presentes e aos integrantes da mesa. 
Começamos com bem de consumo, a Coca-Cola, fomos para a soja e agora va-
mos para o cimento. Acho que dá um panorama interessante para essa discussão 
de licença de operação. Para mim, é uma alegria e uma honra estar falando de 
um tema que tem ganhado cada vez mais importância dentro das empresas, 
principalmente naquelas que têm unidade produtiva, porque há uma lógica em-
presarial que facilita o diálogo interno. Quero compartilhar com vocês a minha 
experiência. Trabalho há 17 anos na área de responsabilidade social, trabalhei no 
IDIS como consultora e estou há dez anos na Holcim, onde realmente consegui 
colocar no dia a dia e vivenciar a questão da licença de operação. Entrei com 
uma lógica bastante de investimento social, mas é muito o que a Juliana disse: 
é um grande aprendizado não só para a equipe do instituto no Brasil, mas para 
toda a empresa, e aqui eu estou representando também a América Latina.
Quero apresentar um pouco na prática como vivenciamos a relação do investimento 
social com a licença social para operar. É bastante importante entendermos o con-
texto das empresas para ver qual a relação com o negócio. A Holcim é líder na pro-
dução de cimento, concreto e brita, que é pedra para construção. Ela tem mineração, 
que é a extração de calcário, e a produção de cimento. Na verdade, só existe fábrica 
de cimento onde tem calcário, um recurso não renovável. Como a Juliana falou, 
você viaja três, quatro horas para chegar a essas cidades. São pequenas e médias. A 
empresa tem uma lógica de estar naquele local numa visão de bastante longo prazo. 
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Está fazendo um investimento de R$ 1 bilhão para ficar 100, 200 anos. Então a ques-
tão da licença, no longo prazo, é fundamental. A visão de negócio é de longo prazo. 
Fechar uma fábrica de cimento não é uma decisão fácil, requer muito planejamento.
Na América Latina, a empresa está presente em nove países, e em sete deles há 
fundações ou institutos empresariais. A questão do investimento social é bastan-
te estruturada. Os grandes focos são desenvolvimento comunitário, do território, 
e educação, até pelos contextos socioeconômicos dos países onde a empresa está 
presente. Acredito muito que a questão de ser social e ambientalmente responsável 
tem, de fato, de ser uma forma de a empresa conduzir os negócios. Ela tem de ser 
vivenciada na prática, demonstrada e percebida pelos stakeholders na sociedade em 
geral, e também nas comunidades onde a empresa está presente. A Holcim começou 
a trabalhar com o conceito de licença social para operar em 2005, mundialmente, 
no lançamento da política de responsabilidade social. Eu lembro que, na época, a 
empresa sofreu algumas críticas por abertamente estar falando desse conceito de 
licença social para operar. Foi um pouco a trajetória da empresa. Na América Latina, 
acabamos criando institutos e fundações muito focados na questão do investimen-
to social, mas para tratar de questões de saúde, de educação. Foi migrando para o 
desenvolvimento comunitário, juntando-se mais à lógica do negócio, e passa para 
uma segunda fase, que é a gestão dos riscos na cadeia de valor. Olhar fornecedores 
e clientes. Na comunidade, olhar a licença de operação. E, agora, acho que entra em 
uma terceira fase: como é que você olha a cadeia, as demandas sociais e como isso 
pode ser uma oportunidade de negócio também para a empresa, que é um pouco o 
que a Daniela trouxe para a gente.
O Paulo e a Juliana trouxeram essa noção de licença social como aceitação e res-
peito pelas operações da empresa. A questão da licença social não é baseada em 
dados. Ela é baseada na percepção dos stakeholders, na vivência, nas crenças e nas 
opiniões que a comunidade na qual estamos presentes tem em relação à empresa. 
É uma relação muito dinâmica. A licença social é construída e tem de ser mantida 
ao longo do tempo. São vários estágios. O primeiro é a entrada e o empreendimento 
ser legitimado pela sociedade. Quando falamos depois na construção de um projeto 
comum e uma visão coletiva, é num nível mais alto, quando tem essa questão bási-
ca já atendida. Sofremos, como empresa, na prática. Houve um caso no México no 
qual, por uma percepção da comunidade, tivemos operações fechadas por dois anos, 
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porque a comunidade atribuía um acidente num rio à empresa. A licença ambiental, 
o alvará, tudo estava tranquilo, mas a comunidade não aceitava mais a operação da 
empresa. Esse foi um caso extremo, mas de muita utilidade e aprendizado, porque 
a lógica da licença social foi sentida na prática. O discurso internamente também 
mudou, assim como o envolvimento de várias pessoas dentro da empresa. Inclusive, 
os executivos que estavam à frente da operação foram forçados a mudar, porque 
entenderam que, sim, era função deles, além de produzir cimento e estar tocando 
seu negócio, também se relacionar com a comunidade. Não era só uma função do 
instituto ou da fundação. 
Um aprendizado para nós é como articular o investimento social com outras formas 
de relacionamento e diálogo. A roda de chimarrão. É isso. Fazer um diálogo constante 
com a comunidade, entender seus anseios e necessidades, e verificar como isso casa 
com os interesses e anseios da empresa naquela localidade – e, sendo parte de um 
grupo global, também com os temas e interesses da empresa globalmente. A licença 
social como investimento social tem de ter uma visão de bastante longo prazo. Tive-
mos de fazer um longo caminho para conseguir mudar uma mentalidade interna de 
que doar cimento não é conseguir a licença social para operar. Só está gerando mais 
dependência. Foi realmente uma caminhada de uma década para chegar a esse en-
tendimento. Aí é que entra o investimento social contribuindo para a licença social.
Queria dar alguns exemplos de como fizemos isso na empresa, não só no Brasil, mas 
nos outros países. Antes do problema no México, tínhamos uma diretriz de fazer 
planos de engajamento na comunidade. Mas isso era uma recomendação. Depois 
desse incidente, cada operação do grupo precisa definir seus stakeholders, levantar 
os impactos da operação, o que está fazendo para potencializar os pontos positivos e 
minimizar os negativos e quais são as formas de relacionamento com a comunidade. 
O papel dos institutos e fundações, muitas vezes, é facilitar esse processo, mas quem 
está à frente é o gerente da fábrica. Envolvendo gerente de mineração, produção, 
suprimentos, logísticas, a empresa toda tem de estar pensando. Também tem de abrir 
fóruns permanentes de diálogo com a comunidade. Alguns países criaram comitês 
de ações participativas para, junto com a comunidade, pensar em projetos de inves-
timento social. Portas abertas. Os funcionários são parte da comunidade, eles são a 
comunidade, então também trazer os funcionários e suas famílias para conhecerem 
a operação, porque muitas vezes há um desconhecimento. Buscar a transparência.
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Duas palavras são fundamentais: consistência e constância. Sermos consistentes 
entre a fala e a prática do dia a dia. Entender que uma falha na operação causa um 
impacto na comunidade, e que é legítimo que eles também se aproximem da empre-
sa e falem. Eu queria só contar um caso prático do Brasil, que eu acompanhei nos 
últimos dez anos. Em 2003, uma das fábricas da Holcim aqui quase fechou as portas 
porque estava perdendo a licença social para operar. O relacionamento com a comu-
nidade estava muito ruim. Durante 40 anos, a empresa sempre doou muito cimento, 
tinha uma relação basicamente assistencialista. Houve uma liderança muito forte 
do presidente na época de mudar totalmente o relacionamento com a comunida-
de, e a estratégia foi focar muito fortemente no investimento social. Depois, fomos 
adaptando para outras formas de relacionamento. Mas, de fato, era essa a questão. 
Vamos convidar a comunidade para a construção de uma agenda comum, vamos 
pensar juntos o que esta cidade será em dez anos. Surgiu o projeto Hortópolis Bar-
roso, que, no ano passado, completou dez anos, e que possibilitou a representantes 
da comunidade, ao poder público e à sociedade civil criarem projetos comunitários 
nas áreas social, ambiental e econômica. Foi um processo bastante participativo. É 
um dos maiores investimentos da Holcim no mundo – estamos triplicando a ação da 
empresa nessa cidade. Se voltarmos dez anos, isso seria impensável, pois a empre-
sa não tinha a licença social. Este é um exemplo prático que o investimento social 
apoiou. Ele teve de ser muito complementado com estudos de percepções e com um 
maior relacionamento com a comunidade. Nós temos formas de relacionamento e 
diálogo constante com a comunidade, e um investimento social estruturado, estra-
tégico e focado. O relacionamento é muito melhor e conseguimos trabalhar no dia a 
dia a licença de operação. Agora, estamos num momento em que os executivos e os 
gerentes de operação entendem a licença de operação. Estamos num momento de 
ver como a empresa pode contribuir também a partir de sua cadeia de valor. Como, 
a partir de uma demanda social, isso pode reverter para o negócio. Depois, eu fico 
para as perguntas.

Paulo Castro: Pretendo fazer algumas considerações. Certamente, cada um de nós 
apontou pontos a partir da experiência, da trajetória e das questões que trazemos. 
Novamente, obrigado por compartilharem. É sempre um exercício de síntese muito 
difícil. Primeiro, as trajetórias das pessoas e das organizações são similares. É impor-
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tante considerar que o estágio de desenvolvimento e de compreensão se dá a partir 
da característica e de uma série de processos e de como cada empresa encara os 
desafios ora postos. Outro ponto importante, percebendo o conjunto das falas, é o 
reconhecimento das competências internas, quer seja na perspectiva das habilida-
des, quer seja na perspectiva da compreensão do conjunto do público interno. O que 
eu posso aportar? Quais são as habilidades que eu não possuo? As informações que 
eu não possuo são fundamentais para estabelecer esse diálogo. 
Outro ponto. Três palavras são importantes: diálogo, diálogo, diálogo. Com o público 
interno, com todos os atores da cadeia produtiva e da cadeia de valor, enxergando 
e identificando oportunidades e desafios. E o diálogo com a comunidade, com os 
atores da sociedade local e com as organizações que estão naquele contexto. Em um 
determinado momento, podemos perceber que há a proeminência de um ou outro 
diálogo que deve anteceder, mas, em alguns momentos, eles acontecem simulta-
neamente e se nutrem nesses processos. O importante é olhar para a comunidade 
e reconhecer seus ativos, senão, corremos o risco de sempre olhar a comunidade e 
ver só as carências. Em que medida, e aqui foi posto nos exemplos, reconhecemos 
quais são os ativos desta comunidade local? Identificando necessidades, demandas, 
qualificando isso na agenda pública, e não na agenda de um projeto específico. Se 
estamos falando de processo de mudança e transformação de uma comunidade, é 
importante este exercício em que a empresa é um desses atores, e não o principal. A 
conjugação de esforços é fundamental. É como nos colocamos nesse processo. Aqui 
também foi destacada uma conversa de diferentes e de iguais na simetria das rela-
ções. Também este é um desafio. Prestação de contas mútuas. É fundamental para 
a transparência. Não se obtém legitimidade nem condições de avançar na medida 
em que não se esteja disponível para essa prestação de contas entre os atores que 
ali atuam. A licença social de operar, que vem ganhando relevância em um processo 
de compreensão, não está a serviço da mitigação dos impactos da empresa. Claro 
que isso precisa ser considerado, mas a abrangência, a abordagem, a compreensão 
e o adensamento desse conceito nos levam àquilo que está além. Certamente, toda 
empresa precisa estar atenta e ter uma conjugação de medidas nesse sentido. Mas o 
desafio na compreensão e na amplificação desse conceito significa questionar como 
cooperamos para uma agenda que é pública. 
É importante pensar quais são os limites nessa confluência entre investimento social 
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privado e a natureza do negócio. A convergência é necessária e importante, é um 
movimento crescente. Mas há uma fronteira? Quais são as possibilidades, já que 
institutos e fundações surgem e se orientam para causas de interesse público? No-
vamente, isso não quer dizer que a importância do alinhamento com a estratégia 
corporativa não seja vital. É necessário. Mas uma fundação, um instituto, está a 
serviço de uma causa maior.
Por último, mas não menos importante: consistência, continuidade e visão de longo 
prazo. Cinco, dez, vinte anos. Quando falamos em processo de transformação, não 
dá para pensar em menos de uma década. Requer, e aqui temos três exemplos, que 
se coloque uma visão de longo prazo.
Queríamos agora abrir para perguntas.
 Minha pergunta vai para a Daniela, e gostaria de promover um pequeno debate com 
as duas Julianas. Daniela, somos parceiros no Coletivo Florestas, e toda a estratégia 
da Coca-Cola está baseada no conceito de valor compartilhado. Gostaria que você 
falasse rapidamente desse processo de desenvolvimento territorial. 
A pergunta para as Julianas é: qual a diferença entre valor compartilhado e investi-
mento social privado? É o mesmo conceito chamado de formas diferentes, ou existe 
uma abordagem diferente para cada um deles? Se houver uma abordagem diferente, 
como vocês enxergam o valor compartilhado nas empresas de vocês?

Daniela Redondo: Obrigado, André. O André trouxe um ponto muito bacana, que 
daria uma hora de conversa para nós: a estratégia de atuação territorial. Vou explicar 
um pouquinho o que é e para onde estamos olhando. Ao longo de cinco anos, apren-
demos cada vez mais: não conseguimos de fato fazer nada sozinhos. As necessidades 
sociais são, às vezes, muito maiores do que a atuação de uma ou outra empresa. As 
potencialidades das comunidades também estão lá para contribuir e ajudar na solu-
ção. Vou dar uma palhinha sobre o que é a atuação territorial, para poder responder 
à pergunta do André.
A atuação territorial é quando mapeamos e definimos um território, seja ele uma 
comunidade, um pool de comunidades, uma cidade ou uma região. A Amazônia, no 
caso, é nossa primeira atuação territorial, com 16 parceiros desde o início. Mapea-
mos conjuntamente quais são as demandas sociais em todos os níveis – saneamento 
básico, escolaridade, geração de renda, empoderamento, direitos humanos. Em con-
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junto com as 16 entidades, que são representadas por mais de 100 pessoas, pensa-
mos como pode ser a atuação integrada de cada uma dessas entidades, empresas, 
órgãos e governos. Considerando uma visão de longo prazo, ainda estamos num 
processo inicial. Estamos engatinhando, mas já estamos tendo alguns resultados 
de como isso se dá e conseguindo entender como é o empoderamento a partir da 
própria comunidade.
Vou dar um exemplo de aliança privada. Na Amazônia, nós atuamos na extração de 
açaí, um ingrediente do suco Del Valle. Trabalhamos com a população extrativista 
para fazer manejo e manter a floresta em pé; 60% do custo de operação vai em 
gasolina de barco, pois às vezes atuamos em comunidades que estão a 21 dias de 
distância de Manaus. Já a Natura precisava não da polpa, mas da semente para fazer 
os produtos deles. Então por que não dividir essa operação de forma integrada? Esse 
é um exemplo de atuação territorial. 

Juliana Andrigueto: A pergunta é bastante interessante. Faz uns três anos que a 
empresa está discutindo isso globalmente no comitê de desenvolvimento sustentá-
vel. Tenho a honra de participar desse comitê mundial, que estava discutindo qual 
pode ser o papel da empresa na contribuição para o desenvolvimento sustentável 
para 2030. Em específico para a área social, para as comunidades, viemos com o 
investimento social. Como continuamos com o investimento social que é realizado 
e que, se pegarmos Ásia e América Latina, é o papel das fundações? Mas como da-
mos escala à nossa contribuição à sociedade, incluindo a base da pirâmide na nossa 
cadeia de valor? Aí é que entra o conceito de valor compartilhado. Por isso falei que 
estávamos nesse movimento agora, que o Grupo Holcim está chamando de negó-
cios inclusivos. Fizemos alguns cálculos e vimos que, se quisermos uma contribuição 
muito maior para atingir 100 milhões de pessoas até 2030, melhorar sua qualidade 
de vida, temos de ir por esse caminho. Incluir a base da pirâmide como fornecedora 
e como consumidora no nosso negócio. É uma reflexão muito nova. No Brasil, o 
instituto começou essa reflexão faz mais ou menos um ano e meio, e, na sua nova 
estratégia, já traz o tema dos negócios inclusivos como algo bastante forte, inclusive 
para apoiar a empresa e áreas de negócio na reflexão sobre esse tema. É claro que 
o investimento social é papel do instituto e da fundação, e o valor compartilhado, o 
negócio inclusivo, é um negócio para a empresa também, que traz uma contribuição 
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à sociedade. A reflexão que estamos fazendo é que é importante que o tema seja 
liderado pelas áreas de negócio. O papel das fundações e da área de responsabilidade 
social é apoiar com a expertise de proximidade com a sociedade, de entender suas 
demandas, quais seus problemas sociais e como a empresa pode contribuir com isso.
Acabei de voltar de uma experiência na Índia que foi muito marcante. Foi um pouco 
ver na prática como a empresa está fazendo. Lá, eles têm uma fundação que já tem 
25 anos de atuação. Há um programa de saneamento muito bom, no qual as pessoas 
inclusive pagam por uma tecnologia mais barata para suas casas. Isso é o papel da 
fundação. Foi a partir de uma demanda da sociedade, pois 50% da população da 
Índia não tem saneamento básico. Pensaram isso como uma estratégia de negócios 
também para a empresa, e a fundação faz parte desse comitê, mas cuja escala vai 
possibilitar um acesso muito maior ao saneamento em todo o país.

Juliana Lopes: Concordo muito com o que a Juliana colocou. Acredito que o grande 
ponto quando se discute valor compartilhado é como se quer crescer, como a empre-
sa pretende trabalhar e gerar e obter seus recursos. Primeiro que, num investimento 
social privado, não se constrói nada sozinho, e uma empresa tem todo um processo 
de reconhecimento dos seus impactos e dos riscos dos seus processos. Se ela não 
trabalhar isso de uma forma que todo mundo ganhe, não consegue desenvolver 
seu negócio por muito mais tempo. Um exemplo: numa comunidade onde tem um 
armazém, a compra local faz toda a diferença. Exigir demais, impor regras demais, 
pode também atrapalhar o desenvolvimento local. É impressionante, mas, há cinco 
anos, havia alguns municípios nos quais íamos e tínhamos de fazer a prestação de 
contas de viagem. O pessoal da área fiscal quase matava a gente. Não tem nota fis-
cal, cupom fiscal? Não, tem um recibo. É o que tem. Não adianta querer exigir demais. 
Se começo a colocar muita imposição, posso quebrar uma comunidade também. Eu 
chego com o valor compartilhado para entender todo o processo e ir construindo 
isso gradativamente. Uma coisa é trabalhar com uma rede de fornecedores. Temos 
fornecedores de soja que há dez anos diziam que não tinha mais nenhuma empresa 
pedindo o que nós queríamos. Por que vocês estão querendo isso? Esse negócio so-
cial, ambiental, tem de fazer isso, fazer aquilo? Dizíamos, “olha, nesse momento, não 
estamos pedindo, não estamos exigindo. Estamos dizendo que esse é o caminho”. 
Em algum momento, não vamos ser só nós. Vai ser muito mais gente, e vai ser uma 
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exigência. Estamos aqui tentando construir. Hoje, já temos outra dimensão de como 
eles atuam, como se veem no processo da comunidade. 
Paulo Castro: Tenho uma pergunta do Fábio, do Instituto Democracia e Susten-
tabilidade. O que acham disto? O Fábio compartilha uma afirmação: o conceito de 
licença para operar parece sugerir uma postura reativa da empresa, até fazendo um 
paralelo com licenças ambientais, nas quais se devem cumprir requisitos para ser 
legitimada como negócio. Parece, portanto, não capturar a complexidade do desen-
volvimento e a proatividade do setor privado na identificação de seu papel nesse 
contexto. Alguma de vocês poderia, numa breve frase, responder a essa questão que 
o Fábio nos coloca?

Juliana Lopes: Fábio, concordo plenamente com você de que dá uma característica 
reativa à empresa, mas licença de operação é uma coisa que o setor privado entende. 
Num primeiro momento, não atende a todas as nuances necessárias de uma licença 
social para operar. Mas é um primeiro momento em que você diz: entendi qual é o 
conceito inicial. Depois, quando passa a discutir isso no dia a dia da unidade e da 
empresa, as outras questões vão se incorporando. O terceiro setor já aprendeu muito 
e precisa aprender mais a como falar com as pessoas que não conhecem como é a 
realidade, como trabalha com a comunidade. Não adianta falar do Joãozinho, porque 
o Joãozinho é Joãozinho para você, que tem um relacionamento. Dentro do setor 
privado, não é dessa forma. Tem de entender também a forma como pode levar para, 
depois, as características da questão social irem se incorporando. Não adianta chegar 
com a ideia de que vai falar de um jeito revolucionário, e depois eles vão entender 
como muda para o setor privado. Não. Há adesão em diferentes níveis dentro da 
empresa. Começa da forma como for fácil o entendimento. Mas, quando a pessoa 
começa a entender, passa a incorporar os sentimentos e as questões sociais atrela-
das a isso. Quando ela se vê pertencendo ao local, muda o conceito rapidamente.

Paulo Castro: Novamente, queria agradecer a contribuição de vocês três.
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EM CONVERSA COM: PETTER BUFFET

Filho mais novo do megainvestidor americano Warren Buffett, Peter é compositor e 
produtor musical, além de dirigir uma fundação que investe na educação e no desen-
volvimento de meninas de todo o mundo. E é sobre seu papel como co-fundador, com 
sua esposa, da Nova Foundation, que gira esta conversa. Nela podemos entender o que 
considera como igualdade de oportunidade para qualquer ser humano, não importa qual 
religião siga, onde nasceu, ou a qual classe social pertença. Essa lição credita a seu pai e  
sua mãe, que desde cedo fizeram com que entendesse que não se nasce numa família 
rica por merecimento isso, por mérito seu. É pura sorte. O que leva a outra lição: para ser 
feliz, descubra o que você realmente gosta de fazer e faça. “E não foi ganhar muito di-
nheiro que fez meu pai feliz”, conta Peter. Mas, para o pai, o principal é fazer o que gosta, 
não importa o que seja, todos os dias e do melhor jeito possível.

