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Perto de casa... perto do coração

C om o passar dos anos, nós acabamos por acolher uma premissa simples, mas inerentemente 

humana, do impulso filantrópico: O investimento social começa na nossa rua. Em outras palavras, 

acreditamos que as pessoas apóiam causas perto de sua casa e frequentemente perto do coração.

Através do apoio financeiro que oferecemos em nossa cidade, Estado, país e em algumas partes do 

mundo, percebemos que as fundações comunitárias são instrumentos poderosos – e empoderantes – que 

cultivam a generosidade das pessoas e fomentam a construção da comunidade.

Nós temos repetidamente testemunhado a flexibilidade e criatividade das fundações comunitárias e 

do investimento social de base comunitária, não somente para canalizar recursos financeiros para 

as organizações da sociedade civil locais, mas também estabelecendo parcerias, promovendo ações 

em colaboração, cultivando vitalidade e constituindo fundos patrimoniais – tudo para beneficiar as 

comunidades em longo prazo.

Durante os últimos 30 anos, nós proporcionamos mais de US$ 122 milhões em doações para impulsionar 

o movimento das fundações comunitárias ao redor do mundo. Nosso apoio, porém, extrapolou as doações. 

Também absorvemos custos de assistência técnica fornecida por renomados especialistas a algumas 

fundações comunitárias, bem como às suas redes e a outras organizações de apoio. 

Nossos mais recentes esforços de assistência técnica têm sido realizados largamente por Dorothy “Dottie” 

Reynolds, a quem conhecemos e passamos a admirar quando exercia a função de CEO da Community 

Foundation of Greater Flint (CFGF) de 1990 até 1997. Sua energia, entusiasmo e conhecimento estiveram 

constantemente em evidência em nossa cidade natal, e foram fundamentais para o crescimento da CFGF. 

Desde que deixou o cargo, ela tem atuado como consultora para as fundações comunitárias que 

apoiamos. Nessa função, Dottie, que trabalhou também por muitos anos para a Columbus Foundation, 

Ohio (EUA) tem proporcionado assistência e aconselhamento para fundações comunitárias e organizações 

de apoio em vários países na África, Ásia, Europa e América do Norte.

Devido à grande demanda por seus conhecimentos, decidimos compartilhar amplamente sua visão e 

experiência, através de uma série de três artigos que mostram os diferentes papéis que uma fundação 

comunitária pode desempenhar, incluindo o papel de grantmaker, ou seja, uma organização que faz 

doações, o papel de instrumento para o investimento social local e o de liderança comunitária.

Esperamos que essa série de publicações lhes seja útil, e seus comentários são muito bem vindos.

William S. White

President

C.S. Mott Foundation
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Prefácio
 Uma fundação comunitária tem basicamente três funções: ela é um grantmaker, isto é, faz 
doações; serve também como instrumento de apoio a quem deseja fazer investimento social numa 
área geográfica específica, sejam eles indivíduos, empresas ou outras organizações; e além disso, 
exerce um papel de liderança na comunidade a qual serve, sendo um espaço independente e    

efetivo para atender problemas e/ou fomentar a criação de programas, serviços e políticas necessários.
 Durante a maior parte dos quase 100 anos de existência deste conceito, as fundações comunitárias têm 

constituído fundos patrimoniais, tendo usado o rendimento financeiro do capital desses fundos em investimento 
social, com vistas a criar oportunidades e satisfazer as necessidades da comunidade. Porém a constituição de fundos 
patrimoniais é um processo lento, e embora continue sendo um fator central no desenvolvimento das fundações 
comunitárias, nos últimos anos têm-se dado maior atenção para a mobilização de recursos para uso imediato. 

 Mas essa é uma discussão para mais adiante... Vamos começar com um breve resumo do que é na verdade 
uma longa e relativamente complicada narrativa.

Nos Estados Unidos, a história das fundações comunitárias como um movimento pode ser dividida em três 
períodos: 1) A era do “Doador Morto”, onde grande parte dos recursos das fundações comunitárias eram provenientes 
de doações feitas por cidadãos em testamento. Os coordenadores de programa das fundações tinham então 
autonomia para decidir sobre os investimentos sociais a serem feitos com esses recursos (de 1914 até o final dos 
anos 80); 2) A era do “Doador Vivo”, na qual os chamados “donor-advised funds” (fundos nos quais os investidores 
sociais fazem recomendações à fundação comunitária sobre como fazer a doação) dominaram o setor (do final da 
década de 80 até meados da primeira década de 2000); e 3) A era atual, da “liderança das fundações comunitárias”, 
na qual os coordenadores de programa, doadores, executivos das fundações comunitárias e seus conselheiros, 
constroem em conjunto soluções para os problemas da comunidade e desenvolvem estratégias para aproveitar 
oportunidades que nela se apresentam.

A evolução do movimento fora dos Estados Unidos se deu no final dos anos 80 e tem seguido um caminho 
sinuoso. Muitas das fundações começaram assumindo um papel de liderança. A maioria tem atuado na distribuição 
local de doações provenientes de organizações filantrópicas estrangeiras, e a constituição de fundos patrimoniais é 
um fenômeno esporádico. O desenvolvimento da base de doadores locais tem dependido mais da combinação do 
apoio de muitos indivíduos/famílias/grupos, do que de doações substanciais de indivíduos economicamente mais 
abastados.

Contudo, a busca do equilíbrio em ser uma organização doadora, um instrumento de apoio para o investimento 
social local e uma força de liderança na comunidade acontece frequentemente, independente de onde se encontra 
a fundação comunitária.

Durante a ultima década tive o raro privilégio de trabalhar com fundações comunitárias com diversas 
características, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Durante esse trabalho encontrei muito mais 
semelhanças do que diferenças na maneira como elas operam e agradeço a oportunidade de contar a história 
desse equilíbrio perfeito através de minhas observações pessoais e da ilustração de casos. Devo acrescentar que as 
opiniões e observações presentes neste artigo são de minha responsabilidade e não necessariamente refletem os 
pontos de vista do editor, a Fundação C. S. Mott.

Dorothy Reynolds
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o papel de um doador
Doar dinheiro parece ser algo divertido, particularmente quando se trata 
de dinheiro dos outros. A oportunidade de destinar recursos financeiros 
para apoiar projetos locais é um dos aspectos mais atraente aos 
potenciais conselheiros de uma fundação comunitária. 

A verdade, entretanto, é que fazer doações pode ser difícil, especialmente no 
contexto comunitário, onde quem toma a decisão conhece as pessoas que estão 
solicitando o recurso. Esta é a principal razão pela qual é tão difícil alcançar e 
manter o equilíbrio para que o processo de doação seja efetivo e prudente.

Diferente da maioria das fundações privadas, onde 
o conselho e a diretoria podem pegar um avião para 
casa ou desligar o telefone depois de uma conversa 
onde um pedido foi autorizado ou negado, as pessoas 
ligadas a uma fundação comunitária devem conviver 
com suas decisões todos os dias.

Claro, pode ser uma ótima experiência encontrar-
se com as organizações que receberam recursos. 
Mas há muito pouco reconhecimento do fato de, se 
a doação deve ser estratégica, muitas solicitações 
– incluindo algumas que valeriam à pena – devem 
ser negadas, consequentemente desapontando 
muitas pessoas. E não é divertido estar na fila 
do supermercado e encontrar o diretor de uma organização cuja solicitação foi 
recusada, ou ouvir reclamações, numa festa, do conselheiro de uma organização 
que também não teve sua proposta aceita.

Todavia, tomar decisões difíceis para assegurar que as doações sejam eficazes é 
tanto parte de uma administração de recursos sensata, como também uma política 
de investimentos prudente.

Precisamos encarar o fato de que quase todos em uma fundação comunitária 
preferem fazer doações a mobilizarem recursos. Desenvolvimento patrimonial pode 
ser pouco atrativo e difícil, até torturante. Quem não prefere assinar um cheque ao 
invés de pedir um?