Participantes:

Peter Buffet, co-presidente da NoVo Foundation

Helena Monteiro, diretora executiva da Wings

Helena Monteiro: Vou fazer uma breve introdução. Peter é co-presidente, com sua 
esposa, da NoVo Foundation. Peter, você é muito conhecido, e seu trabalho tem 
chamado muita atenção por buscar avanço social por meio do investimento em mu-
lheres jovens como agentes primárias de mudança. Esta conversa será uma opor-
tunidade de você compartilhar conosco algumas ideias provocativas e inspiradoras 
sobre sua visão e paixão sobre esse trabalho.
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Peter Buffett: Obrigado. Meu pai fez o que eu chamo de Big Bang em 2006. Ele decidiu 
doar todo seu dinheiro. Não ficamos surpresos com isso, mas eu e minha mulher não 
sabíamos que teríamos um papel tão grande. Nós sabíamos que havia diferentes manei-
ras de operar. Certamente o dinheiro era importante, assim como a atenção a algumas 
coisas e, claro, também nosso comportamento – como atuaríamos enquanto fundação. 
Estávamos buscando causas que estivessem na raiz dos problemas. Isso era muito impor-
tante para nós. Víamos pessoas olhando para o meio ambiente, para a saúde, a pobreza, 
a educação. Todos são assuntos muito importantes, mas pareciam colaterais, pareciam 
apenas maneiras de penetrar em questões que eram mais amplas, porque todos têm a 
ver com a exploração moral, a dominação, o controle e o medo. Achamos que essas eram 
as questões que perpassavam todos os problemas específicos – estes eram, na verdade, 
sintomas. Uma cultura de dominação, controle e exploração estava criando os problemas 
de pobreza – e até mesmo do meio ambiente. Espero que alguns de vocês tenham lido 
meu artigo no New York Times. Ele fala sobre muitos dos meus sentimentos em relação 
a minhas preocupações tanto com o trabalho como um todo e, às vezes, até mesmo com 
a filantropia.
Para mim e para minha mulher, o problema geral parecia estar nos aspectos 
negativos da natureza masculina. Homens são ok. Não quero desagradar muita 
gente. Mas há uma qualidade feminina em torno da criação, da colaboração, das 
parcerias, que é notada naturalmente por qualquer pessoa, homem ou mulher, 
que preste atenção ao que eu considero qualidades femininas. Nós vimos que as 
coisas estavam desequilibradas. Usando os termos de meu pai e de seu trabalho 
com investimentos: jovens mulheres eram um recurso subavaliado. Ninguém es-
tava investindo nelas. De fato, apenas mulheres serão mães de todas as crianças. 
Dar oportunidades de vida para mulheres, oportunidades econômicas e educa-
cionais, vai ser melhor para todo mundo. O dinheiro vai voltar para as famílias e 
irá para as crianças. Investir em mulheres adolescentes, em particular, parecia a 
maneira óbvia de lidar com a raiz dos problemas.

Helena Monteiro: Temos aqui investidores sociais que compartilham sua paixão e 
suas preocupações, e que desejam atacar a raiz dos problemas e conseguir mudanças 
sociais. Assim, seria interessante conhecer seus medos e preocupações em relação à 
medição de impacto do seu investimento.
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Peter Buffett: Essa é uma ótima questão. Há uma consequência não esperada da 
avaliação de impacto. A medição pode ser importante, mas depende do que você 
está medindo e quanto tempo gasta com isso. Muitas pessoas estão acostumadas a 
prazos curtos por causa dos relatórios feitos de tempos em tempos, dos feedbacks 
anuais. Na cabeça de um homem de negócios, é preciso buscar resultados tangíveis e 
rápidos. Eu lembro para o pessoal da minha fundação que talvez eles estejam mortos 
antes de as coisas que fazemos aparecerem em algum tipo de métrica. E, claro, algu-
mas coisas são intangíveis. Se você falar sobre escolas, há muitas questões, pelo me-
nos nos Estados Unidos, sobre como as crianças estão sendo educadas. Uma coisa é 
dar notas para um trabalho de matemática ou de inglês, outra coisa é entender se as 
crianças estão se dando bem e entendendo seus sentimentos. Estas são consideradas 
competências menores, mas são incrivelmente importantes no mundo. Mensuração 
e avaliação é um assunto muito complicado. E não é só o horizonte temporal, mas 
também o que se mede. Você pode estar feliz por ter distribuído 20 mil redes contra 
mosquitos em certa área do mundo, mas, se medir apenas os inputs, vai perder todas 
as nuances da questão – por exemplo, ter tirado do mercado alguém que fabricava 
essas redes. São todas essas coisas sutis do trabalho que se perde se você apenas 
medir algo. Não consigo enfatizar o quão importante é prestar mesmo atenção em 
como as coisas estão sendo medidas e avaliadas.

Helena Monteiro: Obrigado. Tenho certeza de que as pessoas compartilham isso. 
Eu pessoalmente tive a chance de ter uma longa conversa com você, mas acho que é 
justo saber se alguém na plateia ; tem alguma pergunta ou comentário.

Pergunta: Se seu pai não tivesse doado todo o dinheiro, você teria doado? O que você 
teria feito se seu pai não tivesse doado para sua fundação? Como isso mudou sua vida?

Peter Buffett: Fui músico durante toda a minha vida, e era isso que eu estava fazendo, o 
que eu faço e o que provavelmente vou continuar a fazer. Sempre tentei fazer as coisas de 
uma maneira socialmente responsável e dar de volta o que podia. Vou levar sua pergunta 
um pouco mais adiante. Se meu pai tivesse dado dinheiro diretamente para mim, se, em 
vez de investir em uma fundação, ele tivesse me dado a mesma quantidade de recursos, 
que foi U$ 1 bilhão, eu faria a mesma coisa sem dúvida nenhuma. Isso ressalta um ponto 
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muito importante, que é, a meu ver, a maior questão do mundo: quanto é o suficiente? 
Vivemos num mundo em que achamos que temos de continuar a amontoar cada vez 
mais dinheiro e mais coisas. Por sorte, tenho esta enorme quantidade de dinheiro, e penso 
que não preciso de nem mais um centavo. Então, qualquer coisa iria para a filantropia se 
meu pai me desse mais dinheiro em vez de colocá-lo na fundação.

Paula Fabiani: Obrigado por estar conosco. Gostaria que você dissesse algumas 
palavras inspiradoras para esta magnífica comunidade filantrópica brasileira.

Peter Buffett: Obrigado. Vou me esforçar ao máximo. Um ponto é sobre a questão 
de quanto é o suficiente. Pensem sobre suas vidas e no que podem fazer para que 
o mundo fique melhor do que quando você o encontrou. É importante também 
lembrar que a palavra filantropia significa amor às pessoas. Não tem nada a ver com 
dinheiro. Ainda que o dinheiro seja importante, como você o doa, suas intenções, 
sua expertise, seu tempo são igualmente importantes aos olhos das pessoas que 
precisam. Outra coisa com a qual me preocupo muito é que estamos aqui porque 
sentimos que é importante dar de volta à sociedade, e isso nos dá um sentido. Se 
você tem uma equipe numa fundação, isso dá um sentido para eles. Então somos ca-
pazes de nos levantar todos os dias e nos sentir bem por dar de volta. Mas, acima de 
tudo, é preciso lembrar que o melhor mundo seria um que não precisasse de nossa 
ajuda, que praticasse a verdadeira filantropia, onde as pessoas vivessem de corações 
abertos e com amor, e no qual todos tivessem o bastante, e não houvesse ninguém 
que precisasse de cuidado, em que a filantropia não fosse necessária na maneira 
como estamos falando hoje. Isso é complicado, pois, quando você acorda pela ma-
nhã, sente-se bem em relação à sua vida, percebe que ela tem um sentido, percebe 
que dar de volta é bom para você individualmente, mas o melhor seria se nada disso 
existisse. Por trás de todo seu esforço, o que você precisa realmente fazer é ficar 
sem seu emprego para perceber a dura realidade daqueles que se encontram nessa 
situação, e assim entender o problema do outro e agir para resolvê-lo porque você 
deseja que ninguém viva com esse problema, incluindo você. Este é um equilíbrio 
muito complicado. Você levanta todo dia e pensa em como alguém pode estar em 
uma situação melhor para que você não tenha de pensar sobre isso no dia seguinte. 
É importante se lembrar disso. 
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Helena Monteiro: Peter, muito obrigado. Quero agradecê-lo por ter sido au-
dacioso o suficiente para falar para uma plateia tão desconhecida e tão dis-
tante. Gostaria também de dizer que seu trabalho tem tocado a vida de jovens 
mulheres e a de suas comunidades. Mas você também tem sido uma fonte de 
inspiração e motivação para todos que trabalham no campo da filantropia, pro-
fissionais como eu que o veem como uma fonte de encorajamento e motivação 
para continuarmos nossos trabalhos.

Peter Buffett: Muito obrigado. Espero ansiosamente conhecer melhor o Brasil.
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EM CONVERSA COM: REGINA SCRIPILLITI E SWANEE HUNT

“Elas são mais generosas.” É a conclusão do estudo publicado em 2012 no Centro 
de Filantropia da Universidade de Indiana, liderada pelo Dr. Debra Mesch, sobre o 
papel da mulher no investimento social. No ranking anual de filantropos da Forbes 
aumenta o número de mulheres, incluindo celebridades com um poder incalculável 
de influência como Oprah Winfrey e Angelina Jolie. 
Quais são suas motivações, como esta presença se desenvolve, como entendem os seus 
papéis são algumas das questões que são respondidas nesta conversa com Regina e 
Swanee. Duas histórias pessoais e familiares singulares, duas líderes em seus respecti-
vos campos, duas magnificas representantes da crescente participação da mulher na 
condução, e na abertura de novos caminhos para o investimento social privado.

Participantes:

Regina Helena Scripilliti Velloso, presidente voluntária do Conselho de Admi-
nistração da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD)
Swanee Hunt, presidente da Hunt Alternatives

Moderador:

Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS

Paula Fabiani: Começamos o dia com as palavras do Jorge Gerdau sobre respon-
sabilidade social e eficiência. Ouvimos também sobre o investimento social familiar 
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com as famílias Setúbal e Gerdau. Agora, tivemos a história do processo decisório 
do Peter Buffett, filho do megainvestidor Warren Buffett que decidiu investir em 
mulheres e meninas. Agora, vamos ouvir duas histórias de mulheres que exercem 
atividades filantrópicas.
Vou começar com a Regina. Queria que você contasse um pouco da sua história 
pessoal, de como decidiu se dedicar a atividades filantrópicas.

Regina: Perfeito. Boa tarde a todos. Obrigada, Paula. É uma emoção muito grande 
estar aqui conversando com vocês. O que eu queria dizer é o seguinte: meu sangue 
é O+, mas eu fui contaminada por dois vírus muito fortes. Um, pelo lado materno, 
o vírus da solidariedade. O outro, pelo lado paterno, foi o vírus de ser voluntário. Os 
sintomas desses vírus são muito claros. Você começa a crescer quando já achava que 
era um gigante. Você começa a ter febre de responsabilidade social a toda hora, e 
começa a transpirar todos os dias a essência da filantropia.
Para contar a história da filantropia na minha família, vou voltar um pouquinho 
no tempo, quase cem anos, e tentar resumir isso em cinco minutos. Tudo começou 
com meu bisavô, o português Antonio Pereira Inácio, que, em 1905, importou uma 
máquina de descaroçar algodão. Ele não tinha a menor noção de como manusear 
esse equipamento. Então largou tudo no Brasil, foi para os Estados Unidos, em-
pregou-se na empresa que fazia a máquina e, por seis meses, trabalhou na fábrica 
para aprender como poderia lidar com ela. No final de seis meses, convidou os dois 
sócios-proprietários para jantar no restaurante mais fino da cidade e contar porque 
ele estava lá, e também para devolver o salário que acumulou – não gastou absolu-
tamente nada, pois não achou justo que pensassem que ele estava se aproveitando 
da situação. Também não achou justo, no momento em que estava aprendendo, ter 
de receber. Houve uma discussão calorosa sobre o que fazer com o dinheiro. No final, 
meu bisavô pediu que todo o salário dos seis meses fosse distribuído para os funcio-
nários mais carentes da fábrica. Ele voltou para o Brasil com todo o know-how de 
mexer com a máquina, mas percebeu que não havia produção suficiente de algodão 
para toda a demanda. Chamou um grupo de plantadores de algodão e financiou 
sua produção para que pudesse utilizar a máquina em sua máxima demanda. Esse 
meu bisavô foi de uma visão muito grande, porque, além disso, em 1919, escreveu 
uma carta para os diretores da fábrica de tecidos em Sorocaba, estou até com ela 
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aqui, pedindo que equiparasse a carga horária e os salários de homens e mulheres, e 
também que terminasse o trabalho infantil. Esta carta data de 1919, portanto, antes 
da lei trabalhista de Getúlio Vargas.
Ele teve também como passar esse vírus para a próxima geração através de seu 
genro, que era meu avô, o José Ermírio de Moraes, que tem várias histórias também 
de filantropia e de solidariedade. Uma delas, que eu me lembro, é que o Colégio Rio 
Branco estava para fechar as portas por falta de estrutura financeira, e meu avô, 
junto com um grupo de professores, não permitiu que isso acontecesse. Não só não 
permitiu, como colocou seus filhos para estudar na escola. Muitos de nós da segunda 
geração estudamos nessa escola, e ela existe até hoje. Meu avô teve também a visão 
de passar esse vírus para seus filhos. Meu tio, José Ermírio de Moraes Filho, abraçou 
a causa do Hospital do Câncer. O tio Antônio Ermírio de Moraes abraçou a causa da 
Beneficência Portuguesa, e fazia questão de dizer que passava sábado e domingo 
literalmente trabalhando lá. Meu pai, que na época começou a trabalhar na AACD, 
também abraçou essa causa com unhas e dentes. Todos eles souberam passar esses 
vírus para seus filhos. O filho do tio José Ermírio, o José Neto, e sua mulher, Liana, são 
conselheiros do Hospital do Câncer. O Rubens Ermírio, filho do tio Antônio, é conse-
lheiro da Beneficência Portuguesa. E aí começa a história de como cheguei à AACD.
Bom, escutei essas quatro letras vibrarem na minha cabeça durante toda minha vida. 
Era AACD para lá, AACD para cá. Em seguida, ouvi falar muito de Teleton. Isso me 
acompanhou a vida inteira. Em momento algum eu fui conhecer a instituição, o 
trabalho que meu pai fazia ou o que foi trazer o Teleton. Ele lutou dez anos para 
trazer o evento para o Brasil. Eu nunca fiz isso, nunca fui até lá e ele nunca me pediu. 
Uma vez, minha mãe fez uma pequena cirurgia na AACD. Enquanto ela estava no 
centro cirúrgico, pedi a meu pai para me levar para dar uma volta. O que mais me 
impressionou foi a resposta que ele me deu. Ele se virou para mim e falou: “Pense 
bem, porque eu quero que você registre que é você quem está me pedindo, não sou 
eu que estou te levando”. Foi aí que eu conheci a AACD, que ela entrou na minha 
corrente sanguínea e tomou conta do meu coração. Meu pai faleceu em 2000 e, no 
final do ano, o presidente da AACD, o Décio Goldfarb, me convidou para fazer parte 
do conselho voluntário e da diretoria voluntária. Entrei na AACD logo em seguida, no 
comecinho de 2001, e estou até hoje como conselheira. Trabalhar lá, posso dizer para 
vocês, foi uma das grandes heranças que meu pai me deixou, porque é conhecer e 
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deixar suas vaidades em casa. Não há como pedir para um filho ser voluntário. Não 
há como forçar, obrigar. É um sentimento que tem de nascer dentro de você. Entendi, 
depois de muitos anos, porque ele nunca nos levou até lá.
Sempre falo que, quando entro na AACD, eu preciso resetar meu termostato e me 
equilibrar muito, porque eu não posso entrar com o coração frio e com a cabeça 
quente. Preciso ter um equilíbrio muito grande para fazer o trabalho que a insti-
tuição exige. E todo dia que eu saio de lá sinto que sou a única pessoa deficiente 
dentro da AACD. Porque você se depara com a luta, com a coragem e com a garra de 
tantas crianças e jovens que você se pergunta: fiz tão pouco hoje, por que não posso 
fazer mais amanhã? Tenho dois filhos. Sempre que eu chegava em casa, tentava 
explicar para minha filha o porquê de chegar tão tarde. Um dia, ela virou para mim 
e falou: “Mãe, enquanto você chegar com esses brilhos nos olhos, não precisa me 
explicar nada. Sei onde você estava, sei que você está bem”. Espero que um dia eles 
recebam esse vírus do voluntariado. Sei que eles têm já o vírus da responsabilidade 
social. Costumo dizer que meus filhos são a melhor parte do meu currículo. Os dois 
estudaram administração pública na Fundação Getúlio Vargas. Exercem uma pro-
fissão que não tem muito a ver com administração pública, mas eles têm esse vírus 
da responsabilidade social, estão olhando para a filantropia, e espero que um dia se 
contaminem com o voluntariado. Resumindo, é mais ou menos isso.

Paula Fabiani: Obrigada, Regina. É difícil não ficar tocada com a sua história, suas 
palavras. Queria passar a palavra para a Swanee, para que ela conte também sua 
trajetória. O que a fez estar onde está hoje, fazer o que faz hoje. O que fez você se 
envolver com essas atividades?

Swanee Hunt: Eu preferiria muito mais ouvir você, Regina. Fiquei tão tocada. Foi 
muito bonito. Nossas famílias são muito diferentes. Meu pai, que cresceu em uma 
fazenda, nunca foi à escola. Casou com minha mãe, que foi criada numa fazenda. Ele 
se tornou muito rico na indústria de petróleo e gás. Ele sentia que sua contribuição 
para os outros era criar empregos. A ideia da filantropia como entendemos não era 
o que ele apoiava. Essa foi a primeira geração. A segunda geração, meus irmãos e eu, 
começou uma filantropia mais tradicional. Fazíamos doações. Eu e minha irmã cha-
mamos nossa fundação de Hunt Alternatives (caçar alternativas) porque não está-
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vamos fazendo alas de hospitais, ou grandes doações para universidades. Estávamos 
fazendo pequenos investimentos, ainda que eu doasse metade da minha renda. No 
primeiro ano, metade da minha renda eram 35 mil dólares. Minha renda desde então 
se tornou enorme, mas nunca nem falei com meu gerente, nunca conversamos so-
bre isso em 30 anos. Metade da minha renda simplesmente vai. Melhor decisão que 
tomei na minha vida.
O interessante é a próxima geração. Ela está muito interessada em investimento de 
impacto, e eu continuo ouvindo sobre isso nesta sala. Mas fazer investimento de 
impacto sem ter visitado os lugares... É o que o Marcos Kisil disse para mim durante 
o almoço, sobre estar perto das pessoas que você quer ajudar até o ponto de sentir o 
cheiro delas. Você deve estar perto assim. É isso que eu quero ter certeza que meus 
filhos entendam. Você não fica simplesmente de lado, “eis aqui um dinheiro, estou 
interessado nos mercados, então vamos pegar recursos e colocar em investimento 
de impacto”. Por muitas razões, não acho que essa é a maneira de ser mais bem-
-sucedido. Quando o mercado cai e você perde muito dinheiro, a não ser que tenha 
a paixão e o comprometimento pela causa com a qual trabalha, você pode não se 
manter nela. E a paixão vem do olho no olho com as pessoas. Como disse o Marcos, 
é estar tão perto que você consiga sentir o cheiro delas.
No meu caso, meu meio irmão tinha esquizofrenia paranoica. Ele foi lobotomizado 
e foi morar conosco. Era muito, muito doente. Consequentemente, eu fiquei muito 
confortável ao redor de pessoas muito doentes mentalmente. Ele era tão paranoico 
que não pisava nos tapetes de nossa casa. Ele entrava na sala de jantar, e havia lindos 
tapetes orientais. Ele era um homem muito alto e tentava pular os tapetes. Era bizar-
ro, mas era o dia a dia para nós. Quando eu e minha irmã começamos a fundação, 
decidimos que faríamos pequenas doações, e também usaríamos nossa experiência 
para trabalhar com doentes mentais. Comecei a dirigir uma casa de passagem, que 
serve para abrigar pessoas que estão saindo de um hospital para tratamento men-
tal, ou para tentar evitar a internação em um hospital. São pessoas mentalmente 
doentes, mas não são perigosas para si ou para outros. Era um antigo convento, com 
vários quartos e uma capela. Um dia, disseram que Donna não estava bem. Subi as 
escadas até seu pequeno quarto. Donna tinha minha idade, em torno de 32, e estava 
coberta da cabeça aos pés com um cobertor, tremendo. Ela estava vendo os mais 
diversos tipos de demônios, que estavam indo atrás dela. Ter alucinações não é “eu 
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acho que isso está acontecendo”, mas sim “isso está acontecendo”. Simplesmente 
está acontecendo com você. Ela estava debaixo das cobertas, tremendo, e eu disse: 
“Calma Donna, vou te levar para o hospital”. Ela dizia: “Não, não, não, não”. E eu dis-
se: “Sim, Donna, nós vamos, eu vou te levar”. Finalmente, com a ajuda de alguém, eu 
a peguei nos meus braços – ela continuava dizendo “não” – coloquei no carro, passei 
o cinto de segurança. Eu dirigia e ela dizia: “Não me leve, não me leve”. Paramos 
num farol à caminho do hospital, e ela disse: “Não me leve, vire à esquerda, é mais 
rápido”. Vire à esquerda, é mais rápido. E eu pensei comigo, há 34 anos eu me lembro 
disso, esta sou eu. É como você, Regina, disse sobre os menos afortunados: é isso 
que eu sou. Tenho meus próprios demônios. Eles podem não ser alucinações, mas 
estão dentro de mim. Tenho meus próprios demônios. Fico aterrorizada com esta 
parte de mim, que eu considero uma parte negra. E todas as pessoas nesta sala têm 
um demônio, algo que os aterroriza sobre si, sobre seu passado, seu presente. E, no 
entanto, há uma parte de vocês que diz: “Eu vou continuar, não vou parar”. E, como 
disse Donna, vire à esquerda, é mais rápido. Nós fizemos isso, nós nos salvamos.
Se eu não tivesse tido essa experiência, se não estivesse tão próxima de Donna, tão 
próxima que ela podia sentir meu cheiro e eu podia sentir o dela, não teria entendido 
que existem diferentes partes de mim. Daí surgiu meu empenho em reformar o siste-
ma de saúde mental na minha cidade, Denver, no Colorado. Tentaram duas vezes em 
20 anos, e ambas falharam. Eu não sabia nada sobre isso, era inocente, então eu fiz. 
Também podia fazê-lo porque era uma doadora, e havia feito pequenas doações para 
várias partes do sistema de saúde mental. Quando eu marquei uma reunião, todo 
mundo apareceu. Fui até o prefeito e disse que precisávamos reformar o sistema, que 
estava uma bagunça. Como fui política e havia feito contribuições para sua campa-
nha, ele disse: “Ok, vou colocar você como responsável”. Nós tínhamos o governo, as 
empresas e as organizações sem fins lucrativos, todos juntos para fazer a reforma. 
Então, fui até o governador e disse: “Essas pessoas não são apenas doentes mentais, 
muitas delas são sem-teto, precisamos fazer algo sobre isso”. E ele disse: “Ok, você 
está no comando, você cria o conselho do governo para habitação e pessoas sem-
-teto”. Eu tinha 33 anos. E, de novo, isso aconteceu porque eu era uma filantropa, 
conhecia os empresários da comunidade, tinha estado no conselho de planejamento 
da cidade. Eles vieram com um grande plano e mostraram onde as ruas estariam: 
“Faremos uma galeria aqui, mudaremos o tráfego, vamos restaurar esses prédios”. Li 
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o plano e falei para as pessoas na sala: “Vejo muito concreto e aço. E as pessoas que 
estão dormindo na frente dos seus prédios? Onde elas estão?” Eu fui de irmã de um 
esquizofrênico paranoico para chefe do conselho de coordenação do governador. 
Essa foi minha trajetória. 

Paula Fabiani: Swanee, muito obrigada por suas palavras, por compartilhar com 
a gente a sua história, que é muito comovente e, também, muito interessante, por 
mostrar como exercer um papel na sociedade. A filantropia virou um instrumento 
para promover uma mudança de política pública e beneficiar a sociedade de uma 
maneira mais ampla. Muito interessante.
Queria colocar uma pergunta para vocês duas. Quais são as dicas para outras mulhe-
res que, como vocês, gostariam de se envolver com filantropia? Quais vocês acham 
que são as lições mais importantes nesse processo?
Swanee Hunt: É importante seguir sua paixão. Mas, para a maioria das mulheres, 
além da paixão por qualquer causa, elas têm de ter paixão pelas mulheres. Porque 
até mesmo as mulheres ricas (não sei como é no Brasil) têm de lidar com o fato de 
viverem num patriarcado, e as dinâmicas nesse sistema são muitas vezes sutis e, em 
outras, são claras. Temos de brigar para passar pelo sistema.
Quando me tornei embaixadora dos Estados Unidos na Áustria, por causa de Hillary 
Clinton, pois trabalhei na campanha presidencial e nos tornamos grandes amigas, eu 
percebi o poder das mulheres ao tratar da guerra. Havia um genocídio acontecendo 
logo ao lado, 70 mil refugiados passando pela fronteira. Eu vi mulheres envolvidas 
com a busca pela paz ali. Comecei a reunir outras mulheres para trabalhar com 3 
mil lideranças femininas em zonas de conflito. O que vimos é que, entre essas 3 mil 
lideranças – parlamentares, governantes, diretoras de organizações da sociedade ci-
vil –, encontramos 6 mil histórias. Por exemplo, nas Filipinas, onde pessoas estavam 
sendo decapitadas, uma mulher foi até os terroristas com um bolo e disse: “Acho que 
vocês vão gostar”. Um bolo! O líder do grupo terrorista olhou para ela e disse: “O que 
você está fazendo”? Ela disse: “Achei que vocês iriam gostar de comer um bolo”. E ele 
disse: “Você trouxe guardas armados?” Ela disse: “Não. Eu deveria?” Ele ficou tão de-
sorientado que se abriu para conversa, e disso surgiu um acordo de paz nas Filipinas. 
Quando conto essa história para outras mulheres, elas entendem imediatamente. 
Disso surgiu nosso instituto para segurança inclusiva, que empodera mulheres em 
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zonas de conflito para que ajudem a pará-los. Também há governos colocando mi-
lhões de dólares em filantropos individuais, a maioria mulheres, para encontrarem 
maneiras de elas prevenirem e pararem conflitos. Então mulheres têm paixão por 
outras mulheres, além de por outras causas. Encontrem um jeito, mulheres desta 
sala, de se conectar a outras mulheres. Temos um projeto chamado “Women moving 
millions”, que eu e minha irmã iniciamos. Falarei sobre isso depois.
Paula Fabiani: Temos aqui uma pergunta. Você já pensou em reunir e inspirar outras 
mulheres ricas?

Swanee Hunt: Está é talvez minha última história. Estava trabalhando no meu tes-
tamento. Faço isso todo ano. Vamos dizer que meus investimentos foram melhores 
do que os da minha irmã. Então, vou pegar 5 milhões de dólares e dar para ela e 
dizer: “Isso é para você fazer algo filantrópico”. Aí começo a chorar e digo para o 
meu advogado “isso é tão lindo, ela vai amar”. E depois eu penso: “ah, não, e se eu 
não morrer”? Não vai funcionar, certo? Então eu penso que preciso fazer isso agora, 
não devo esperar. E se ela morrer e eu viver? Então, eu me reúno com ela e digo: 
“Hellen, isso é o que eu quero fazer”. E ela começa a chorar e eu começo a chorar. 
Hellen é uma grande captadora de recursos e diz: “Ah, 5 milhões de dólares, mas 10 
milhões seriam melhor”. Então nós negociamos, eu entro com 6 milhões, ela entra 
com quatro. Então pensamos em buscar pessoas que façam o mesmo investimento. 
Começamos a perguntar a outras mulheres, e conseguimos 10 milhões de dólares. 
Então ela diz: “Por que não tentamos 10 vezes mais”? Tudo bem. Então ela levanta 
200 milhões de dólares. As mulheres que se comprometessem a doar 1 milhão de 
dólares para projetos que ajudem meninas e mulheres  poderão ser parte do “Women 
moving millions”. Temos vários encontros por ano. É tão reconfortante e inspirador 
mulheres ricas estarem ao lado de outras mulheres ricas, sem julgamentos, e todo 
mundo sabe que estamos lá por uma causa. E acredito que nos últimos 20 minutos 
(aponta para Regina) encontrei nossa próxima integrante.

Regina Helena: Claro.
Paula Fabiani: Eu sugiro que você fale com as mulheres que estão aqui.

Swanee Hunt: Vocês podem fazer uma fila depois da palestra.
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Regina Helena: Agora sou eu que, depois desse depoimento, vou ter de pegar uns 
dez minutos de ar. Realmente, foi muito emocionante. Queria dizer para vocês o que 
escutei do meu avô desde criança, um conselho: se queres ter boa fama, é bom o 
sol não te pegar na cama. Trabalhem. Corram atrás dos seus sonhos com compro-
metimento, com vontade, com paixão, um trabalho no qual vocês possam todos os 
dias transpirar os valores da sua família. Sempre falo isso para os meus filhos: não 
posso interferir na vida de vocês, nem quero, mas vocês não têm mais o privilégio 
de trabalhar só para o enriquecimento pessoal. Não no Brasil de hoje, com tantas 
contradições, que precisa de tanta ajuda e tantas melhorias. Trabalhem em alguma 
coisa que faça a diferença, nem que seja dentro da sua casa ou na rua em que vocês 
moram, ou no bairro em que residem, ou numa cidade tão grande como São Paulo. 
Ou, melhor ainda, num país tão maravilhoso quanto o Brasil. Façam a diferença. É o 
único conselho que posso dar. Façam com paixão, mas com comprometimento. Prin-
cipalmente, no terceiro setor, fazer com uma gestão mais profissionalizada, importar 
uma gestão do segundo ou do primeiro setor, mas uma gestão que realmente mude 
o cenário do terceiro setor. 

Paula Fabiani: Obrigada, Regina. Vamos abrir para perguntas.

Pergunta: Sou Daniela Carrera-Marquis, representante no Brasil do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento. Como as pessoas podem ter o mesmo impacto que 
vocês, ter o mesmo comprometimento e proximidade com os beneficiados, se elas 
têm muito menos recursos para investir pessoalmente? Qual seria o conselho de 
vocês para essas pessoas?

Swanee Hunt: Filantropia é sobre o amor ao outro. Não é sobre dinheiro. Quando 
começamos no Colorado uma fundação de mulheres, queríamos reunir pessoas ricas 
que doassem dinheiro para um fundo patrimonial de 20 milhões de dólares, cujos 
rendimentos iriam para projetos focados em meninas e mulheres. Mas a chave era 
que, em nosso conselho, para cada mulher rica, haveria outra da comunidade para 
onde as doações estivessem indo. Seríamos ignorantes se não fosse por essas mu-
lheres estarem entre nós. Cometeríamos erros estúpidos e perpetuaríamos a mesma 
descriminação e injustiça que queríamos combater. Acho que as mulheres que não 
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têm recursos deveriam se organizar e fazer lobby com pessoas como eu, Regina e 
outras nesta sala. Deveriam dizer: “Precisamos estar na mesa com vocês, e vocês 
precisam se acostumar conosco, porque nem sempre diremos coisas que as farão se 
sentir bem”. Sejam fortes, falem alto e forcem seu caminho.

Regina Helena: No meu caso, a AACD sempre precisa de recursos. Tem um orça-
mento de 280 milhões de reais, 15 unidades espalhadas por sete estados do Brasil, 
seis oficinas ortopédicas, um hospital com 115 leitos, mais de 2.600 funcionários e 
mais de 1.600 voluntários. A conta do mês não fecha. Se eu não investir numa gestão 
de alta qualidade e profissional, a conta do mês não fecha. Se não otimizar meus 
recursos, a conta do mês não fecha. Tenho de ter uma equipe muito bem preparada, 
investir muito em gestão de pessoas, se não, a conta não fecha no fim do mês. De-
pendo, sim, de doações. Dependo do Teleton, que hoje representa quase 60% de to-
das as doações à AACD, e preciso saber cada vez mais como otimizar esses recursos, 
como aplicar. Confesso para vocês que, quando chego a uma unidade e a primeira 
notícia que eles me dão é “batemos o recorde de atendimento do ano passado”, eu 
tremo, porque quero saber se o atendimento estava dentro do orçamento. Superar o 
atendimento e depois ver o buraco que causou não é saudável para a instituição. Nós 
temos de fazer o inverso. Olhar cada unidade nas diferentes regiões do Brasil, onde 
existem culturas diferentes, comunidades com demandas diferentes. Não se pode 
globalizar toda a ação, mas tem de mostrar que a gestão é uma só, e que precisa usar 
muito bem cada centavo que recebe, porque, mais uma vez eu digo, eu não fecho a 
conta no final do mês se não fizer isso.

Paula Fabiani: Nosso tempo se esgotou, infelizmente. A conversa está maravilhosa. 
Dá para passar mais uma hora e quarenta ouvindo histórias de vocês duas, que são 
inspiradoras. Como eu coloquei no começo do evento, cada fórum me transforma. 
E, para mim, foi uma experiência transformadora. Queria agradecer imensamente a 
presença de vocês, e por compartilharem histórias tão pessoais. Foi um momento 
muito especial.

. 
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SESSÃO PARALELA:

O PAPEL DA TECNOLOGIA NA AMPLIAÇÃO  

DO IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL

O rápido desenvolvimento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) 
tem transformado a dinâmica das relações sociais. Especialmente na internet, surgem 
novas possibilidades de ação e participação, por meio de dispositivos interativos e cola-
borativos. Os cidadãos utilizam as facilidades tecnológicas da Internet para participar de 
atividades de toda ordem, trocando experiências e ideias, com os demais membros da 
sociedade civil organizada ou ainda com as instituições públicas, ampliando as formas de 
atuação cidadã. Essa nova realidade, vivida por meio de redes de interessados, coincide 
com aquilo que o escritor canadense Don Tapscott chamou de “inteligências conectadas”.
Organizações da sociedade civil, a partir da década de 90, operam, em muitos 
casos, em parceria com os governos no desenvolvimento de políticas públicas, 
assumindo um “novo protagonismo social”. 
A articulação por meio de redes e de processos colaborativos cria um novo cenário 
para a ampliação do impacto de projetos e programas exitosos em provocar as mu-
danças necessárias para o desenvolvimento. 
Nesta sessão são apresentados resultados do uso da tecnologia, com diferentes pro-
postas, e que têm em comum a participação cidadã.

Participantes:

Hugo Barreto, secretário-geral da Fundação Roberto Marinho

José Caetano Minchillo, presidente da Fundação Banco do Brasil 
Marcelo Furtado, diretor-executivo do Instituto Arapyaú
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Moderadora:

Helena Monteiro, etora-executiva da Wings 

Helena Monteiro: O papel da tecnologia na ampliação do impacto, contribuindo 
com o investimento social privado, é um tema cada vez mais presente. Temos muito 
a discutir. Cada um dos convidados tem muito a dizer. Para iniciar a conversa, vou 
pedir ao Hugo que conte para nós como vocês, na Fundação Roberto Marinho, estão 
vendo a tecnologia como ferramenta para ampliar o impacto. Como isso tem sido 
trabalhado?
Hugo Barreto: Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, quero agra-
decer ao IDIS, à Paula e ao Marcos Kisil pelo convite e pela oportunidade de estar 
participando e compartilhando com vocês um pouco da nossa visão sobre esse tema. 
A Fundação Roberto Marinho, por ser ligada a um grande grupo de mídia, convive 
com o desafio de transitar nas diferentes plataformas tecnológicas com a nossa 
agenda, nossa ação e nossos conteúdos educacionais, sociais e culturais. Eu não 
imaginei ficar falando aqui do que nós fazemos. É só entrar no site e ver. Talvez 
seja mais importante refletirmos um pouco sobre o papel da tecnologia – que é a 
proposta do fórum – e, principalmente, como nos embebamos, usando a palavra 
inglesa, nesse processo crescente e irreversível que é o fenômeno das redes sociais, 
que são fruto das novas tecnologias de informação, e que colocam um novo campo 
de espaço público, como cita o sociólogo Manuel Castells. Surge no mundo um novo 
campo de espaço público, que é a integração entre as agendas reais ou presenciais, 
com as quais todos nós do terceiro setor lidamos, e esse outro campo virtual, que, 
ao se somar ao campo presencial, cria um outro espaço, quase autônomo. Todas 
as nossas instituições, de alguma maneira, foram e são guardiãs de determinadas 
vanguardas no campo social, de determinadas bandeiras e causas. Hoje, há uma visí-
vel fragmentação disso no mundo. Então, eu acho que a tecnologia, principalmente 
no campo das redes sociais e da internet, gera um mundo quase que em turbilhão 
permanente. É um desafio de relacionamento tanto do ponto de vista institucional 
quanto do ponto de vista de reconhecer que espaços são esses nos quais precisamos 
atuar e transitar.
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Ao mesmo tempo, é uma enorme oportunidade para nós. Muita gente diz que es-
tamos vivendo a era da informação. Entendo que estamos vivendo a era da inter-
-relação. Nunca fomos tão relacionais como hoje. Enquanto investidores sociais, ou, 
como no meu caso, gestor de uma instituição que carrega o nome de uma família, 
de um grupo de empresas, de mais de 20 mil colaboradores, que é o Grupo Glo-
bo, nosso desafio é como traduzir esse comprometimento com essa agenda. É um 
desafio fundamental. Para mim, esse mundo em transformação nos oferece uma 
certa perplexidade, mas também uma oportunidade. Talvez seja cada dia mais difícil 
lidarmos com o universo da dinâmica do mundo das redes sociais, que muitas vezes 
banalizam qualquer coisa – porque é um mundo sem identidade, é uma massa de 
opiniões que vão se somando e se potencializando, ou uma massa de conhecimentos 
ou não conhecimentos. Temos o enorme desafio de lidar com um mundo novo, no 
qual as novas gerações ingressam de uma forma avassaladora. Tenho filhas peque-
nas, de três anos e meio e quatro, e elas transitam por esse universo de uma forma 
impressionante, quase substituindo o campo real pelo virtual. Antigamente, nossos 
filhos tinham aqueles pequenos livros nos quais escreviam suas experiências parti-
culares. Hoje, esses livros são o Facebook e outras experiências, que se transformam 
em espaço público. Essa é uma dimensão fundamental para todos nós considerar-
mos que há uma transformação.
Entro agora numa abordagem um pouco mais específica, que é a perspectiva que 
as novas tecnologias, e não apenas da informação, trazem para a compreensão do 
impacto. No passado, nós tendíamos a nos satisfazer com a beleza da nossa inicia-
tiva de promover o bem. Ou seja, a ideia de promover o bem era quase autossufi-
ciente, não importando os resultados e os impactos. A perspectiva da tecnologia é 
fundamental para o campo do terceiro setor, até porque lidamos com poucos re-
cursos, quando comparado com o primeiro e o segundo setor. A tecnologia tem o 
papel fundamental de ampliar, em primeiro lugar, a perspectiva de replicabilidade, 
na medida em que aquela experiência pode ser transportada, iluminada e, inclusive, 
desenvolvida em situações remotas. Daqui a pouco vou citar um caso nosso para 
ilustrar. As tecnologias sociais, assim entendidas como produtos das nossas ações, 
também devem ser sistematizadas para serem compartilhadas. As ideias de compar-
tilhar, replicar, ampliar o alcance, avaliar a eficiência, a eficácia e o impacto estão 
associadas a diferentes perspectivas do uso de tecnologias. Vou citar apenas um 
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caso. O primeiro movimento da Fundação Roberto Marinho numa associação mais 
explícita entre educação e tecnologia de comunicação foi o programa Telecurso, que 
lançamos há 35 anos. Inicialmente, era um programa de educação à distância pela 
televisão. Todo mundo lembra disso: de manhã cedo, nas várias emissoras públicas e 
privadas, era uma mera oferta de conteúdos educacionais livres, apesar de sistema-
tizados em cima do currículo brasileiro, para aqueles jovens e adultos que largaram 
a escola ou que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos. Esse foi um 
momento importante. Mas talvez o momento mais importante da história do Tele-
curso tenha sido quando, paradoxalmente, apesar de ser de um grupo de mídia, ater-
rissamos dentro das comunidades – aliás, dentro dessa ideia que acabamos de ouvir 
de estar perto, de sentir o cheiro daquela pessoa com a qual você quer de alguma 
maneira contribuir. Um parêntesis. A ideia de tecnologia muitas vezes é associada a 
distanciamento. Eu acho que não. Ela pode colaborar para uma aproximação. Mas, 
voltando para essa trajetória rápida, para encerrar minha fala, o segundo momento 
foi quando aterrissamos no sistema educacional público brasileiro, oferecendo os 
conteúdos educacionais do Telecurso para aqueles jovens e adultos que, dentro do 
sistema, tinham mais de dois ou três anos de repetência. Hoje, estamos em cerca de 
dez sistemas públicos no Brasil, com algo em torno de 200 mil alunos de baixa renda 
com dificuldade de aprendizagem acompanhando o Telecurso. Nesses 30 anos de 
história, cerca de 7 milhões de brasileiros se formaram com o Telecurso.
A experiência talvez mais emblemática da tecnologia associada ao nosso pro-
grama é uma que estamos fazendo no Amazonas há cerca de quatro anos, com 
o governo do estado e outros parceiros, levando via canal de satélite os mesmos 
conteúdos que estão na sala de aula, conectando um centro de mídia em Ma-
naus, com professores em tempo real, a comunidades na Amazônia. São cerca de 
400 salas de aula no estado, em torno de 9 mil alunos. Tem um satélite dedicado 
ao programa. Os alunos são chamados a interagir com seus pares em comuni-
dades remotas da Amazônia, às quais os professores muitas vezes levam mais 
de três dias para chegar. Estamos em tempo real. Manaus conectada a essas 
comunidades e todas elas conectadas e se vendo, provocando a interatividade. 
Teve um depoimento de um professor dessas comunidades remotas dizendo que, 
com esse recurso da tecnologia, com a interatividade que desperta o ambiente, 
faz em 30 minutos algo que, no sistema tradicional, não faz em menos de 80 
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minutos, porque a tarefa passa a ser compartilhada e as pessoas ficam numa 
animação intensa.
O que eu acho importante? Primeiro, o entendimento de o que estamos falando 
quando falamos de tecnologia, para falarmos a mesma coisa. Segundo, associar a 
tecnologia a determinados objetivos, e não usar a tecnologia porque é uma maravi-
lha. Enfim, ela em si não é nada. A tecnologia pode ser uma aliada. Obrigado.