Entretanto, boas práticas de doação ajudam a mobilizar recursos muito mais 
facilmente. Uma fundação comunitária que consegue demonstrar sua habilidade 
de realizar doações que façam a diferença, não terá dificuldade de convencer 
potenciais investidores sociais que é digna de sua confiança e generosidade.

Para ser um doador eficaz é necessário que a fundação tenha um profundo 
conhecimento da comunidade que serve – incluindo necessidades e oportunidades. 
Possuir um conselho que reflita a composição dessa comunidade é um importante 
ingrediente para ser uma boa organização doadora, assim como uma equipe de 
profissionais que seja sensível as necessidades da comunidade.  

Tomar decisões 
difíceis para fazer 
doações eficazes é 
tanto questão de boa 
administração como 
também uma política 
de investimentos
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As fundações comunitárias emergentes

Em fundações comunitárias recém estabelecidas, é muito comum que o critério 
para doações não seja nada mais sofisticado que simplesmente dividir os recursos 
financeiros disponíveis pelo total de solicitações recebidas. No curto prazo, todos ficam 
felizes de alguma maneira.

Justifica-se essa conduta com o argumento de que essa seja uma maneira de 
estabelecer a reputação da fundação. Embora essa dispersão de recursos não traga 
grandes benefícios ou reflita grandes propósitos, essa prática parece não desagradar 
os membros do conselho ou a diretoria das fundações comunitárias emergentes.

Entretanto, as fundações crescem e amadurecem. A maioria compreende a 
importância de confrontar as necessidades e oportunidades da comunidade, definindo 
o nicho em que podem melhor atuar, e estabelecendo prioridades para seus 
programas de doação.

As associações de organizações doadoras

Associações de organizações doadoras, tais como a Com-
munity Foundation Network (CFN) no Reino Unido ou a Bor-
der Philantropy Partnership nos Estados Unidos e México, 
podem ajudar imensamente às fundações comunitárias 
emergentes. Elas possuem a capacidade para compartilhar 
as próprias experiências e oferecer espaços nos quais ex-
periências de outras fundações comunitárias mais desen-
volvidas podem ser compartilhadas. Essas associações têm, 
com frequência, a possibilidade de acessar recursos para 
doação que de outra maneira não estariam disponíveis.

O Council of Michigan Foundations (CMF), por exemplo, 
garantiu o financiamento e administrou um programa mul-
timilionário de challenge-grant (estilo de doação que exige 
contrapartida financeira a ser mobilizada pelo be neficiário) 
para fortalecer as fundações comunitárias de Michigan 
através da constituição de fundos patrimoniais cujos rendi-
mentos  devem ser investidos na comunidade de acordo 
com a orientação de comitês formados por jovens. 

A Community Foundation Network (CFN) é uma orga-
nização muito eficaz no Reino Unido e tem obtido recursos 
do governo para repassar como doação. Associações de 
organizações doadoras no estado de Indiana (EUA) e em 
países como Polônia e Rússia têm assumido papéis simil-
ares. 

A existência dessas organizações tem sido fundamen-
tal para o desenvolvimento do movimento das fundações 
comunitárias, e tem permitido que essas fundações se 
desenvolvam mais rapidamente e possam focar em seus 
programas de doação antes do que poderiam se estives-
sem por conta própria.

Envolvendo a juventude
Um movimento global em franco desenvolvimento que 

pode contribuir para o futuro dos programas de doação os 
tornando mais eficazes é o envolvimento dos jovens como 
tomadores de decisões, e em alguns casos, mobilizadores 
de recursos.

O movimento The Youth in Philantropy nos Estados 
Unidos e os Youth Banks, (Bancos da juventude) programas 
que estão surgindo na Irlanda do Norte, Rússia e Bósnia, 
nos dão esperança de que as gerações futuras serão 
doadores mais sofisticadas e eficazes.

A Mozaik Community Foundation em Sarajevo, Bósnia, 
uniu-se a Community Foundation for Nothern Ireland 
(CFNI), para ampliar o desenvolvimento dos Youth Banks 
na Bósnia. A Mozaik garantiu apoio local de 5 governos 
municipais, e mais de 50 jovens estão sendo treinados 
para serem capazes de realizar doações eficazes. Antes 
desse projeto, a CFNI também trabalhou com a fundação 
comunitária de Tuzla (também na Bósnia) estabelecendo 
um bem sucedido Youth Bank naquela cidade.