Helena Monteiro: Muito obrigada. Vemos que o tema é vasto e a experiência tam-
bém é vasta. O desafio é manter o tempo. Vou correr um pouco. Encorajo vocês a 
pensarem em perguntas. Antes disso, vamos ouvir o Marcelo falar. O Hugo falou em 
ampliar o alcance, em replicabilidade, em compartilhar, e disse também que as tec-
nologias servem para uma aproximação, um maior relacionamento, uma avaliação 
de eficiência e eficácia. Trouxe diversos elementos. Trago um a mais: essas tecnolo-
gias sociais também trazem uma demanda maior por transparência das fundações e 
do trabalho do investimento social privado.
Passo então para você, Marcelo, que também tem uma vasta experiência. Como você 
tem visto este tema? 

Marcelo Furtado: Boa tarde. É um prazer estar aqui. Vou começar com um disclai-
mer. Quando você fala que tenho uma vasta experiência, vão pensar que é uma vasta 
experiência no papel de estar à frente de um instituto, e não é o caso. Estou comple-
tando um ano no Instituto Arapyaú, e vou falar sobre tecnologia da perspectiva da 
instituição, mas vou aproveitar para usar os outros 25 anos de experiência que eu 
tenho com tecnologias na ponta. Vou começar com uma questão mais provocativa 
do lado da tecnologia, lembrando alguns dos desafios que queremos resolver com 
ela. O primeiro deles é deste próprio grupo. Quando entrei no mundo da filantropia, 
há um ano, vim com a imagem que sempre carreguei de que o grupo da filantropia 
é de pouca transparência e muita arrogância. Entretanto, olha que interessante. Sem 
conhecer ninguém, fui fazer uma reunião com o Hugo no Rio para mostrar o plano 
que estava desenhando com a Arapyaú. Em primeiro lugar, consegui o encontro de 
maneira superfácil. Houve dedicação de tempo, ele chamou uma pessoa da equipe 
para sentar comigo e dar uns pitacos, me orientou. Disse que queria posicionar o 
Arapyaú. A filantropia brasileira tem três módulos: tradicional, progressista e fron-
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teira. Disse que queria colocar o instituto nessa zona entre progressista e fronteira, o 
que nos conecta muito com tecnologia. Ele riu e perguntou onde eu via a Fundação 
Roberto Marinho. Não sou bobo, e falei: “Não sei, sou muito novo nesse setor. Onde 
você colocaria”? Ele riu e falou: “Eu sei que você vai colocar a gente no tradicional. 
Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha do Museu do Futebol”? “Nossa, 
demais.” “E do Museu da Língua Portuguesa? Todo esse trabalho foi feito na Funda-
ção Roberto Marinho. Não acredito nessa coisa de posicionar uma organização em 
um lugar, porque acho que uma mesma organização pode transacionar em vários 
setores”. Olhem a situação que estou descrevendo. Você senta numa reunião com al-
guém que não conhece, alguém te indicou para falar com a pessoa. Foi assim com o 
Hugo, foi assim com o Paulo, do Instituto C&A, foi assim com o André, do Gife. O que 
eu vi foi generosidade e abertura, a ponto de colegas, como o Dênis, da Fundação 
Lemann, falarem: “Se quiser copiar a maneira como faço gestão de projetos, pega o 
software, leva, eu mando minha pessoa treinar sua equipe”. Veja que interessante: 
qual a percepção e qual a realidade.
A primeira coisa que temos de lembrar é que a tecnologia pode ajudar na mobiliza-
ção, comunicação, e, talvez, acima de tudo, transparência. Acho que esses são três 
elementos muito importantes para lembrarmos quando falamos sobre tecnologia. O 
segundo ponto é lembrar que estamos num momento no Brasil em que temos uma 
experiência recente de como a tecnologia divide, e não de como une. Estamos saindo 
de um período eleitoral com um país dividido, e a ampliação da divisão foi feita pela 
tecnologia que queremos usar para unir e mobilizar. Tecnologia pode ser positiva ou 
negativa não só no contexto de seu uso, mas, mais importante do que isso, no con-
texto de qual o preparo que você fez para a aplicação dessa plataforma tecnológica.
Aí vem o ponto mais importante que enxergo sobre tecnologia: ela não importa se 
não olharmos que a solução da transformação do Brasil vem do uso de tecnologia 
mais suor. O trabalho tradicional de organizar, escolher bem um projeto, avaliar, 
selecionar equipe, verificar propósitos, se está bem montado – tudo isso não vai 
ser melhor ou pior apenas por causa do uso de uma tecnologia. Recentemente, pa-
lestrantes do TED que aconteceu no Rio de Janeiro falaram muito sobre o uso da 
tecnologia para juntar as pessoas. Juntar as pessoas numa praça na Turquia, quando 
teve manifestação contra um shopping, ou na Primavera Árabe, ou até no Brasil, em 
junho de 2013, não é mais um desafio. Você faz isso com tecnologia. Mas o que isso 
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virou? O que efetivamente essa energia mobilizou? Essa é a grande pergunta e o 
desafio que temos em relação à discussão da tecnologia. Tecnologia por tecnologia 
não vai fazer a diferença.
No Instituto Arapyaú, estamos olhando a tecnologia como um vetor para fazer a 
transformação. Organizamos nosso portfólio. A vantagem de chamar alguém que 
não entende nada de filantropia é que inventa coisa muito facilmente. A decisão 
que tomei quando entrei é não ter áreas temáticas de atuação. Nossa área principal 
é sustentabilidade, olhando a questão econômica, social e política. A ideia foi colo-
car três áreas de atuação: conhecimento, mobilização e liderança, e espalhar nossos 
projetos nisso. Um exemplo de projeto na área de mobilização é o “Meu Rio”, que 
usa algumas plataformas tecnológicas de maneira inovadora, supereficiente e com 
resultados. Há o exemplo de uma escola que ia ser derrubada. Uma criança de 9 
anos usa tecnologia, a “panela de pressão”, e consegue mobilizar uma cidade para 
impedir. Uma cidade que está preocupada com a falta de investigação sobre pessoas 
que desaparecem usa essa tecnologia, e um cidadão normal da sociedade cria uma 
secretaria hoje ligada à Segurança Pública que olha a questão dos desaparecidos. 
Esse é o aspecto inovador e brilhante da tecnologia, mas isso só deu certo porque 
existia uma campanha por trás, talvez na sua maneira mais tradicional. Não pode-
mos esquecer que esse é o ambiente do qual estamos falando. Um exemplo que eu 
daria na área de liderança é a Raps, um projeto que também apoiamos. Eu diria que 
a grande inovação ali é a tecnologia social de dizer: “Queremos construir uma nova 
política para o Brasil, pluripartidária, com preceitos de que a sustentabilidade, a não 
corrupção, a verdade vai fazer parte da base do porquê estarmos aqui juntos”. Aí 
entra a discussão de qual é a tecnologia para fazer essa junção. O último exemplo é 
um projeto novo chamando Arapyaú Lab, que hoje chamamos de Projeto X. Há dois 
programas que achamos muito bacanas: a CDI, que trabalha com inclusão digital, e 
o AfroReggae. Há 20 anos, quando esses projetos surgiram, bateram nas portas de 
muitas instituições que estão aqui, e a resposta que receberam foi “não”. Não sei se 
porque não entendiam a proposta ou porque achavam muito arriscado o que esta-
vam fazendo. É irônico que, 20 anos depois, esses são os projetos com os quais qual-
quer um nessa sala adoraria contribuir. Olha que interessante. O CDI é um projeto 
que está se tornando global, indo para 20 países. Não existem muitos projetos nas-
cidos no Brasil que estão se globalizando dessa maneira. A inquietação foi que tipo 
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de instituto o Arapyaú precisa ser para, ao receber uma demanda dessas, estarmos 
preparados para enxergar o potencial e fazer a leitura do grau de rupturavtecnológi-
ca que estava sendo apresentada para nós. Imaginem o que era falar sobre exclusão 
digital há 20 anos. Ao fazer essa pergunta, conversarmos com outras organizações, 
que sugeriram que devíamos ampliar nossa lente, nosso radar, para pegar o que 
está emergindo no Brasil de ideias, propostas, sugestões e organizações. Acabamos 
montando um projeto novo, no qual está o Instituto Asas, a Telefônica, a Ellus. É uma 
coisa que ainda não existe, está em formação, mas não estamos conversando como 
Arapyaú, e sim como um grupo. A tecnologia vai ser a base com a qual vamos fazer 
essa discussão. Obrigado.

Helena Monteiro: Muito obrigado. Eu é que agradeço. O Marcelo trouxe alguns 
novos elementos. O suor, o fator humano continua essencial para o trabalho da 
tecnologia. Vamos passar para o José Caetano, que vai falar sobre os exemplos que 
traz das tecnologias sociais, do uso da tecnologia da informação para o investimento 
social privado.

José Caetano: Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer, por meio da Helena, 
o convite do IDIS. É um privilégio estar aqui debatendo e conversando com vocês.
A Fundação Banco do Brasil faz, em 2015, 30 anos, e, a exemplo do Marcelo, fiz 
um ano. A fundação passou por uma fase de ajuste de estratégia. Tivemos muita 
coragem de alterar a estratégia, de sair de projetos individuais para editais. Hoje, a 
Fundação Banco do Brasil faz seu investimento social privado muito concentrado 
em editais. Para vocês terem uma ideia: nosso orçamento de 2014 é de mais ou 
menos R$ 300 milhões de investimento social privado não reembolsável, e somos 
articuladores de projetos. Não aplicamos apenas recursos do Banco do Brasil. Temos 
recursos de outros parceiros, como o BNDES, a Petrobras, o próprio governo e assim 
por diante. Trabalhamos muito com indígenas, com extrativistas, comunidades tra-
dicionais, quilombolas e agricultores familiares. Nossa missão é a inclusão sociopro-
dutiva, sempre visando à renda. Não fazemos filantropia nem doamos recursos. Nós 
proporcionamos o salto de qualidade em algum empreendimento que seja viável e 
sustentável. Inclusão socioprodutiva de públicos fragilizados, sempre privilegiando 
as tecnologias sociais.
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Entrando no nosso tema, entendemos como tecnologia social aquilo que é criado 
através do saber local, do protagonismo social. Claro que qualquer tecnologia social 
criada vai sofrer uma dinâmica de aprimoramento que pode vir da academia, do 
primeiro setor ou do segundo setor. Mas a tecnologia social na sua concepção surge 
sempre do protagonismo local. Nesse sentido, a fundação faz um prêmio bianual 
de tecnologia social. Temos hoje 700 tecnologias sociais certificadas pela fundação.
Vou dar um exemplo que é muito significativo de como podemos potencializar tec-
nologias sociais reaplicando, como disse o Hugo, em larga escala. O Brasil tem nove 
estados que fazem parte do Semiárido. Um nordestino veio para São Paulo e apren-
deu a fazer piscinas. Quando voltou a seu estado, começou a idealizar uma cisterna 
que buscava captar água da chuva e colocar num recipiente – e a família se abastecia 
daquela água no período da seca, que dura oito meses. No Semiárido, chove em 
média quatro meses e não chove oito. Há lugares em que não chove há três anos. 
Esse saber local, que tem 30 anos, foi certificado como uma tecnologia social pelo 
prêmio Fundação Banco do Brasil em 2001, e começamos e incentivar a reaplicação 
dessa tecnologia. Construímos, com recursos do Banco do Brasil, 80 mil cisternas no 
Semiárido em 130 municípios. Mas o grande legado que vemos não é o investimento 
privado que foi feito, e sim essa tecnologia ter se tornado uma política pública. Na 
hora em que se torna política pública, ganha escala – foram construídas mais de 1 
milhão de cisternas. Hoje, quase não se tem notícias de mortes por falta de água no 
Semiárido brasileiro. Essa é uma reflexão sobre a importância da tecnologia social 
enquanto captação de oportunidades de resolução de problemas muito graves, e de 
que forma uma Fundação Roberto Marinho, um Instituto Arapyaú e todo o terceiro 
setor pode potencializar essas tecnologias sociais para que ganhem escala. Temos 
700 tecnologias no nosso site, traduzidas para inglês, francês e espanhol. Acho que 
esse é um desafio grande.
A fundação tem outras experiências na área de tecnologia social. Ficamos à disposição 
para perguntas ou para que vocês possam conhecer melhor nosso trabalho. Obrigado.

Helena Monteiro: Eu é que agradeço. Podemos ver que é amplo o conceito de tec-
nologia. O Hugo tem um entendimento, e os outros colegas têm outro, mas existem 
pontos comuns, como a replicabilidade, o impacto de escala, a ampliação do alcance 
e a sustentabilidade. É provocar o impacto de maneira eficaz e eficiente. Existem 



100

O papel da tecnologia na ampliação do impacto do investimento social

algumas veias comuns, não importa como você caracterize a tecnologia. Antes de 
avançarmos na conversa, gostaria muito de saber quem tem alguma pergunta ou 
algum exemplo para compartilhar, um posicionamento ou um pedido de esclareci-
mento dos três palestrantes.

Pergunta: A tecnologia, para mim, parece ser o segredo para multiplicarmos o co-
nhecimento e trazer muita gente para a inclusão social e digital. O que me preocupa 
especialmente no Brasil é a carência de infraestrutura, que traz problemas de acesso. 
O país está longe de ser democrático em termos de acesso a tecnologia. Acho que 
isso acaba aumentando o gap na distribuição de renda. Vocês veem isso como um 
gap? Minha análise está correta? O que fazer para melhorar esta situação?

Helena Monteiro: Temos algumas questões. O José Caetano tem um trabalho com po-
pulações em situação de vulnerabilidade e está atingindo resultados. Como você trabalha 
a questão da acessibilidade, considerando o desafio de infraestrutura que ainda temos no 
país? Começamos com você e depois passamos a pergunta para os outros.

José Caetano: Eu comentava com o Hugo que se tem a impressão de que o Brasil 
está todo conectado. O telefone na mão de todo mundo é uma realidade. Mas vemos 
regiões em que as pessoas não têm acesso mesmo. A fundação tem 900 estações 
para inclusão digital, e com tecnologia social de educação para aqueles jovens e 
crianças que não têm acesso a computadores e rede. Faz parte da nossa estratégia 
ainda, mas estamos rediscutindo isso. Estamos entendendo que uma estação digital 
naquele cybercafé antigo está perdendo um pouco o sentido, ainda que, no nosso 
caso, tenhamos recheado com conteúdo de educação e tudo mais. Não trouxe uma 
solução. Trouxe mais um problema.
Vou trazer um outro problema. Só o Banco do Brasil vai descartar 20 mil computa-
dores em 2015. Como fica a questão da logística reversa? Muitos não têm compu-
tadores, e muitos estão descartando aqueles que não servem para uso. Montamos 
quatro estações de metarreciclagem, onde cada dez computadores, a depender do 
grau de uso deles, tornam-se quatro ou cinco usáveis, e cinco ou seis vão para o lixo 
eletrônico mesmo. O computador tem de ter um destino correto, e essas estações de 
metarreciclagem, além de recondicionar e doar o computador para alguém que não 
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tem, ensinam os jovens a montar e desmontar. Acaba sendo uma forma de educação 
também. Minha crença pessoal é que o hardware não é mais o problema. O proble-
ma é o sinal digital. Precisamos ter 3G de uma forma ampla para que todos tenham 
acesso não através de estações digitais, mas sim com uma rede móvel.

Helena Monteiro: Hugo, Marcelo, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa?

Hugo Barreto: Eu associaria sua pergunta a qual possa ser o papel das instituições 
do terceiro setor. De um lado, são inegáveis as zonas de sombra de conectividade, 
especialmente no Norte, em algumas áreas do Nordeste e, em alguns casos muito 
específicos, no sertão de Minas. Por outro lado, também é inegável uma ampliação 
do acesso, principalmente através de todas as operações de telefonia com os smar-
tphones. A cobertura de televisão, que é uma área da qual estamos mais próximo, é 
quase de 100% – a televisão é o segundo eletrodoméstico mais presente nos lares 
brasileiros, segundo a Pnad. O primeiro é o fogão, depois a televisão, depois o refri-
gerador, apesar de vivermos num país tropical.
Há um acesso ao hardware, mas não existe ainda suficientemente a perspectiva de 
interação com a tecnologia em diferentes plataformas, softwares e linguagens. O 
repertório digital da população brasileira ainda é baixo. Qual o nosso papel? É des-
bravar fronteiras para criar exemplos, para despertar muitas vezes o interesse local, 
a mobilização local para essa perspectiva de ampliação. Eu sei de vários casos. Às 
vezes, a tecnologia não é ligada à rede da internet, mas sim ao uso da mediação tec-
nológica, seja ela para atividade educacional, seja na área de saúde etc. A ampliação 
do repertório e da cultura digital da população, a meu ver, é uma discussão tão ou 
mais importante do que a mera conectividade física. Há várias instituições desenvol-
vendo experiências-piloto que geram um despertar para a perspectiva de mudança 
de cultura de ensinar numa escola, num lugar remoto, com tecnologia. Essa escola 
jamais será a mesma depois dessa experiência. O diretor regional de educação desse 
estado, que acompanha mais de perto, jamais será o mesmo. Despertar, plantar essas 
sementes para provocar mudanças e demandas por parte das comunidades locais – 
esse é um papel fundamental. E, obviamente, tentar fazer disso não uma experiência 
isolada e pequena, que não provoque transformação, e sim tentar articular para 
ampliar.
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Helena Monteiro: É um trabalho de duas vias. A infraestrutura, mas também a de-
manda da população, o repertório digital, olhar por esses dois lados. O Marcelo tem 
um comentário, e temos já outra pergunta.

Marcelo Furtado: É muito rápido. A nossa experiência – e por isso tem a parte 
política junto com nosso conceito de sustentabilidade – é que, se não tem política 
pública, não tem como garantir escala e aderência. A questão da conectividade entra 
no mesmo patamar. No projeto Brasil Século XXI, do qual participamos com outras 
fundações da área de educação, vemos que o mais crítico não é que haja um número 
ímpar de escolas no Brasil sem acesso a banda larga e, portanto, sem poder ter aces-
so à atualização de currículo e uso dessa tecnologia para seus alunos. É um problema 
maior. Num nível fundamental, há 50% de evasão, e apenas 20% dos alunos forma-
dos têm um preparo mínimo de português e matemática. A exclusão não se dará por 
falta de tecnologia, e sim por falta de educação. Esse é um ponto ao qual temos de 
estar muito atentos, pois a lei de Moore, que foi o criador do microchip, mostra que a 
velocidade da tecnologia é muito mais rápida, e todo e qualquer desafio tecnológico 
será superado. Se você olhar o salto tecnológico a cada três anos, verá que, na área 
da educação, isso está demorando 50. Essa é a divisão à qual temos de estar muito 
atentos. Essa é a divisão que nos preocupa muito mais.
Entretanto, o Brasil tem uma tecnologia muito especial, que é a SVN 30, que acho 
que todo mundo conhece. É a velha e boa “se vira nos 30”. Por exemplo, o que fazem 
prefeitos de cidades que não têm acesso à banda larga e que têm uma conexão 
muito ruim? Alguém inventou um equipamento que, à noite, quando ninguém está 
usando banda larga, faz um download do conteúdo e as escolas trabalham com um 
acesso ao servidor por intranet durante o dia. Não tem acesso garantido para operar, 
mas tem esse tipo de criatividade. O Brasil tem isso. Só que as crianças que estão 
sendo formadas estão tão longe de entender códigos e usos da plataforma digital 
que essa exclusão terá consequência terrível tanto para nosso desenvolvimento in-
dustrial quanto para toda a sociedade, em termos até de qualidade da democracia. 
Veremos o preço dessa divisão muito brevemente. 
Pergunta: André, do Gife. Vocês apontaram muito bem que a tecnologia não é só 
o disjuntivo, o digital, mas tem muito a ver com criar soluções para problemas con-
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cretos. Numa discussão, que foi até propiciada pelo Instituto Arapyaú, um professor 
do MIT trouxe várias coisas instigantes. Primeiro, a questão de que a inovação está 
cada vez mais no local, envolvendo aquelas pessoas que lidam diretamente com o 
problema, e não alguém que está construindo uma solução externa para um proble-
ma que está fora e distante dele. A outra coisa é toda a lógica da colaboração. Com a 
internet, o custo de colaboração e de troca impôs uma nova lógica às organizações. 
Elas não precisam mais concentrar o conhecimento dentro delas, pois o potencial 
está justamente na capacidade de mobilizar o conhecimento em rede. Eu gostaria 
que vocês comentassem, do ponto de vista das fundações e dos investidores sociais, 
como a lógica potencialmente mais facilitada de colaboração está mudando a lógica 
de construção dos investimentos de operar programas, de conversar com as orga-
nizações. Vocês veem um movimento nesse sentido? Que tipo de perspectiva temos 
pela frente?

Marcelo Furtado: Eu gosto da provocação, porque um outro elemento que percebi 
quando entrei é que as fundações conversam pouco umas com as outras, princi-
palmente de maneira estratégica. Talvez no campo da sociedade civil a ausência 
de recursos e oportunidades até obrigue as organizações a fazerem mais isso. Mas 
é inegável que a tendência mundial é hoje de plataformas colaborativas, que são 
muito mais ricas e mais baratas. Do ponto de vista de investimento, agora olhando 
pelo olhar do investidor, se você ganha qualidade, ganha tempo no deployment, e 
ganha capilaridade. Só vejo pontos positivos em fazer isso. A consequência é que isso 
exige duas mudanças, no mínimo. Uma é a sua relação com risco. No momento em 
que você amplia os atores e a maneira de construir, você tem menos controle. Tem 
de estar preparado para gestar projetos sobre os quais não tem todo o controle, e 
nos quais você por vezes está delegando a organizações e pessoas que nem conhe-
ce – pois estão lá do outro lado do virtual – e está apostando no sucesso daquilo. 
No meu caso, um ano de casa, respondendo para o meu conselho, apostando que 
alguns projetos vão dar certo porque parece que a turma é legal. É uma situação de 
desconforto, mas eu acho que, sob a nova ótica colaborativa, é um risco que temos 
de aprender a correr. Por outro lado, não acho que seja um risco cego. O que precisa 
fazer é recalibrar nossas ferramentas de avaliação de risco, de resultado e de impacto 
para essa nova leitura. É um processo que eu acho que está sendo feito. Aí, temos 
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duas opções. Uma, espero alguém fazer super bem para copiar o modelo. Ou eu 
participo do fazer. Outro aprendizado que o MIT Media Lab trouxe para nós naquela 
conversa é que a própria instituição, uma referência mundial, agora faz e aprende fa-
zendo. Não acredita mais em modelagem ou demonstração. É fazer. Esse é o desafio 
que nós temos. Se olharmos para esse Brasil cheio de necessidades, as pessoas vão 
ficar muito mais felizes olhando você tentar fazer e errar, do que você não fazendo, 
esperando alguém acertar para copiar uma fórmula que, eventualmente, naquele 
momento, já está defasada. Um apetite para risco inteligente é que seria a maneira 
de deixar institutos e fundações mais tranquilos. 