Não são somente os jovens que estão se envolvendo 
no investimento social, mas eles porém estão muito a 
frente dos mais velhos em termos de interesses globais. 
Prova disso são os intercâmbios entre programas de 
Youth Bank na Irlanda do Norte e na Rússia, assim como 
intercâmbios entre o Youth Advisory Committee (Comitê 
de Jovens Conselheiros) no condado de Berks, Pensilvânia 
(EUA), e a cidade de Togliatti, na Rússia. Isso é somente o 
início do movimento internacional de investimento
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Idade e local fazem uma grande diferença

Durante o último século, o desenvolvimento das fundações comunitárias foi 
irregular, tanto em tamanho como em tipo de ativos que elas possuem.

As fundações mais antigas – praticamente todas localizadas nos Estados 
Unidos – possuem significantes fundos discricionários. Mas, ainda tratando-se dos 
Estados Unidos, as fundações comunitárias mais recentes, particularmente aquelas 
beneficiadas com a explosão econômica dos anos 90 ou aquelas estabelecidas 
nesse período, constituem-se predominantemente por “donor-advised funds”, 
fundos nos quais os investidores sociais fazem recomendações à fundação 
comunitária sobre como e a quem fazer a doação.

Este é um grande contraste com a maioria dos outros países. Com exceção 
do Canadá (onde o movimento começou logo depois de 1914), as fundações 
comunitárias eram pouco conhecidas como instrumento para o investimento 
social, até o final da década de 80. Muitas fundações comunitárias fora dos Estados 
Unidos não estão em comunidades que oferecem grandes oportunidades para que 
os habitantes acumulem riquezas. Entretanto, algumas dessas fundações têm tido 
sucesso em mobilizar recursos discricionários junto a governos, empresas ou outras 
fundações privadas. 

Dito isso, recursos para doação provenientes de fontes externas à comunidade 
também têm suas desvantagens. Um dos riscos é que, ao aceitar recursos 
financeiros externos, a fundação comunitária abandone suas prioridades como 
organização doadora. Freqüentemente, isso pode significar que a fundação deve 
dançar conforme a música do investidor social, seja ele uma fundação privada ou 
até mesmo uma agência de governo. A máxima “quem 
tem o ouro faz as regras” pode caber perfeitamente 
aqui.

Dado que fazer doações é mais atrativo do que 
solicitar recursos, as fundações comunitárias podem 
se distrair da mobilização de recursos. E se falharem 
na mobilização de recursos locais, elas podem ficar 
à mercê da generosidade de governos, fundações 
privadas e empresas. Em última análise, nunca poderão 
garantir recursos genuinamente discricionários, que 
são aqueles que permitem auto-sustentabilidade.

Parte da razão dessa irregularidade no 
desenvolvimento das fundações comunitárias nos EUA é a própria natureza do 
país, que possui uma população com origem em diferentes culturas e tradições. 
A expansão das fundações comunitárias tem se dado sem um curso definido, 
dependendo da região e da disponibilidade de recursos para investimento social.

A maior parte das fundações comunitárias que se desenvolveram fora dos 
Estados Unidos, por sua vez, tem seguido um curso definido, completamente 
intencional. O movimento tem se expandido porque fundações privadas e outras 
organizações se interessaram em dar suporte às fundações comunitárias como 
instrumentos para o investimento social, e que elas acabarão por sustentar o setor 
das organizações sem fins lucrativos ao longo do tempo, um setor que muitos 
acreditam essencial para a democracia.

Recursos para 
doação provenientes 
de fontes externas 
à comunidade 
também têm suas 
desvantagens. 
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A fundação comunitária como organização doadora

Independentemente de sua localização, fundações comunitárias apóiam uma grande 
diversidade de áreas de interesse para o investimento social. É comum que façam 
doações para causas como arte e cultura, desenvolvimento comunitário, educação, meio 
ambiente, serviços de saúde e assistência social. Também existem variações.