Helena Monteiro: Muito obrigada. Agora que a conversa começa a se animar, va-
mos chegando ao final. Agora que estamos entendendo que a zona de conforto está 
cada vez mais restrita, os desafios são novos e cada vez maiores, e que não podemos 
ignorá-los, vamos ter de mudar o conceito de trabalhar com um modelo perfeito e 
aprender e fazer ao mesmo tempo, colaborando. Vamos aos comentários finais.

Hugo Barreto: Só queria completar o que o Marcelo falou e, reagindo à provoca-
ção do André, dizer que, talvez até pouquíssimos anos atrás, nós mesmos fazíamos 
quase todos os projetos. Essa perspectiva de aliança de ação entre as fundações, os 
institutos e as diferentes organizações sociais são um imperativo que vem tomando 
conta das agendas de todos. Já houve num passado a ideia de uma “agenda proprie-
tária” desta ou daquela instituição. Isso é uma falácia, até porque temos ainda tantas 
dimensões por enfrentar que nenhuma instituição social ou mesmo área pública 
consegue lidar com todas as questões. A outra perspectiva é a atuação em consór-
cio, que não é em torno de um projeto, mas sim em torno de uma agenda, de uma 
política pública. Temos participado muito de ações conjuntas e de um consórcio 
mais transversal de apoio a determinadas políticas públicas. Talvez qualquer um dos 
participantes desses consórcios, olhando para o tema individualmente, não tivesse a 
possibilidade ou o interesse institucional. Mas quando vira uma plataforma comum 
de ação e de compartilhamento, a atuação passa a fazer sentido.
O comentário final que eu faço é para associar a perspectiva de aliança, de consórcios 
e de parcerias à perspectiva de conectividade que a tecnologia permite, até mesmo 
fazendo a gestão de projetos comuns à distância. Associo ainda ao tema da palestra 
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como um facilitador ou um estimulador de ações conjuntas, menos individualizadas 
em protagonismos dessa ou daquela instituição. A ideia de agendas coletivas é uma 
tendência inegável.
'
José Caetano: Concordo muito com o que o Hugo falou. A Fundação Banco do 
Brasil já trabalha muito em grandes comitês. Fazemos parte de decisões muito com-
partilhadas, nas quais vários investidores colocam recursos num programa único, 
que é operado por um edital. Esse é um exemplo bacana. Foi uma estratégia nova, 
que está sendo consolidada no final de 2014 e dando muito certo. Acho também que 
precisamos contribuir mais uns com os outros. Nesse sentido, não é só o risco, como 
o Marcelo falou. No nosso caso, não fazemos investimentos com pessoas físicas – só 
com associações, cooperativas e assim por diante. Além de medir risco, precisamos 
medir efetividade, eficácia e eficiência, e o terceiro setor é muito carente de indi-
cadores. Estamos num projeto piloto. Com certeza, todas as entidades têm alguma 
coisa com o que contribuir para que tenhamos um modelo de risco e de resultado 
de projetos sociais. Mas talvez mais importante do que tudo isso é capacitar o gestor 
da associação, da cooperativa, da rede, o beneficiário, porque, se não houver gestão, 
capacitação ou assessoramento, o projeto não se torna sustentável. Projeto que não 
é sustentável, não deve ser apoiado. Já ouvimos hoje sobre a importância de ter ges-
tão no terceiro setor, senão, a conta não fecha no fim do mês. É isso mesmo, precisa 
investir na capacitação dos gestores de redes, cooperativas, associações e ONGs.

Helena Monteiro: Muito obrigada. Agradeço muito a todos vocês e ao José Caeta-
no, ao Hugo e ao Marcelo pela generosidade conosco.
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SESSÃO PARALELA:

FILANTROPIA E DESENVOLVIMENTO

Em setembro de 2000, 191 nações firmaram um compromisso para combater a ex-
trema pobreza e outros males da sociedade. Essa promessa acabou por se concretizar 
nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) que deverão ser alcança-
dos até o final de 2015. O Brasil avançou em relação ao cumprimento dos ODMs, e 
o desempenho brasileiro só foi possível em função da participação social e de uma 
série de políticas públicas colocadas em curso nos últimos anos, que trouxeram im-
pactos positivos sobre os indicadores nacionais. 
Desde 2013, seguindo mandato da Conferência Rio+20, a Organização das Nações 
Unidas (ONU) vêm discutindo um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS), que deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de coope-
ração internacional nos próximos quinze anos, sucedendo os ODMs. Desse processo 
participam fundações como a Rockfeller e a Hilton, bem como outras organizações 
da sociedade civil e corporações de todos os países que compõe ONU.
Esta sessão representa uma oportunidade de conhecer como se dará a transição 
entre os ODMs e ODSs, bem como quais serão as áreas prioritárias que demandarão 
o engajamento de governos, sociedade civil e corporações nos próximos quinze anos, 
prazo fixado para o cumprimento dos ODSs.

Participantes:

Daniela Carrera-Marquis, representante do BID no Brasil
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Cloves Otávio Nunes de Carvalho, diretor do Instituto Votorantim

Marcos Athias Neto, líder do grupo de Inovações e Alianças do Pnud

Moderadora:

Heather Grady, associada sênior para Filantropia Global na Rockefeller Philan-
thropy Advisors

Heather Grady: É muito bom estar aqui hoje. Gostaria de agradecer à Paula, ao 
Marcos e ao João, que me convidaram. É um privilégio para alguém que não é do 
Brasil poder vir aqui e estar com vocês. Encontrei muitos de vocês durante vários 
anos, mas é muito bom reencontrá-los agora em meu novo papel na Rockefeller 
Philanthropy Advisors. A família Rockefeller e a Fundação Rockefeller têm uma longa 
história com o Brasil. É bom estar aqui também por essa razão.
Esta sessão é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Só para checar, 
quantos de vocês têm familiaridade com os Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio? [Parte da plateia levanta a mão]. Quase todo mundo. Quantos de vocês têm 
familiaridade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? [Parte da plateia 
levanta a mão]. Ainda bastante gente, mas não a maioria. Marcos vai falar com mais 
profundidade sobre elas, mas, antes disso, quero fazer alguns comentários. O gover-
no do Brasil é líder na negociação global dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. A verdadeira questão, portanto, é: a filantropia brasileira também vai ter um 
papel de liderança? É importante pensar sobre isso.
Eu estudo e apoio a filantropia ao redor do mundo, e, no último verão, escrevi um 
paper a pedido do Pnud sobre a filantropia global, e uma parte é sobre o Brasil. Há 
algumas coisas sobre as quais eu quero que vocês pensem enquanto os palestrantes 
falam sobre seus trabalhos. Comparem o Brasil a outros países. Há pontos positivos 
aqui, como um terceiro setor vibrante e em crescimento, redes muito fortes, como o 
IDIS e o Gife, um envolvimento muito maior do setor corporativo com os Objetivos 
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do Milênio do que em outros países, além de uma atenção às metas. Mas também 
há gaps e oportunidades, principalmente quando nos afastamos dos Objetivos do 
Milênio (ODMs) e vamos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês 
podem usá-los mais para o planejamento? Estou particularmente curiosa para ouvir 
aqueles com fundações familiares. Pensar um pouco mais nas Nações Unidas, onde 
o Marcos Neto trabalha, é ilusório ou faz parte de seus interesses e atividades? Há 
necessidade de fazer mais investimentos no setor de organizações não governamen-
tais. Isso é algo que interessa a vocês. E também algo que toca fundo nos organi-
zadores do evento: ter políticas tributárias e fiscais que incentivem mais doações. É 
uma maneira de fazer a filantropia ser uma parceira melhor no processo dos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, primeiro o Marcos Neto. Fale para nós 
sobre os Objetivos.

Marcos Neto: Boa tarde. Como a Heather disse, vou usar um pouco do tempo 
para apresentar o processo e onde estamos com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Depois, vou apresentar uma iniciativa que estamos desenvolvendo em 
parceria com a Fundação Ford, a Fundação Mastercard e a Fundação Hilton, com 
assessoria do WINGS e da própria Heather. Conhecendo esta iniciativa, gostaria que 
alguns dos participantes deste Fórum se juntarem à nós.
Os Objetivos do Milênio (ODMs) nasceram com um prazo de validade: acabam em 
dezembro de 2015. Os ODMs, sem a menor dúvida, representam um grande passo, 
e o maior sucesso da história do desenvolvimento mundial, em termos de gerar um 
ponto de convergência entre governos e sociedade ao longo dos últimos 15 anos. 
Eles foram criados dentro do escritório do PNUD, em Nova York, por sete pessoas, 
todas homens e brancos. Quando o grupo acabou de elaborar os ODMs, o adminis-
trador do PNUD na época, Mark Malloch Brown, pegou a lista e foi entregá-la ao Kofi 
Annan. Ao descer de elevador, Brown encontrou com o chefe de meio ambiente do 
PNUD e pensou: “Ih, esqueci o meio ambiente”. Voltou, e fez o oitavo. Eram sete, vira-
ram oito. E entregou para o Kofi Annan. Essa história é verdadeira. Então, o processo 
não foi muito participativo. Mas a ONU aprendeu. O que basicamente gerou o início 
desse processo, que chamamos de pós-2015 e que vai culminar com o que chama-
mos hoje de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nasceu no Rio. Isto devido 
ao Rio+20, quando a o Secretário-Geral determinou que se iniciasse um processo 
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para substituir os ODMs quando terminasse. O PNUD tem um papel de liderança 
neste esforço e, aprendendo com o que aconteceu há 15 anos, passou os últimos 
dois anos liderando um processo altamente participativo. Talvez, o maior processo de 
consulta mundial da história. Já são mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro 
que votaram. Aliás, quem não votou, vote. Há uma página na web chamada http://
vote.myworld2015.org/, com 16 áreas, as pessoas podem votar em seis.
O interessante é que, depois de mais de 5 milhões de pessoas votarem, a 
prioridade número um é educação, a número dois é saúde, a número três 
é emprego e a número quatro é boa governança. Governos que funcionem, 
que sejam honestos, que trabalhem para as pessoas. Isso no mundo inteiro. 
Para além dessas 5 milhões de pessoas, fizemos consultas em 88 países do 
mundo, inclusive no Brasil. Foram 11 consultas temáticas: água, emprego 
etc. O Secretário-Geral organizou um painel com pessoas eminentes, que lhe 
entregou um relatório no verão do ano passado. E, saindo diretamente da 
declaração do Rio, foi criado um grupo aberto de trabalho de membros das 
Nações Unidas, do qual participaram 70 países, inclusive o Brasil, e que che-
garam a um consenso. A Assembleia Geral da ONU endossou esse consenso 
como o documento base para a discussão que começa formalmente no ano 
que vem [2015], e que vai culminar com uma conferência de chefes de Esta-
do em setembro de 2015. Esse documento tem hoje 17 propostas de Objeti-
vos, e 169 propostas de metas. Aí já começa um problema. Os ODMs foram 
bem-sucedidos porque eram simples e fáceis – não sei se vocês sabem, mas 
os desenhos que representam cada Objetivo foram criados em São Paulo, 
pelo Percival Caropreso, que trabalhava na McCann como diretor de criação. 
O mundo sabe que não podemos perder uma das grandes forças dos ODMs 
que foi o poder de comunicação, de maneira fácil em todas as línguas, e po-
der trazer todo mundo junto. Mas era uma agenda politicamente reduzida. 
Foi uma agenda do que era possível naquela época. Mas, se agora você tem 
como a quarta prioridade do mundo em uma consulta popular a boa gover-
nança, como deixar de fora? É politicamente complicada a negociação que 
vai começar, mas o mundo quer. O desafio dos próximos 12 meses é negociar 
as simplicidades dos ODMs com o que claramente é uma demanda muito 
mais transformadora, muito menos sintomática do que foi a agenda dos 
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ODMs, e muito mais forte política e tecnicamente falando. Minha opinião 
pessoal: 17 Objetivos e 169 indicadores...vai ser difícil comunicar. Vamos ter 
de chamar o Percival de novo.
O que vai acontecer agora? Nas próximas semanas, o secretário-geral vai apresentar 
um relatório sintetizando tudo o que aconteceu nos últimos dois, três anos. Todas 
as consultas, o painel de eminentes, o resultados do open working group – tudo vai 
ser apresentado para a Assembleia Geral para servir de base para a negociação junto 
com o documento do open working group, que é o oficial para começar a discussão.
O que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)? Você pode agrupá-
-los de diversas maneiras. Não é muito correto dizer que eles são meramente o tér-
mino da agenda dos ODMs que não foram alcançadas. Na verdade, eles trazem um 
elemento muito mais profundo. Por exemplo, enquanto o ODM para educação era 
do acesso ao primário, basicamente isso, as propostas dos ODSs para educação são 
acesso e qualidade. Escutamos muito hoje sobre crianças que estão na escola, o 
doutor Gerdau falou sobre analfabetismo funcional, então existe o reconhecimento 
no mundo de que só colocar a criança na escola não adianta. A agenda, mesmo nos 
setores que são uma continuação dos ODMs, aprofunda-se muito mais. A agenda de 
saúde era, nos ODMs, ligada muito a uma estrutura de doença. Era estruturado na 
Aids, mortalidade materna e infantil. Esses temas continuam, mas também entram 
doenças não comunicáveis e, mais importante, entra o sistema de saúde pública e o 
acesso a ele. Hoje sabemos que isso é fundamental. O ebola é uma doença que não 
deveria estar matando 5 mil pessoas se existisse um sistema de saúde que funcio-
nasse minimamente. O colapso de um sistema de saúde pública gera um ebola. Em 
2000, alguém ia imaginar que haveria 14 milhões de pessoas no mundo recebendo 
remédios para a Aids? Não. Os ODMs fizeram com que essas 14 milhões de pessoas 
recebessem. O foco foi dado. Mas não podemos esquecer do resto. A agenda é muito 
mais profunda e transformadora. E traz coisas diferentes. Há uma agenda econômica 
muito forte, com uma proposta de trabalho, de industrialização, de urbanização sus-
tentável. Há uma agenda ambiental que renasce, pois estava meio desaparecida nos 
ODMs. O clima, a energia renovável, os oceanos. Há uma coisa fundamental para nós, 
no PNUD, que é o Objetivo 16, sobre governança, acesso à justiça, paz e segurança. E 
tem o Objetivo de parcerias, que era o ODM8, mas com o intento de superá-lo, já que 
foi talvez o que menos avançou, pois ficou muito na questão dos países doadores e 
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receptores de ajuda de cooperação. A ideia aqui é muito claramente tentar montar 
uma parceria que inclua vocês, filantropia, setor privado, sociedade civil. Existe uma 
discussão muito grande se vai haver um elemento de parceria para cada Objetivo, ou 
se vai haver um Objetivo de parceria geral.
Tem outra coisa muito importante nessa agenda nova: ela é universal. O que eu quero 
dizer com isso? Ela se aplicará a todos os 193 países-membros das Nações Unidas. Não 
tem mais essa coisa de que os Estados Unidos e a Europa Ocidental não vão estar. Vão ter 
de descobrir e entender como irão fazer isso. Vai entrar todo mundo.
Isso é um pouco do que está acontecendo em 2014, são as propostas como vão ser im-
plementadas. O sistema das Nações Unidas resolveu acelerar a discussão sobre os meios 
de implementação, para entrarmos em 2016 caminhando. Isso é um pouco do que a Hea-
ther falou, sobre o paper que ela escreveu junto conosco sobre a realidade da filantropia 
no Brasil. Estamos num nível superior em relação a muitos outros países.
Gostaria rapidamente de avançar um pouco no programa que estamos fazendo jun-
tos. Há mais ou menos dois anos, eu e a Heather, quando ela estava na vice-presi-
dência da Rockefeller, tivemos uma conversa sobre como gerar um entusiasmo na 
filantropia mundial para os ODSs, pois os doadores nunca aceitaram nem abraçaram 
os ODMs. Talvez no Brasil mais do que em outros lugares, e vamos ouvir depois o 
exemplo do Cloves, mas não foi uma coisa muito querida da filantropia. Reconhece-
mos na ONU uma nova noção de quem vai precisar ser parceiro, e que tem de ter a 
voz da filantropia na própria construção dos ODSs e na sua implementação conjunta. 
Criamos, portanto, uma plataforma para a filantropia pós-2015. A ideia é traba-
lhar no âmbito mundial, gerando um maior entendimento do processo. Fizemos, nas 
últimas duas Assembleias Gerais, sessões paralelas e específicas com a filantropia, 
trazendo a discussão para as Nações Unidas. A ideia é fazer com que a filantropia 
entenda o que são os Objetivos e como eles podem ser usados para alavancar suas 
ações no mundo. Mas também fazer com que a ONU e os países-membros entendam 
o papel da filantropia. Hoje, não temos essa informação. Nossa intervenção tem um 
componente muito grande de dados. Estamos trabalhando com o Foundation Cen-
ter, de Nova York, que tem a maior base de dados de filantropia do mundo – a maior 
parte americana, mas há também de fora dos Estados Unidos. A ideia é construir 
uma arquitetura de coleta de dados que case a atuação da filantropia com as metas 
e ODSs, com a ideia de que possamos mostrar para o sistema e para os países a con-
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tribuição real, e, ao mesmo tempo, mostrar para a própria filantropia que mesmo que 
você faça um investimento e não diga que é para ajudar os Objetivos, 99% de tudo o 
que vocês acabaram fazendo está ajudando a educação, a saúde, mas ninguém está 
alavancando esse processo. A ideia é, com os dados, mostrar isso.
Vamos lançar também, com cinco países, o que chamamos de Connected Develo-
pment Ecosystems. A ideia é que as filantropias possam chegar ou trabalhar num 
lugar como o Quênia sabendo, conhecendo e tendo acesso aos planos nacionais 
de desenvolvimento do país, a tudo que a cooperação internacional faz no Quênia, 
a tudo o que o Sistema das Nações Unidas faz, e aí juntar tudo e gerar um diálogo 
temático que possa ser muito mais focado para gerar escala no investimento da 
filantropia. A sugestão que eu deixo é fazer uma dessas no Brasil, porque, como a 
Heather mencionou, o governo brasileiro está muito ativo na discussão em Nova 
York sobre os ODSs. Mas, por curiosidade, perguntei para vários de vocês se alguém 
sabe as posições do governo brasileiro com relação aos ODSs. Ninguém sabe. E é 
bom saber, porque vai acabar virando política nacional depois, e vai acabar guiando 
muito do que vocês vão fazer e muito do que o governo vai pedir para vocês fazerem. 
É papel das Nações Unidas ser o mediador neutro que vamos ser em outros países. 
Precisa criar uma plataforma no Brasil por meio da qual possamos trazer o governo 
para a mesa, e, junto com sociedade civil e empresas, ter esse diálogo. É uma coisa 
que eu deixo para vocês tentarem montar. Vamos fazer em outros países e estamos 
dispostos a fazer junto com vocês. Obrigado.
Heather Grady: Obrigado, Marcos. Gostaria apenas de ressaltar uma coisa que ele 
disse, que é a interligação entre as metas sociais, ambientais e econômicas, e a ten-
são entre uma lista longa e uma curta. Uma das metas abrangentes é aquela da 
mudança climática. O governo dos Estados Unidos é um ótimo exemplo de um país 
que quer tirar o tema dos ODSs, sem perceber que é uma questão muito próxima 
à pobreza, à agricultura e à saúde. Muita gente diz que a Convenção Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática é a responsável pelas negociações, mas os 
acordos que forem feitos em dezembro de 2015, em Paris, sobre o clima, não terão 
efeito até 2020, enquanto os ODSs entrarão em vigor em 2016. Quanto antes tiver-
mos uma agenda, mais progresso teremos.
A seguir, teremos a Daniela, que, como mencionado, é do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Uma das coisas que mais aparecem quando se fala sobre os ODSs 
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é: como vamos pagar por isso? Como vamos financiar essa agenda ambiciosa? Fale 
para nós sobre isso.
Daniela Carrera: Uma das perguntas que uma instituição como o BID faz sobre 
desenvolvimento sustentável, ainda mais num país como o Brasil, é como podemos 
contribuir para ele, sendo que somos pequenos. Somos uma instituição que, hoje 
em dia, financia no Brasil aproximadamente uns 2 bilhões de dólares por ano. É uma 
gota no oceano num país como o Brasil. Obviamente, para nós, é um desafio muito 
grande ver como fazer para que este desenvolvimento sustentável seja financiado 
de uma maneira que tenha não só impacto ambiental e social positivo, mas que seja 
também fiscalmente sustentável – porque uma das mais importantes ações que nós 
podemos fazer é buscar financiar projetos que, em algum momento, tornem-se au-
tônomos do BID. Caso contrário, gera-se uma dependência de uma instituição que 
não tem capacidade para apoiar o desenvolvimento de todos os países, muito menos 
num país tão grande como o Brasil.
Temos vários parâmetros para nos organizar e ver onde temos mais valor. Primei-
ro, há várias características do desenvolvimento na América Latina e, em particular 
no Brasil, que são muito importantes para nos posicionarmos num financiamento 
sustentável. A América Latina é uma das regiões emergentes mais urbanizadas do 
mundo. No Brasil, 84% da população vive em cidades. Segundo, o Brasil está perto 
de chegar ao fim de seu bônus demográfico, em cerca de 10, 20 anos, que é pouco 
em termos de desenvolvimento sustentável. No Brasil, como no resto da região, há 
uma economia informal muito grande, que chega perto de 50%. No Brasil, como em 
toda a região, temos uma crescente classe média, o que significa uma população que 
tem demandas por melhores serviços públicos, e que vai crescendo cada vez mais. 
Para se ter uma intervenção de desenvolvimento de longo prazo, que seja financei-
ramente sustentável, que não dependa de instituições como o BID, são necessárias 
cada vez mais parcerias com o setor privado e com a sociedade civil, seja através da 
filantropia, seja através do investimento de impacto, seja através de projetos sociais. 
Não adianta continuar separando as esferas dos desafios sociais entre o que o setor 
público tem de fazer e o que o privado tem de fazer. Cada vez mais, somos partes do 
mesmo problema, e temos de ser parte da mesma solução. Se temos de buscar áreas 
nas quais o BID possa ter um maior impacto, parte da resposta tem a ver com trazer 
para a mesa instituições dos três atores.
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No caso específico do Brasil, outros dois conceitos são de grande relevância. Pri-
meiro, o federalismo brasileiro. Temos de buscar soluções que tenham a ver com os 
níveis federal, estadual e municipal. Não adianta fazer projetos que não tenham uma 
estratégia: tem de ter a ver com os três níveis que tomam decisões públicas. Final-
mente, há a multi-setorialidade dos problemas que temos hoje. Não é que antes não 
existia. O problema da saúde existe há muitos anos. Mas saúde não é apenas saúde. É 
também transporte, educação, inclusão social, emprego. Se não trouxermos à mesa 
expertises e atores dos diversos setores, capacidades do setor privado, da sociedade 
civil e do setor público, não vamos conseguir fazer de maneira melhor do que temos 
feito. Temos 50 anos de história de desenvolvimento. Acho que temos muitos êxitos 
e sucessos, mas também temos muito a aprender com as coisas que fizemos de ruim, 
pois as instituições também aprendem. O BID tem uma visão de que cada vez mais a 
nossa função é não só trazer recursos financeiros e expertise, mas também conhe-
cimento aplicado. Há 50 anos fazemos projetos. Uma burocracia tão grande como o 
BID aprendeu alguma coisa. Aprendemos algo sobre fazer projetos em situações bem 
difíceis, nas quais há uma institucionalidade bem fraca. Temos de trazer os recursos 
financeiros, mas também temos de trazer todas as pessoas que têm conhecimento 
para a mesa, para discutirem ações não só de projetos, mas também de políticas 
públicas. Vou terminar mencionando que sempre dizemos que precisamos trazer a 
eficiência do sistema privado para a gestão pública. Mas é tão importante, e muito 
menos comentado, que precisa também trazer ao setor privado a importância dos 
bens públicos, dos desafios públicos e sociais. A empresa privada tem interesse, voca-
ção e capacidade para participar, e é essa também nossa função. Obrigado.
Heather Grady: Obrigado, Daniela. Gostaria de apontar que nem toda adminis-
tração de um país ou que nem todo banco de desenvolvimento é tão colaborativo 
quanto este exemplo. Isso posiciona bem o Brasil para abordar os ODSs, porque são 
vários stakeholders em uma ação que fará a diferença.
Cloves, falando em bons exemplos, seu instituto é não só um bom exemplo para o 
Brasil, mas para o mundo pela maneira como vocês abraçaram o uso dos ODMs. Por 
favor, compartilhe com a plateia o trabalho que estão fazendo.
Cloves Carvalho: Obrigado, Heather. Primeiro, gostaria de agradecer ao IDIS pelo 
convite para partilharmos a experiência do Instituto Votorantim. É uma honra estar 
ao lado da Heather, da Daniela e do Marcos.
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Uma característica importante da Votorantim é a capilaridade. Estamos presentes 
em mais de 300 municípios do Brasil, e isso torna muito grande nosso desafio de 
trabalhar junto com as comunidades. O desenvolvimento das comunidades faz parte 
não só dos princípios do grupo, mas também de sua estratégia. É algo que temos 
como um mandato, temos de fazer. Para isso, a estratégia é o engajamento de nossas 
operações locais com as comunidades nas quais atuamos. Este engajamento pode 
ser feito de duas formas. Podemos vender a ideia de engajamento de uma forma 
reativa, o que chamamos de engajamento para garantir a licença social para operar, 
ou gestão de riscos. Faz um trabalho muito mais reativo para continuar operando. É 
o que normalmente se fazia no princípio. Mas o engajamento também pode ser feito 
de uma forma muito mais proativa, como uma geração de valor, no ganha-ganha do 
valor compartilhado. Como podemos, ao mesmo tempo, trazer valor para as comu-
nidades onde atuamos, onde estamos presentes, e melhorar a competitividade dos 
negócios e da empresa? Este tem sido nosso foco: trabalhar a questão do desenvol-
vimento local de uma forma proativa e com uma agenda de valor compartilhado.
O grande desafio, quando se fala de investimento social privado, é medir o resultado 
do que faz e seus impactos, e fazer isso numa linguagem que seja inteligível e que 
possa conversar com todos os públicos. Resolvemos adotar os ODMs como uma 
referência de linguagem para avaliar o impacto das ações. No ano passado, condu-
zimos um estudo especificamente para isso, no qual desenvolvemos uma metodo-
logia que comparava os municípios em que atuamos e os vizinhos ou semelhantes, 
e avaliava qual foi a evolução que estes municípios tiveram em relação aos ODMs e, 
se nessa evolução, conseguíamos identificar o impacto das ações que fizemos onde 
estávamos operando. É uma metodologia que passa por uma etapa de seleção de 
indicadores, nos quais trabalhamos o que chamamos de índice de desenvolvimento 
dos municípios. Eles estão baseados, por exemplo, na população, na escolaridade 
dos trabalhadores formais, na receita orçamentária. São condições para se chegar 
ao desenvolvimento dos Objetivos. Baseados nessa análise, fizemos um estudo para 
saber o que era esperado que tivesse acontecido em termos de desenvolvimento, e 
o que realmente aconteceu. Nós identificamos os municípios que ficaram potencial-
mente abaixo do que poderia ter sido desenvolvido em cada um dos Objetivos do 
Milênio. Vou dar um exemplo para me fazer mais claro. Pegue o Objetivo número 
1, que é erradicar a pobreza extrema e a fome. Desenvolvemos um índice que era o 
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percentual da população abaixo da linha de pobreza. Para aquele município que tem 
tal escolaridade, tal receita orçamentária, tal preparação dos trabalhadores, o que 
deveria ter acontecido? Como os investimentos da Votorantim favoreceram ou não 
aquele potencial? Fizemos um trabalho de preparação no qual pegávamos todos os 
municípios da amostra, comparávamos com os municípios nos quais a Votorantim 
estava atuando e analisávamos. Nesse caso específico, 40% do total dos municípios 
ficaram abaixo do potencial que eles tinham para tratar desse tema. Entre os muni-
cípios em que a Votorantim atua, o número cai para 20%. Mas mesmo dentro dos 
municípios em que a Votorantim atua, identificamos alguns que continuavam ruins 
nesse tema, com mau desempenho, 40% abaixo. No que isso nos ajuda do ponto de 
vista de investimento social? Conseguimos identificar prioridades. Onde deve colocar 
esforço. Conseguimos avaliar o impacto daquilo que estamos fazendo. E nos permite 
planejar melhor a médio e longo prazo, a pensar o investimento social nos próximos 
três, cinco anos. 
Aonde queremos chegar? Como a Daniela estava falando, ninguém tem recursos 
suficientes para tratar de tudo. Mas, com os recursos que nós temos para aque-
la localidade, aonde quero chegar daqui a três anos? Aonde quero chegar daqui a 
cinco anos? Se eu não desenho isso, não consigo medir meu sucesso. Fizemos isso 
para a maioria dos ODMs. Por exemplo, para o caso do dinamismo econômico, qual 
foi a solução dada? Temos uma parceria com o BNDES para a implementação de 
geração de trabalho e renda, negócios inclusivos. Estamos tocando 40 projetos em 
28 municípios. É uma parceria de R$ 62 milhões, divididos ao meio para cada um 
desses agentes. Hoje, já beneficia 1.700 famílias. E chegará a 3 mil famílias. Dessas 
1.700 famílias, já identificamos que 45% estão dentro do cadastro único do governo, 
do Bolsa Família. É como se estivéssemos achando uma porta de saída para 800 
famílias do Bolsa Família. Através desses indicadores, através dessas medidas, vamos 
dando motivação para o investimento social e, ao mesmo tempo, vamos mostrando 
para todos os participantes do desenvolvimento da comunidade que é possível fazer, 
desde que se tenha foco, desde que priorize e, principalmente, enfatize as políticas 
públicas para que elas aconteçam. Não precisamos de novas políticas públicas. Preci-
samos é que as que estejam aí funcionem bem e nos ajudem a direcionar os recursos 
para o foco de prioridade de cada uma dessas comunidades.
Muito rapidamente, esta é um pouco a experiência que tivemos. Estamos fazendo e 
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aprendendo com os ODMs. Estamos ansiosos pelos ODSs, pois aprendemos muito, 
principalmente com o BID, que sempre nos questiona: “Tudo bem, esse projeto vocês 
estão fazendo. Mas o que garante que este projeto vai ser sustentável”? Como a 
Daniela estava falando: o que vai garantir que, depois de vocês pararem de apoiar, 
essas associações ou cooperativas vão ter capacidade de gestão e apoio? No nosso 
entendimento, é exatamente o envolvimento de todos os gestores. O gestor público, 
as organizações locais, as ONGs, a própria cooperativa e as empresas que vão supor-
tar isso no longo prazo. É um pouco a nossa experiência.
Heather Grady: Muito obrigado. Infelizmente, como começamos tarde, não conse-
guiremos ter uma parte de perguntas e respostas, mas eu gostaria de lhe perguntar 
uma coisa, Cloves. Sua empresa teme a ideia de 17 objetivos em vez de oito? Você 
escolheria alguns ou tentaria abordar os 17 definidos?
Cloves Carvalho: Nosso aprendizado é que é preciso ter foco. Precisa ser simples de 
comunicar e precisa ser muito direcionado com a prioridade local. Ter um espectro 
de 17 é bom. Não dá mais para ficar sendo tão raso com os Objetivos, precisamos 
ir mais a fundo. Para isso, temos de ouvir e envolver. Temos de fazer uma consulta 
semelhante àquela que o Pnud está fazendo. Trazer o cidadão. É o que o doutor Jorge 
estava comentando hoje de manhã. É o capital social. Como enriquecemos o capital 
social para que o cidadão venha participar e possa trazer a prioridade local, e, a partir 
daí, nós possamos trabalhar para atingir os objetivos. Provavelmente, nem todos os 
municípios precisarão trabalhar todos os 17, não serão suas prioridades. Mas, se cada 
um puder trabalhar o que é prioritário, com foco, com o envolvimento de todos os 
parceiros, certamente a ONU irá chegar a essa visão global.
Heather Grady: Obrigada. Acho que isso é verdadeiro para a maioria das famílias 
e fundações que estão na sala: provavelmente ninguém conseguirá trabalhar nas 
17, mas, entre as 17, haverá sempre uma área na qual todos possam se engajar, 
bastando escolher uma ou duas. Esperamos que os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável deem certo no Brasil. E talvez este seja um país no qual implementare-
mos a plataforma sobre a qual o Marcos falou. Nossos palestrantes falaram coisas 
importantes sobre a transição dos Objetivos do Milênio para a agenda pós-2015. 
Muito obrigada, e obrigada aos palestrantes novamente.
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 PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO: 

INOVAÇÕES NA FILANTROPIA

Lester Salamon, talvez o mais ativo pesquisador da sociedade civil, de maneira criativa 
provocou governos, organizações sociais, e empresários com os resultados de sua pesqui-
sa PHILANTHROPICATION THRU PRIVATIZATION: A WAY TO BUILD CHARITABLE ASSETS?. 
Nessa sessão, os principais resultados do estudo são apresentados, bem como são 
explorados novos mecanismos que poderiam incorporar recursos para a criação de 
fundos patrimoniais para as organizações da sociedade civil.
Participantes do Brasil, Portugal e México comentam a importância da pesquisa, bem 
como o seu potencial para desenvolver o investimento social privado em diferentes 
realidades políticas, econômicas e sociais.

Participantes:

Lester Salamon, diretor presidente do IDIS

José Guimarães Monforte, presidente e CEO do World Affairs Council e do 
Global Philanthropy Forum; vice-presidente do Aspen Institute

Cristina Paula Baptista, advogada e consultora em inovação e desenvolvimento social

Jorge Villalobos Grzybowicz, presidente executivo do Centro Mexicano 
para a Filantropia
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Moderadora

Paula Fabiani, diretora-presidente do IDIS (moderadora)

Lester Salamon: Vou tentar ser breve para entrarmos numa discussão interessan-
te. Acho que muitos de vocês sabem que há grandes esforços ao redor do mundo 
para construir fundações comunitárias e fundos patrimoniais, muitas vezes em paí-
ses nos quais simplesmente ainda não há recursos em mãos privadas para que se 
constituam fundos patrimoniais filantrópicos. Consequentemente, as pessoas estão 
ficando frustradas. É muito difícil construir fundações comunitárias. Eu fui diretor do 
conselho de uma fundação comunitária, na minha comunidade, por oito anos. Era 
uma comunidade rica, mas tivemos problemas para tentar convencer as pessoas a 
colocarem recursos em uma nova instituição. Se fosse o caso de um país com pou-
quíssima riqueza acumulada, isso seria quase impossível. Mas, ao viajar ao redor do 
mundo, descobri uma maneira alternativa, mas que estava sendo perdida. Tive essa 
ideia ao dar treinamentos para organizações sem fins lucrativos na Europa Central 
e do Leste, nos anos 90. Ficava frustrado ao ver que havia grandes riquezas nessas 
comunidades, que estavam nas mãos do governo. Mas ainda era a riqueza dos cida-
dãos, construída com seu suor e seu esforço – eram empresas públicas. As empresas 
públicas, no entanto, passaram para mãos privadas, e ninguém estava defendendo 
que alguns bens preciosos deveriam ter sido preservados para investimentos filan-
trópicos. Ao viajar ao redor do mundo, topei com exemplos. Vou contar um dos mais 
fortes. É o caso da Fundação Italiana de Bancos.
Alguém aqui conhece? É uma história que todos deveríamos saber. A Itália, na dé-
cada de 1980, era o pior país da Europa em termos de fundos filantrópicos. Tinha, 
talvez, duas fundações, a Olivetti e a Agnelli, e só. Outros países estavam muito à 
frente. Mas a Itália tinha uma rede de vários bancos de poupança muito pequenos, 
que existiam desde o século XIX, alguns deles vinham desde o século XVIII. Eram 
administrados por curadores e foram criados para encorajar o hábito de poupar na 
população, principalmente entre os trabalhadores, para que pudessem comprar suas 
casas. No fim dos anos 90, a União Europeia olhou o sistema bancário italiano, que 
era muito dependente desses 88 bancos, e disse que aquele não era um sistema ban-
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cário que pudesse operar numa economia capitalista moderna. Achava que deveriam 
transformar os bancos em empresas de capital aberto, de propriedade de investido-
res. O Parlamento italiano, então, incentivou os bancos de poupança, que tinham 
pequenos braços filantrópicos, a se tornarem bancos de capital aberto. Mas o Par-
lamento fez algo muito inteligente. Colocou 100% das ações criadas nas mãos dos 
antigos braços filantrópicos dos bancos, criando um grupo de fundações que então 
viraram as proprietárias de 88 bancos. As fundações começaram a fundir os bancos. 
Depois de cinco a oito anos, algo extraordinário aconteceu. A Itália criou um sistema 
muito moderno. Há dois grandes complexos bancários, o Intesa Sanpaolo (aqueles 
que passaram algum tempo na Europa já devem ter visto) e o UniCredit, ambos de 
propriedade dessas fundações, que eram donas de ações, que se valorizaram. O Par-
lamento disse, então, que as fundações deveriam se livrar das ações. Elas começaram 
a vender, e a consequência é que agora há uma rede de enormes fundações na Itália. 
O país agora é o líder na Europa em termos de investimento per capita em fundações. 
Para dar um exemplo: a Fundação Cariplo, na região da Lombardia, perto de Milão, é 
uma instituição de 10 bilhões de euros, cerca de 13 bilhões de dólares. Para colocar 
em perspectiva: 13 bilhões de dólares a coloca à frente da nossa segunda maior 
instituição, que é a Fundação Ford, que tem cerca de 10 bilhões de dólares. Se você 
olhar para as primeiras quatro ou cinco fundações de origem bancária, elas seriam 
a terceira, a quarta, a quinta entre as maiores fundações norte-americanas. Tivemos 
a criação de uma alquimia romana. Na alquimia, tratava-se de transformar metais 
sem valor em ouro. Eles encontraram um jeito de transformar privatização em ouro 
filantrópico.
Acontece que esse não é um exemplo isolado. Ao viajar para falar sobre minha 
pesquisa, encontrei outras instituições do mesmo tipo. Na Nova Zelândia, há uma 
rede de instituições comunitárias. Na década de 80, quando estive por lá, perguntei 
de onde vinham aquelas entidades, e eles contaram uma história que era idêntica 
àquela da Itália. Eles tinham bancos de poupança, transformados em empresas de 
capital aberto, e colocaram todas as ações em um grupo de fundações. Ninguém na 
Nova Zelândia conhecia o caso da Itália. Ninguém na Itália conhecia o caso da Nova 
Zelândia. Eram coisas independentes. A Fundação Volkswagen, outra grande insti-
tuição da Europa, na Alemanha, surgiu da venda da empresa Volkswagen, em 1960. 
A fundação ficou com 60% das ações, o governo alemão ficou com 20%, e o estado 
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da Saxônia ficou com 20%. Outro exemplo é a Fundação Rei Baudoin, [instituição 
belga] que recebe um terço de sua receita da loteria nacional. Há fundações que 
surgiram de outros tipos de venda. Há o fundo de investimento da República Tcheca. 
Quando houve a privatização, 1% de todas as transações foram para um fundo de 
investimentos para financiar fundações, cerca de 70 delas. A Blue Cross Blue Shield, 
da Califórnia, foi privatizada na década de 1990. Dessa privatização, veio a California 
Endowment, que criou um modelo para outras transações, e hoje há outras 200 
fundações do tipo nos Estados Unidos.
Cada um desses casos aconteceu de maneira quase isolada um do outro, e isso me 
fez pensar que talvez houvesse algo maior. Talvez, uma estratégia que pudesse re-
volucionar o setor filantrópico mundial, aproveitando-se da enorme riqueza que há 
em mãos do setor público e dando um novo conceito a ela. Foi isso que comecei a 
fazer. Criei um projeto inspirado num discurso do Robert Kennedy, irmão do presi-
dente Kennedy, que pegou uma citação de uma peça de George Bernard Shaw, um 
dramaturgo inglês. Kennedy começava seus discursos com essa citação: “Há pessoas 
que veem as coisas como elas são e perguntam ‘por quê?’, mas eu vejo coisas que 
nunca aconteceram e pergunto ‘por que não?’”. Esse projeto era sobre “por que não”? 
Imagine o que teria acontecido se, na Ucrânia, quando a mineradora e siderúrgica 
Severstal foi vendida para uma empresa indiana, pudéssemos ter pego 10% do valor 
dessa venda e colocado num fundo patrimonial filantrópico no país. Haveria um 
fundo com 500 milhões de dólares. Ou pegue a venda para a Vodafone da Safaria 
Phone, a empresa de telefonia do Quênia. Foi um negócio de 700 milhões de dólares, 
e 10% disso seria uma fundação com 70 milhões de dólares. No Quênia, há uma boa 
fundação comunitária, mas com rendimento em torno de 2,5 milhões de dólares, 
nada parecido com o que seria se tivéssemos como opção uma filantropização pela 
privatização (philanthropication thru privatization). Ou olhe meu país. O governo 
norte-americano possui 5,7 bilhões de dólares em ações da GM. E se nós tivéssemos 
vendido um pouco delas e colocado o dinheiro em uma fundação que pudesse aju-
dar a cidade de Detroit – que, como sabemos, foi à falência?
O que fizemos foi criar um projeto para olhar para esse fenômeno. O primeiro passo, 
claro, foi conceituá-lo. Era uma nova ideia e era preciso colocar uma lente sobre 
ela. Os conceitos são as lentes pelas quais vemos o mundo, e aspectos da realidade 
não são claros porque as lentes conceituais não são claras; sem as lentes apropria-
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das, perdem-se coisas. Então, colocamos lentes ao redor desse grupo de atividades. 
Vimos que falávamos sobre situações nas quais havia bens públicos ou entrada de 
recursos, que se transformavam em um bem privado e em cujo curso criava-se um 
fundo patrimonial privado filantrópico. Descobrimos então que há cinco tipos de 
maneiras pelas quais isso acontece. Um eram as empresas estatais, como o caso da 
Volkswagen: uma companhia de propriedade do setor público é vendida, privatizada. 
Provavelmente, é o caso em que mais pensamos. Há outros tipos de bens estatais 
que podem ser transformados. Alguns de vocês devem conhecer o caso do La Scala, 
a companhia de ópera italiana, que era do governo regional, que decidiu que aquele 
não era um negócio no qual gostaria de estar envolvido. O governo o transformou 
em outro tipo de bem, na Fundação La Scala, que agora é dona da companhia de 
ópera e tem liberdade para operar como quiser. Um terceiro tipo é um fluxo de rendi-
mento sobre o qual o governo tem algum controle. Quando se pensa nisso, surge um 
monte de opções. Uma delas é a Fundação Rei Baudoin, cujos rendimentos vêm, por 
lei, da loteria. Levando essa ideia para a África ou para o Brasil: imaginem uma parte 
dos lucros que vêm dos direitos de mineração, ou de concessões para empresas de 
telefonia celular. Todos esses são bens públicos que criam um fluxo de renda que po-
deria financiar uma fundação. Outra opção são os swaps de dívidas. A Polônia tinha 
um débito significativo com o governo alemão – era enorme, impagável, adquirido 
na década de 1980, antes da unificação da Alemanha. Quando o Muro de Berlim caiu, 
a Alemanha precisava de apoio polonês para a unificação, então fizeram um acordo 
pelo qual liberavam a Polônia da dívida. Em troca, os poloneses teriam de criar uma 
fundação em parceria com a Alemanha, a ser financiada com dinheiro impresso pela 
Polônia. Há muitos swaps de dívidas ao redor do mundo que poderiam seguir o mes-
mo rumo. E há os tipos de organizações governamentais, como os bancos italianos e 
a instituição norte-americana.
Começamos a estudar. Criamos uma rede de associados. Marcos foi gentil ao as-
sumir esse papel no Brasil. Levantamos inicialmente 540 casos. Mas, na medida em 
que comecei a falar sobre o projeto, casos adicionais que eu não conhecia foram 
aparecendo. Três deles apareceram ontem à noite, enquanto íamos para uma recep-
ção. Estamos agora com 575. Essas 540 fundações têm em torno de 135 bilhões de 
dólares em bens. É um valor que deve estar subestimado, porque tenderam a avaliar 
seus bens pelo valor presumido, e não pelo valor de mercado.
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Não vou entrar em detalhes, mas encontramos várias razões para esse tipo de mo-
delo existir. Uma delas, muito significativa, é a oposição que as privatizações encon-
tram, e essa ideia, a PtP [(philanthropication thru privatization], é uma maneira de 
desmontar essa oposição, ao dar às pessoas algo muito concreto e permanente que 
elas podem ver como seus ganhos no processo de privatização. Acho que isso se 
tornou um fator significativo.
Qual o futuro disso? Isso é algo que podemos imaginar avançando? Muito rapi-
damente, vou citar alguns exemplos de por que eu acho que haverá avanços. Um 
é a noção de que as privatizações acabaram, ideia que existia há cinco, oito anos, 
quando comecei este projeto. Isso é um mito. Estamos numa nova onda de privati-
zação ao redor do mundo. 2012 foi o terceiro ano em que houve mais privatizações 
na história. Isso foi depois da crise financeira, e o padrão parece ter continuado em 
2014. Há grandes planos de privatização, inclusive neste país, mas também em vários 
outros. Ainda não acabou, e temos a chance de capturar algumas dessas riquezas. 
O segundo ponto é que a oposição às privatizações não sumiu. Não estou defen-
dendo as privatizações. Meu ponto é que, se há privatizações, vamos garantir que 
os cidadãos tenham um benefício permanente a partir delas, e que o dinheiro não 
desapareça simplesmente nos orçamentos governamentais, ou acabe nos bolsos de 
políticos ou em contas na Suíça como, infelizmente, acontece em muitos casos. Mas 
há oposições, não preciso provar isso para vocês. Em terceiro lugar, vimos que alguns 
bens são particularmente promissores para essa ideia. Sempre que há um conflito 
sobre quem é dono do bem, ele se torna útil. Ou quando há um movimento que vai 
de empresas típicas para utilidades públicas. Parece, para mim, que o argumento 
em prol dessa ideia se torna mais forte ao se privatizarem aeroportos, sistemas ro-
doviários ou sistemas de metrô. Esses são bens públicos, os direitos fundamentais 
de um país. Parece haver uma força maior para o surgimento do PtP. A razão final 
é que eu considero que é uma opção ganha-ganha. Os investidores ganham, já que  
o negócio acontece mais tranquilamente com o apoio dos cidadãos. Os governos 
ganham, já que não há vendas falhas. Isso é a pior coisa que pode acontecer, colocar 
algo à venda e ninguém fazer uma oferta porque há preocupação com oposições. 
As comunidades ganham, já qye há o benefício claro de uma fundação dedicada a 
suas necessidades. E a sociedade civil se beneficia de uma fonte de renda sustentável.
Parece, para mim, que é a época ideal. Há um interesse crescente na filantropia mun-
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dial, resistência crescente à privatização, a comunidade empresarial está em busca 
de negócios ganha-ganha, há infraestrutura para fundações comunitárias em vários 
lugares. Parece-me que deveríamos aproveitar o momento.
Paula Fabiani: Gostaria de passar a palavra ao Monforte para, a partir da experiên-
cia maravilhosa que ele tem no mercado financeiro brasileiro, contar um pouquinho 
das impressões sobre o estudo do Lester Salamon sobre obtenção de fundos filan-
trópicos com privatizações.
José Monforte: Boa tarde a todos. Muito obrigado ao pessoal do IDIS por me convi-
dar. É muito gostoso participar de um ambiente no qual as pessoas estão predispos-
tas a fazer o bem. Nós que vivemos uma experiência bastante dura de disputa elei-
toral, de repente, temos a experiência de estar interagindo num ambiente positivo. É 
muito agradável. Obrigado pelo convite. 
Sobre o trabalho do Lester, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentá-lo, pois é 
de um fôlego fantástico. A pesquisa, a organização dos achados e os questionamen-
tos são bastante profundos e amplos. O que eu gosto nisso é que oferece caminhos. 
Muitas vezes, ficamos discutindo e, desculpe a expressão, chafurdando na dificul-
dade de fazer as coisas, mas não surge ideia nova. Esse claramente é um caminho 
árduo, difícil, mas novo, uma ideia nova. Com relação a isso, a persistência é o nome 
do jogo para qualquer desenvolvimento de ideia nova, e, principalmente, para uma 
como essa, porque, feliz ou infelizmente, ela tangencia interesses estabelecidos que 
têm de ser endereçados.
Curiosamente, na minha carreira profissional, participei intensamente de processos 
de privatização, primeiro como banqueiro de investimentos, na época da privati-
zação da telefonia, e, depois, como executivo principal de uma empresa chamada 
VBC Energia, quando se deu a privatização das distribuidoras de energia que foram 
adquiridas por esse grupo. O que eu sinto em relação à experiência e ao que está 
sendo colocado aqui é que há um conjunto de fatores condicionando o caminhar 
com sucesso por essa estrada. O primeiro é a orientação política, evidentemente. Li 
recentemente um livro chamado “As ideias conservadoras”. As pessoas ignoram que 
todos somos conservadores. Conheci recentemente um negócio de crowdsourcing 
chamado itsNOON, e quis testar. Eles lançam perguntas e as pessoas contribuem 
com ideias. Como eu tinha lido o livro, perguntei: “O que você acha de ser conser-
vador? Há coisas que você gostaria de conservar”? É impressionante a quantidade 
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de coisas que surgem, começando pela família, pelos amigos. Quem tem coisas para 
conservar é conservador. Lendo esse livro, eu aprendi que o pêndulo da orientação 
política oscila entre momentos mais para o mercado, mobilização da sociedade e 
iniciativa privada, e momentos do pêndulo um pouco mais para o intervencionismo 
e a exacerbação do papel do Estado. Nesse momento, no Brasil, vivemos o pêndulo 
para o lado de entender que o Estado tem um papel um pouco mais preponderante.
O segundo é a motivação. Você faz algo por convicção ou por conveniência. É por 
necessidade ou você realmente quer desenvolver as coisas por que acredita nisso? 
As privatizações no Brasil foram feitas quase que por necessidade, e do pior tipo, 
que é a do aperto fiscal para aumentar as receitas do governo. Fica um pouco mais 
difícil abrir mão dos proventos, porque é para suprir o caixa do governo. É menos 
problemático quando se está num contexto em que precisa atrair novos investimen-
tos, que era o caso também na telefonia e em toda a infraestrutura. E é o caso hoje 
no Brasil. No almoço, estava conversando com o Jorge Gerdau, e a estimativa do 
comitê de gestão, que fez um trabalho com a McKinsey, chegou a uma estimativa de 
que são necessários R$ 650 bilhões para investimentos em infraestrutura que estão 
atrasados, para uma demanda que está explícita hoje. Não é para preparar, como na 
China, para os próximos 30, 50 anos.
Outro problema que temos hoje é que, para rodar um programa de privatização, há a 
necessidade de restauração de credibilidade, como disse o trabalho que foi apresen-
tado pelo Lester. A minha leitura particular, e acho que de boa parte dos brasileiros, 
é que falta competência para executar essas coisas. Temos um tempo para que essas 
coisas venham a acontecer. Rapidamente, nos seus cinco pontos, claramente não 
temos privatização on the way, porque não há hoje convicção de que este é um bom 
caminho. Lendo as histórias que você conta, pensei que há no Brasil algo parecido. 
Há coisas em que há disputa de propriedade? Tem. Por exemplo, o sistema de distri-
buição de água é algo disputado entre prefeitura e estado. Muito pouca gente sabe 
disse. Sei por um acaso, pois fui do conselho da Sabesp. A outra coisa, e é difícil cair 
essa ficha hoje porque se perde eleição falando disso, é que o sistema bancário na 
mão do Estado não tem muita razão de ser, e uma prova é o estado de São Paulo, que 
vendeu o Banespa, hoje um banco pujante, e o estado sobrevive sem ele. 
É uma longa estrada, mas promissora. Uma das coisas que eu gostaria de falar, não 
é nem inteligente, mas poderia ser curiosa, é a necessidade de arrumar parceiros 
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para essa empreitada de convencer o governo. Claro que a maioria das pessoas que 
deve contribuir para isso estão nessa sala, mas eu lembrei que a Ruth Cardoso criou 
as OSCIPs (Organizações Sociais de Interesse Público) e, quando você olha para elas, 
estão todas envolvidas com ativos do Estado com propósito social. Hospital, centros 
de treinamento, museus, todas elas estão envolvidas e administrando isso. Qual o 
problema? Elas dependem de orçamento estatal, do governo, e tem de renovar o 
contrato todo ano. O Clóvis Carvalho, da Poiesis, que administra vários centros de 
entretenimento, disse-me que é claro que o ideal seria ter uma quantidade de re-
cursos permanentes para poder dar continuidade aos trabalhos. Ocorreu-me sugerir 
para quem vai caminhar nessa estrada que as pessoas das OSCIPs provavelmente são 
parceiras nesse objetivo. Obrigado.
Paula Fabiani: Muito obrigada, Monforte. Acho que é interessante essa colocação 
de que é um caminho promissor. Em 2013, o governo anunciou que espera um valor 
de quase 600 bilhões de dólares que virá de concessões de infraestrutura nos próxi-
mos dez anos. Se pensássemos em 1%, como fez a República Tcheca – que, na déca-
da de 1990, destinou 1% de suas privatizações para a criação de fundos patrimoniais 
– estaríamos falando de 6 bi. É um número muito expressivo e que podia realmente 
resolver a questão da sustentabilidade das organizações sociais e promover o pensa-
mento de longo prazo, que é muito importante. 
José Monforte: Você me permite só uma observação de caráter prático e curioso? 
Estou envolvido com o Instituto Elos, em Santos, que é uma organização que mobili-
za comunidades. Eles me contaram que uma das empresas de terminais do porto de 
Santos, que ganhou uma concessão, teve um grande problema com a comunidade 
do entorno, então teve de contratar o Instituto Elos para fazer todo o trabalho de 
mobilizar a comunidade. Tem, sim, uma ligação que acaba virando uma responsabili-
dade da empresa, e poderia se estabelecer algum mecanismo permanente para lidar 
com essas coisas.
Paula Fabiani: Gostaria de passar a palavra para a Cristina Paula Baptista, que tem 
uma experiência extensa em organizações filantrópicas em Portugal. O país tem uma 
experiência muito interessante, um pouco diferente do PtP, mas que pode agregar 
para nossa conversa.
Cristina Paula Baptista: Muito obrigada. Antes de mais nada, gostaria de agradecer 
ao IDIS, ao Marcos e à Paula por essa oportunidade de estar aqui, e a todos os meus 
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colegas de painel e a todos os presentes pela oportunidade de ter aprendido tanto 
ao longo deste dia.
Havia muito o que dizer sobre o trabalho minucioso e rigoroso do doutor Lester, mas, 
por limitações de tempo, vou me circunscrever a três pontos essenciais. O primeiro 
tem a ver com a importância dos fundos patrimoniais, ou seja, a importância de 
constituirmos fundos de capital com estabilidade e perenidade no setor social, e não 
estarmos sistematicamente a depender de financiamentos, independentemente da 
sua bondade, que venham ou do estado ou do setor corporativo. A segunda é uma 
reflexão pessoal sobre o que traz de revolucionário esse conceito de PtP. Revolucio-
nário por quê? Não porque seja muito exuberante, mas efetivamente porque está a 
acontecer, e de uma forma generalizada em muitos países. Tenho a esperança de que 
seja ainda maior e, portanto, se transforme num movimento verdadeiramente global. 
A terceira é acrescentar alguns casos aqui aos que já foram apresentados pelo pro-
fessor Lester. Selecionei dois da realidade portuguesa, por serem mais expressivos, 
mas, na realidade, poderia ter selecionado quatro.
A primeira nota tem a ver de fato com essa questão do capital. Acumular capital é 
próprio do capitalismo, e o capitalismo tem seus instrumentos para designar recur-
sos aos mercados para fazer a acumulação de capital. O que nós sabemos, e é aqui 
que temos de refletir, é que, pelo fato de a taxa de retorno do investimento do capital 
ser mais elevada do que o desenvolvimento, nós assistimos a um momento global de 
concentração de capital em grandes empresas multinacionais. O que acontece é que 
as privatizações estão aumentando ainda mais essa concentração. Por quê? Posso 
lhes dar o exemplo de Portugal. Quando se privatiza um determinado tipo de empre-
sa pública, ela é comprada por grandes multinacionais e, portanto, aumenta ainda 
mais a concentração de capital. Isso gera recursos para o Estado, mas que não se 
destinam depois ao investimento. Os recursos gerados para o Estado ou vão alimen-
tar a máquina burocrática do próprio Estado ou destinam-se, como é o caso de Por-
tugal, a subsidiar uma balança de pagamentos negativa, para subsidiar a chamada 
dívida pública. E, portanto, temos aqui de fato um ciclo de empobrecimento do Esta-
do, por um lado, e de concentração de capital em grandes instituições multinacionais 
que não é de todo favorável ao desenvolvimento sustentável da sociedade. Se nós 
conseguirmos canalizar uma parte desses investimentos, desses fundos que se des-
tinariam ao Estado, para esses tipos de instituições, nós, de alguma forma, estamos 
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contribuindo para ter um investimento efetivo em capital cujos rendimentos futuros 
serão destinados a financiar o desenvolvimento social através do empoderamento 
das instituições da sociedade civil. Isto é muito importante, porque o nosso sistema 
democrático e social depende em muito do mercado, da propriedade privada, da 
liberdade e da sociedade empoderada, de uma sociedade que consegue efetivamente 
tomar decisões esclarecidas, com justiça social, com igualdade de oportunidades e de 
acessos. Portanto, precisamos ter fundos estáveis para financiar essa função social 
e as instituições que mais diretamente estão ligadas a esta formação social, que são 
sem dúvidas as da sociedade civil em sua multiplicidade. Isto também é bom porque, 
com uma sociedade civil forte, a democracia também se reforça e, por isso, o desen-
volvimento é melhor. Nós vemos hoje que as sociedades mais democráticas são mais 
desenvolvidas, produzem mais riqueza, distribuem melhor a riqueza e geram mais 
desenvolvimento. Assim, o Estado, ao aplicar uma parte desses financiamentos, está 
de fato investindo, no longo prazo, em uma sociedade melhor e mais capaz de gerar 
mais riqueza, de distribuí-la melhor e de se desenvolver mais rapidamente. Colocado 
dessa forma, digo que este conceito de PtP é de fato revolucionário, porque estamos 
colocando do lado da filantropia, do lado da sociedade civil, do lado do setor não 
lucrativo, um instrumento de acumulação de capital que é capaz de desenvolver o 
capital social.
É certo que este movimento já tem algum tempo. Para concluir, tenho dois casos em 
Portugal que são paradigmáticos. O caso da Fundação Oriente, onde trabalhei, que 
foi constituída em 1988 pela sociedade concessionária do jogo de Macau, como uma 
das contrapartidas impostas pela administração portuguesa como condição para o 
regime exclusivo do jogo naquela região até 2001. Para terem uma ideia, os ativos 
da fundação, até 2013, rondavam os 305 milhões de euros, e investiu, durante 2014, 
2,5 milhões de euros em bolsas, atividades culturais e de solidariedade social. O outro 
caso é a Fundação Luso-Americana, criada no ano do tratado internacional entre 
Portugal e os Estados Unidos, em 1985, com um fundo inicial de 85 milhões de euros, 
e que, nesse momento, tem um fundo patrimonial de 115 milhões de euros, e vários 
outros ativos não financeiros muito significativamente avaliados. Muito obrigada.
Jorge Villalobos: Agradeço muito pelos testemunhos que estou ouvindo de amigos, 
filantropos e investidores sociais do Brasil. Tenho aprendido muito neste dia. Quero 
felicitar o Marcos pelos 15 anos de seu filho mais novo, que é o IDIS. Estava vendo 
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tudo o que fazem de serviços no Brasil, e é impressionante. Muitas felicidades e 
obrigado pelo convite. Também quero agradecer por estar neste painel com meus 
companheiros.
Parece-me que Lester Salamon é um dos criadores dos conceitos que hoje em dia 
nos permitem falar de um setor, o terceiro setor. A primeira vez em que escutei esta 
palavra foi quando Lester esteve no México para nos convidar a participar de um 
estudo comparativo sobre o terceiro setor que, em sua segunda fase, contou com 
cinco países da América Latina: Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e México. Realmen-
te, ele foi um dos que fizeram pesquisas conceituais. Não somos empresa, não somos 
governo ou Estado. Somos um setor privado com dimensões públicas, ideia que logo 
foi incorporada muito bem pelos brasileiros. É bom estar neste painel, bem como 
ouvir esta nova abordagem que nos mostra Lester. É uma verdadeira honra. Muito 
obrigado, Lester, e obrigado por sua publicação. 
Esta nova abordagem que ele nos apresenta é como um trava-língua, pelo menos em 
espanhol. Entendo por que o chama de PtP – Philanthropication thru Privatization. 
Mas o conceito é muito claro. Eu vejo como uma busca muito profunda de Lester 
para fortalecer o setor privado sem fins lucrativos que trabalha para o bem público. 
Deixe-me lembrá-los de que faz três, quatro anos, que Bill Gates e Warren Buffet, 
junto com outros filantropos norte-americanos, propuseram globalmente o Giving 
Pledge. Alguns de vocês já ouviram falar? É para que os ricos do mundo destinem 
metade de sua fortuna ao bem público. Por quê? Bem, porque nos Estados Unidos, 
as leis e a cultura levam as pessoas ricas a devolver à sociedade parte de sua fortuna. 
Impressionou-me muitíssimo uma frase que me disseram no Council on Founda-
tions. Um princípio da filantropia, emanado da religião – luterana, provavelmente – , 
dizia: um homem rico é um homem abençoado por Deus para administrar a riqueza 
da comunidade. Não é dele. É um administrador temporário da riqueza, princípio que 
também existe na doutrina social da Igreja. Perguntei ao Marcos se ele era médico, e 
ele disse que era um dos temas no quais se meteu. Eu me meti no tema da teologia. 
Os princípios estão aí, mas, no mundo hispânico, não aconteceu nada. No mundo sa-
xônico, converteram-se em leis. Então, os homens ricos, ao morrerem, ou entregam 
parte de sua fortuna, via impostos, ao bem público ou seguem mandando recur-
sos depois de mortos por meio de uma fundação que está isenta de impostos. Isso 
criou o poderosíssimo sistema de fundações nos Estados Unidos: 88 mil fundações 
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doadoras, com ativos de mais de 800 bilhões de dólares. Enquanto isso, na América 
Latina, quase podemos contar nos dedos as grandes fundações com patrimônio. 
Culturalmente, no mundo hispânico, a Coroa e a Igreja não queriam que o poder 
se distribuísse na sociedade. No mundo saxão, que teme os tiranos, foi o contrário: 
queriam que se repartisse o poder na sociedade.
Creio que Lester nos propõe uma extraordinária ideia – a de que, como ele disse, não 
é um projeto de futuro a ser provado: já existem no mundo mais de 500 projetos 
desse tipo. Mas aqui temos uma cultura, já assimilada pelos governos, que dificil-
mente vai aceitar passar dinheiro público para mãos privadas. Há alguns casos, mas 
acho que vamos ter esta enorme dificuldade.
Uma segunda dificuldade que eu vejo, e com isso concluo, é que não se entendeu 
cabalmente o conceito de não lucratividade. Acredita-se que não lucrativo é não co-
brar, ou cobrar muito pouco, por serviços assistenciais para os pobres. Esse princípio 
teve seu fim com os negócios na base da pirâmide. Todo mundo pode comprar se o 
produto se adapta a sua capacidade de compra. Na maior parte dos países da Amé-
rica Latina, o conceito de não lucrativo não está bem refletido nas leis que regulam 
a filantropia. Então, realmente não se quer que cresçam esses patrimônios, pois os 
governos seguem lucrando politicamente com a administração dos recursos para o 
bem público. Creio que enfrentaremos essa dificuldade, e teremos todos de trabalhar 
para entender cabalmente que não lucrativo não significa trabalhar com objetivo de 
perda, e sim sustentável. Muito obrigado.
Paula Fabiani: O Jorge é um grande filósofo também, trouxe um olhar mais filosófi-
co para a questão da PtP. É muito importante essa possibilidade de criar um terceiro 
setor mais sustentável. Esse é um debate muito urgente na sociedade brasileira e 
que também faz parte do objetivo da PtP. Gostaria de saber se alguém tem alguma 
pergunta.
Pergunta: Nós temos no Brasil uma situação singular no caso das licitações de obras 
públicas, e que é parecido com a PtP. Trata-se das concessões, por exemplo, de Belo 
Monte, em que o consórcio ganhador precisa aplicar parte dos recursos nas comuni-
dades que estão sendo afetadas. Infelizmente, não se faz isso na forma de uma fun-
dação que tenha recursos permanentes para melhoria constante dessas populações, 
mas esse é um input para os estudos dele [Lester Salamon] que eu acho interessante.
Paula Fabiani: Sim, principalmente quando tem dinheiro público, do BNDES. Esse é 
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um caminho interessante e, talvez, uma provocação para o governo fosse exatamen-
te esta: por que não fazer com que essas ações não sejam apenas pontuais durante a 
obra, mas sim crie uma organização que trabalhe no longo prazo as questões daque-
la comunidade? Até porque, quando a obra termina, muitos problemas começam. 
Monforte tem algo a dizer nesse sentido?
José Monforte: Uma das coisas que eu havia anotado era isso. Onerar privatizações 
e concessões com atividades – não é central para quem vai construir uma geradora. 
Na minha opinião, é mais uma razão para organizar uma entidade que receba os 
recursos e a expertise para fazer essas atividades sociais.
Paula Fabiani: Tem um ponto interessante no estudo sobre as instituições cria-
das. Lester fez o mapeamento inclusive dos resultados operacionais e programáti-
cos dessas instituições. A conclusão foi a de que elas apresentam, sim, resultados 
impressionantes, porque nascem já de um processo de maior transparência, maior 
governança – e, portanto, acabam operando com padrões de excelência que são 
exemplo para outras e para o mundo. Você cria uma instituição com um objetivo, 
uma governança estruturada, transparência, regras de operação e de resultado. Isso 
pode causar um impacto importante na comunidade e na sociedade. Essa é uma 
questão interessante.
Jorge Villalobos: Um detalhe é que, se a proposta do Lester tivesse chegado ao 
México há 25 anos, quando se privatizou todo o país – os bancos, as empresas de 
telefonia e de aviação etc. –, teríamos a maior fundação da América, pois criamos 
provavelmente as maiores fortunas que há no continente. Também criamos algumas 
fundações muito grandes, mas não com esses critérios de manejo pela sociedade. 
Agora mesmo, no México, está-se debatendo a reforma do setor de energia, que 
implica capital privado no petróleo e na eletricidade. Então, creio que há muito apelo 
na proposta de Lester. Por que não trabalhamos (a sociedade civil, empresas e funda-
ções) para que o governo vá criando esses tipos de porcentagens para a sociedade? 
Todos sairíamos beneficiados, como ele bem disse em seu trabalho. Muito obrigado, 
e que ótimo estar aqui.
Cristina Baptista: Só uma nota final para dar meu testemunho. Em Portugal, já 
temos experiências que se enquadram nesse conceito de PtP. Julgo que poderão 
surgir mais. Portugal está com um processo muito grande de privatizações, e isso 
está sendo muito discutido na sociedade, porque o que se está agora a privatizar são 
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as utilities, provedores de serviços como água, gás e eletricidades. Julgo que há aqui 
um caminho importante. Mas o que posso garantir a vocês é que as experiências 
portuguesas com mais de 25 anos são, sem dúvida nenhuma, de sucesso, e tiveram 
grande impacto no fortalecimento da sociedade civil portuguesa. Obrigada.
José Monforte: Para mim, só resta agradecer também. Uma coisa que eu gostaria 
de falar é que, mesmo sendo um país com mais de 500 anos, nossa prática demo-
crática é de pouco mais de 50 anos. Nossa maturidade política ainda está por ser 
construída. Digo isso por uma razão: acho que essa proposta traz uma oportunidade 
de governança. A minha frustração é a qualidade da governança do Estado brasi-
leiro. É muito pobre, muito ruim, não há transparência, a prestação de contas deixa 
a desejar. Na atividade das fundações, um processo de prestação de contas e de 
transparência é central. Na hora de mudar o padrão e a atitude da liderança política, 
a oferta de uma governança melhor para essa atividade social através de fundações 
com dotações da privatização é algo para trabalhar em cima. Mas tenha certeza de 
que a gente sabe fazer a boa governança. Obrigado.
Lester Salamon: Com sua permissão, tenho seis pontos que vou abordar muito 
rapidamente. Primeiro, gostaria de reforçar o que a Cristina falou: a importância 
vital dos fundos patrimoniais. Não é apenas de renda que estamos falando. Eles são 
preciosos porque sustentam as organizações no tempo – então estamos falando da 
possibilidade de criar fundos patrimoniais reais com esses recursos. 
Segundo ponto: o Estado precisa de dinheiro. Sabemos disso. Há maneiras de conci-
liar a PtP com a necessidade de recursos do Estado. O exemplo é o que aconteceu no 
caso da Fundação Volkswagen. Ela tinha 60% da companhia, mas não teve acesso ao 
dinheiro imediatamente. Foi preciso dar o dinheiro para a República Federal durante 
20 anos, e receber dela 5% de juros sobre o recurso. Isso permitiu à Alemanha pagar 
sua dívida em marcos alemães e dar os recursos para a fundação. Essa é uma possi-
bilidade. O Estado pode usar o recurso, mas a fundação também pode se beneficiar.
Terceiro ponto: concessões. Não mencionei isso, mas a ideia da PtP pode facilmente 
ser aplicada às concessões. É muito semelhante a receber os pagamentos da loteria. 
De certa maneira, um fluxo de renda vindo de concessões, de direitos de mineração 
ou da loteria é o equivalente a um fundo patrimonial, que nada mais é que a criação 
de um fluxo de renda. Concessões não são incompatíveis.
Jorge apontou que as organizações sem fins lucrativos não são compreendidas. É 
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muito importante entender que, quando usamos a palavra “sem fins lucrativos” 
em inglês, dizemos algo um pouco mais complicado, ou seja, não distribuição 
de lucros. Isso é o que significa o termo. Não é que a organização não possa 
lucrar, e sim que não possa distribuir o lucro para investidores. Ter lucro e renda 
é certamente permitido.
O ponto cinco é aquilo que Jorge trouxe sobre o que é tão importante no terceiro 
setor que faz com que busquemos fontes duradouras de recursos. O que é central 
para toda a ideia de filantropia e de terceiro setor é a ideia de pluralismo, ou, mais 
particularmente, a ideia de iniciativa individual para o benefício público. A iniciativa 
individual é crucial, é o que sustenta e dá sentido para todo este setor. Portanto, a 
PtP precisa estar de olho numa maneira de sustentar e promover esse princípio. Se 
abrirmos mão desse princípio, abrimos mão de todo o conceito de setor não lucrativo 
e de filantropia. Ele é inconsistente com parte da história desta região, mas vocês 
estão construindo uma sociedade diferente, uma sociedade democrática, pluralista. 
Torna-se, portanto, ainda mais crucial ter fontes de recursos que sustentem de ma-
neira duradoura esse conceito.
O sexto ponto foi levantado agora mesmo, sobre transparência. Essas fundações sur-
giram de bens públicos e se tornaram algumas das instituições mais transparentes 
que já vimos no mundo, com exigências muito fortes de transparência. Por que isso 
é relevante? Parece-me que elas podem ser modelos de uma nova maneira de pensar 
sobre as organizações sem fins lucrativos em geral. Um modelo que diga que essas 
são instituições públicas e devem algo para o público, porque foram criadas com 
recursos que foram, de alguma maneira, criados pelos cidadãos, ou que são direitos 
natos dos cidadãos, como os minerais. Portanto, elas têm uma obrigação especial de 
serem transparentes para evitar conflitos de interesses. Essas fundações globalmente 
criaram um exemplo impressionante. O que estamos fazendo é apresentar umas às 
outras, para criar uma comunidade e usar suas habilidades, técnicas e práticas para 
usar em outros países. Ficaríamos muito felizes de criar uma PtP piloto neste país. 
Paula Fabiani: Esse seria um sonho, uma conquista para nós brasileiros nos orgu-
lharmos. Ser o celeiro na América Latina para esse processo. 
A questão dos fundos patrimoniais, que são uma grande paixão minha, é urgente 
no Brasil. O aumento do número de endowments é urgente para o fortalecimento 
da sociedade civil. E, quando falamos sobre isso, também falamos do fortalecimento 
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da democracia, porque as organizações da sociedade civil refletem os desejos dos 
indivíduos, seus anseios e as questões sociais que são prementes. Esse é um estudo 
que pode ser muito inovador se o Brasil realmente resolver perseguir essa meta. Esse 
debate foi em torno de uma inovação que pode ter um impacto significativo, que é 
o tema do fórum.
Estamos caminhando para o final. Gostaria de aproveitar para agradecer o apoio de 
toda a equipe, do nosso conselho, do comitê consultivo do fórum, das empresas que 
nos ajudaram na realização deste evento, em especial o Hotel Intercontinental, a An-
glo Eventos e a Fundação José de Paiva Neto. Não podia também deixar de agradecer 
aos nossos 31 palestrantes que voluntariamente disponibilizaram seu conhecimento 
e seu tempo.
Queria agradecer também à Fundação Educar DPaschoal, que disponibilizou os brin-
des que foram entregues aos palestrantes. E, finalmente, agradecer à Charities Aid 
Foundation, a CAF, nosso parceiro institucional, à Rockefeller Foundation, nosso 
apoiador financeiro, e aos nossos parceiros Instituto C&A, Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Fundação Banco do Brasil, Fundação Roberto Marinho, Fun-
dação José Luiz Egydio Setúbal e Fundação Arymax. Sem o apoio desses parceiros, 
este evento não seria possível.
Por fim, preciso agradecer imensamente a vocês quatro. Sou economista de forma-
ção, então me delicio com esse tipo de discussão, em que vemos claramente o capital 
se unindo ao social. Essa é a missão de todos nós.
Muito obrigado e obrigada a todos os presentes, que disponibilizaram seus tempos 
para esta aprendizagem coletiva.
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de atendimento médico em emergências humanitárias complexas. Na IMC, ela liderou 
a resposta da organização ao Tsunami do Leste da Ásia em 2004. Ellen é graduada em 
Saúde Internacional pela Harvard School of Public Health, em Estudos de Desenvolvi-
mento pela London School of Economics e pós-graduada em Resolução de Conflitos 
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trado pela Universidade de Toronto, Canadá, Helena trabalhou na Associação 
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tração de várias instituições do terceiro setor como: Fundação Tide Setúbal; 

Instituto Viva e Deixe Viver; AMEO; Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto 

Santos Dumont; Virada da Saúde de SP; Fundação Maria Cecília Souto Vidi-

gal; Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de SP

JULIANA CASSILHA ANDRIGUETO
n  Pós-graduada em Gestão Empresarial pela FIA – Fundação Instituto de 

Administração e formada em Relações Internacionais e Comunicação So-

cial. Possui especializações em Sustentabilidade, Responsabilidade Social 

e Investimento Social. Atualmente é gerente sênior de Responsabilidade 

Social Corporativa para América Latina do Grupo Holcim. É também mem-

bro do Comitê Mundial de Desenvolvimento Sustentável da Holcim. Foi 

gerente de responsabilidade social da Holcim Brasil e também gerente do 

Instituto Holcim. Anteriormente, trabalhou no IDIS e na ANDI – Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância.

JULIANA DE LAVOR LOPES
n  Juliana Lopes atualmente responde pela Diretoria de Sustentabilidade da 

AMAGGI, o que inclui também a Fundação André e Lúcia Maggi. Possui 

formação em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá, 

com especialização em Administração Estratégica de Negócios pela UNE-

SA/RJ e MBE (Master Business Economics) em Responsabilidade Social e 

Terceiro Setor pela UFRJ
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LESTER SALAMON
n  Dr. Lester M. Salamon é professor na Johns Hopkins University e diretor no Johns 

Hopkins Center for Civil Society Studies. Anteriormente, ele atuava como diretor no 
Johns Hopkins Institute for Policy Studies e no Center for Governance and Manage-
ment Research at the Urban Institute em Washington, D.C. e como diretor associado 
substituto do escritório norte-americano de Gestão e Orçamento. Autor de mais de 
uma dúzia de livros, Dr. Salamon foi pioneiro no estudo empírico do setor sem fins 
lucrativos nos EUA e no mundo. Ele tem bacharelado em Economia e Estudos de 
Política pela Princeton University e Ph.D. em Governo pela Harvard University.

MARCELO FURTADO
n  Engenheiro químico com mestrado em energias renováveis pela USP e membro 

do programa da Yale World Fellow. É diretor-executivo do Instituto Arapyaú. 
Trabalhou por 24 anos no Greenpeace e foi diretor-executivo da organização no 
Brasil entre 2008 e 2013. Coordenou a campanha internacional pela proibição 
do comércio de lixo tóxico, promoveu a produção limpa na área de tecnologias 
industriais e coordenou campanhas nas áreas de Florestas e Oceanos. Trabalhou 
com a promoção de fontes renováveis de energia e políticas públicas para mu-
danças climáticas nos últimos 20 anos. Antes de atuar no terceiro setor, traba-
lhou na indústria química e em consultoria nas áreas de tecnologia e inovação.

MARCOS ATHIAS NETO
n  É líder de Cluster do Grupo de Inovações, Aliança de Desenvolvimento no PNUD. 

Anteriormente foi assessor técnico global de Preparação para Situações de 
Emergência e Redução do Risco de Desastres na ChildFund International e tra-
balhou 17 anos na CARE Internacional; seu último cargo foi como diretor de 
Parcerias e Iniciativas Especiais e Mudança Climática e Subsistência Sustentável. 
Marcos é advogado formado, com Mestrado em Direito e Desenvolvimento pela 
Faculdade de Estudos Orientais e Africanos (SOAS), da Universidade de Londres.

MARCOS BOULOS
n  Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade 

Católica Sorocaba (1972), mestrado, doutorado e livre docência em Doenças 
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Infecciosas e Parasitárias pela USP. Diretor da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (2006 a 2010), professor titular do Departamento de 
Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em infectolo-
gia e medicina tropical, atuando principalmente nos seguintes temas: malária, 
dengue, HIV, leishmaniose e doenças dos viajantes. Atualmente é coordenador 
de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

MARCOS KISIL
n  É consultor estratégico e fundador do Instituto para o Desenvolvimento do Inves-

timento Social - IDIS. Anteriormente, atuou como diretor regional para a Améri-
ca Latina e Caribe na Fundação W.K. Kellogg. Médico formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, dedicou-se ao campo da administração de 
saúde, tendo-se doutorado em Administração pela George Washington University, 
Washington-DC, EUA. Atualmente é professor titular da Faculdade de Saúde Pública 
da USP e membro dos Conselhos da Resource Alliance e da SAVE Brasil. Marcos Kisil 
é autor dos livros “Comunidade: Foco de Filantropia” e “Investimento Social Privado 
e Tendências do Investimento Social na América Latina”.

PAULA JANCSO FABIANI
n  É diretora-presidente do IDIS. Anterior a esta posição, foi diretora financeira da 

Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e controller do Instituto Akatu. Trabalhou no 
braço de Private Equity do Grupo Votorantim e em uma das empresas investidas. 
Atuou no BankBoston nas áreas de asset management e M&A, e no Lloyds Bank 
em trade finance. Autora do livro “Fundos Patrimoniais, Criação e Gestão no Brasil”, 
Paula é economista formada pela FEA-USP, com MBA pela Stern School of Busi-
ness – New York University, especialização em Endowment Asset Management na 
London Business School e Yale, e Gestão de Organizações do Terceiro Setor na FGV.

PAULO CASTRO
n  Economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/

MG) é diretor do Instituto C&A desde 2001. Antes de ingressar na organização, 
Castro foi dirigente da varejista de moda C&A por vários anos e voluntário do 
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Instituto C&A, chegando a fazer parte do Conselho da organização. É também 
membro do Comitê de Sustentabilidade da C&A e do Conselho de Governança 
do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE).

PETER BUFFETT
n  A carreira de Peter Buffett se estende por mais de 30 anos como compositor 

vencedor do Emmy Award, filantropo e autor. Como co-presidente da NoVo 
Foundation, com sua esposa Jennifer, eles buscam promover uma transforma-
ção na sociedade global de dominação e exploração para colaboração e parceria, 
capacitando meninas e mulheres como as principais agentes de mudança. O 
best-seller inspirador de Peter do New York Times Life Is What You Make It já 
vendeu quase meio milhão de cópias no mundo

REGINA HELENA SCRIPILLITI VELLOSO
n  Regina Helena Scripilliti Velloso atualmente é presidente voluntária do Conselho 

de Administração da AACD, vice-presidente do Helipark Manutenção Aeronáutica 
Ltda desde 2001e membro do Conselho de Família da Votorantim desde 2000. Foi 
membro do Conselho do Instituto Votorantim de 2002 até abril de 2014, membro 
do Comitê de Desenvolvimento Familiar de 2005 até abril de 2014. Participou em 
2005, em Harvard, do curso Executive Education - Families in Business.

SANDRA REGINA MUTARELLI SETÚBAL
n  Bacharelado e licenciatura em Química pela Universidade de São Paulo, dou-

torado em Química pela USP e pós-doutorado pela Estação Ciência – USP.  
Membro do conselho consultivo do Catavento Cultural e Educacional, do conse-
lho deliberativo da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardía-
cos e aos Transplantados do Coração – ACTC e do Conselho Superior da Funda-
ção José Luiz Egydio Setúbal. Atualmente é presidente do Instituto de Pesquisa 
PENSI, e diretora do voluntariado do Hospital Infantil Sabará.

VERÓNICA ARROYAVE
n  Verónica Arroyave, diretora da Fundação AbbVie, juntou-se à AbbVie em maio de 

2014. Ela é encarregada de construir os investimentos filantrópicos da AbbVie 
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na América Latina nas áreas de Hepatite C, Doenças Tropicais Negligenciadas 
e Oncologia. Antes de se juntar à AbbVie, atuou no setores corporativo, gover-
namental, acadêmico e sem fins lucrativos. Verónica, natural da Colômbia, tem 
mais de quinze anos de experiência em catalisar parcerias público-privadas para 
fortalecer comunidades mundialmente. Ela é graduada em Administração de 
Empresas, tem mestrado em Saúde Pública pela Universidade Tulane e Ph.D. 
pela Virginia Tech

WILSON MODESTO POLLARA
n  Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1973. 

Médico assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo de 1978 a 1996. Pós-
-graduado em Cirurgia Geral na Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo de 1980 a 1987 com Mestrado e Doutorado. Iniciou em 1982 como 
Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sendo no 
momento Professor Livre Docente. Desde 1988 exerce cargos Administrativos 
ligados a Administração Hospitalar, Convênios e Área da Saúde em geral. Atual-
mente é Secretário Adjunto de Estado da Saúde de São Paulo.
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BANCO DE IMAGENS
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Marcos Kisil, do IDIS, e Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau

Mesa de credenciamento
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Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, fazendo a palestra de abertura do Fórum

Jane Wales, presidente do Global Philanthropy Forum, no vídeo, e Raquel Coimbra, do IDIS, no 
púlpito.
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INOVAÇÃO E IMPACTO DO INVESTIMENTO SOCIAL  PRIVADO

Jorge e Beatriz Gerdau, Sandra e José Luiz Setúbal participam da plenária ‘Investimento social 
familiar’

Paulo Castro, do Instituto C&A, modera a mesa ‘Licença Social para Operar’. 
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Beatriz Gerdau fala na plenária ‘Investimento social familiar’

Público em uma das mesas paralelas
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Público em uma das mesas paralelas

Paulo Castro, do Instituto C&A, Daniela Redondo, do Instituto Coca-Cola, Juliana Lopes, da Fundação André 
e Lucia Maggi e Juliana Andrigueto, do Grupo Holcim, participam da mesa ‘Licença Social para Operar’
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Ellen Agler, do END Fund, Verónica Arroyave, da AbbVie Foundation, Marcos Boulos, da USP, e 
Wilson Pollara, da Sec. de Estado da Saúde de SP, participam da mesa ‘Investimento social privado e 
inovação na Saúde’

Wilson Pollara, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, na mesa ‘Investimento social privado 
e inovação na Saúde’
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Mesa temática que tratou sobre o projeto de lei que regulamenta a criação dos fundos patrimoniais

Marcos Kisil, do IDIS, e José Luiz Setúbal, da Fundação José Luiz Setúbal
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Paula Fabiani, do IDIS, é a mediadora da sessão ‘Em conversa com Regina Scripilliti, da AACD, e 
Swanee Hunt, da Hunt Alternatives’.

Otoniel Niccolini, do IDIS, mostra vídeo sobre projeto Primeira Infância Ribeirinha
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Marcelo Furtado, do Instituto Arapyaú, Helena Monteiro, do WINGS, José Minchillo, da Fundação 
Banco do Brasil, e Hugo Barreto, da Fundação Roberto Marinho, participam da mesa ‘O papel da 
tecnologia na ampliação do impacto do investimento social’.

Heather Grady, da Rockefeller Philanthropy Advisors, Cloves de Carvalho, do Instituto Votorantim, 
Daniela Carrera, do BID, e Marcos Athias Neto, do PNUD, participam da mesa ‘Arranjos inovadores 
para o desenvolvimento sustentável’.
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Lester Salamon, do Inst. John Hopkins, José Guimarães Monforte, economista, Cristina Baptista, 
advogada portuguesa, Jorge Villalobos Grzybowicz, do Centro Mejicano, debatem na sessão de 
encerramento do Fórum.

Lester Salamon realiza plenária de encerramento do Fórum