Justiça social
O movimento internacional tem mostrado um foco mais intenso no desenvolvimento 

comunitário e em justiça social do que é típico das fundações americanas.
Nos últimos anos, justiça social tem surgido nas fundações dos Estados Unidos como 

uma área de interesse à parte para o investimento social. Porém, é importante notar que 
os princípios de justiça social são encontrados frequentemente na maioria das abordagens 
tradicionais de investimento social.

Por exemplo, em 2007, a San Francisco Foundation fez 119 doações, totalizando US$ 
1.5 milhões, com um adicional de US$ 93.000,00 provenientes de donor-advised funds, 
com o objetivo de inspirar a ação cívica e a participação democrática.

Em 2002, a Boston Foundation criou a Civic Engagement Initiative (Iniciativa para a 
Participação Cívica), um esforço apartidário em cidades como Boston e Chelsea (EUA), para 
incentivar a população a votar. Essa iniciativa já financiou mais de uma dúzia de organiza-
ções de base comunitária para aumentar o registro de eleitores e fomentar reuniões para 
abordar questões tais como moradias a preços acessíveis, qualidade do ensino público, 
criação de empregos e serviços públicos. 

Redução da pobreza
A Um tema comumente ouvido nos círculos internacionais, é que as fundações 

comunitárias oferecem meios para redução da pobreza. Embora isso seja um objetivo 
nobre e que vale a pena, não deixa de ser um grande desafio.

Trabalhando pela paz

Internacionalmente, a Community Foundation for 
Northern Ireland (CFNI) tem realizado um importante 
papel no período pós-conflito político no país e tem 
sido amplamente reconhecida pela sua atividade em 
prol da justiça social.

Um exemplo é o financiamento de projetos 
para reintegração e construção da paz, realizados 
por grupos de ex-prisioneiros políticos, republicanos 
e nacionalistas. A credibilidade da CFNI permitiu 
convocar representantes dos dois grupos para 
que juntos pudessem dialogar sobre uma grande 
variedade de questões, incluindo como se engajar na 
resolução do conflito.

Atualmente a CFNI coordena a rede Foundations 

for Peace (Fundações pela paz), um grupo de 
fundações internacionais ativistas, localizadas em 
comunidades afetadas por conflitos. Como parte 
do seu programa de fomentar a paz, CFNI tem 
proporcionou financiamento inicial para o grupo 
Justice for the Forgotten (Justiça aos Esquecidos), 
formado por vítimas e sobreviventes de dois ataques 
à bomba na Irlanda do Norte. A doação foi usada 
para pressionar o governo a reconhecer suas 
necessidades e demandas por informação e apoio.

Outro programa de doação da CFNI em prol 
da justiça social inclui o trabalho com a juventude e 
o suporte proativo à geração de oportunidades de 
trabalho em comunidades que foram excluídas ou 
desenganadas pelo impacto dos conflitos ou por 
discriminação.
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Uma fundação comunitária pode apoiar programas para melhorar a qualidade de 
vida ou ajudar os indivíduos para que se tornem mais saudáveis, com mais acesso à 
educação e auto-suficientes. E fundações comunitárias também podem fazer a diferença 
quando elas mesmas ou as organizações beneficiadas pelas suas doações mobilizam 
outros recursos, ajudam a estabelecer novas fontes de renda ou influenciam políticas 
públicas. É importante também notar que algumas idéias extravagantes sobre o grau em 
que as fundações comunitárias podem reduzir a pobreza podem induzir ao erro. 

Educação
Nos Estados Unidos, o oferecimento de bolsas de estudo a universitários tem se 

tornado uma prática de interesse de muitas fundações comunitárias, especialmente 
porque o custo da educação superior tem aumentado enquanto o apoio do governo 
diminuído. Em outros países, onde o estado fornece educação superior, o investimento 
social em bolsas de estudo é menos comum.

Arte e Cultura
Os críticos das fundações comunitárias dos EUA apontam que grande parte das 

doações realizadas são direcionados para o apoio a organizações elitistas (tais como 
orquestra sinfônica, museus de arte, companhias de balé e similares). Este interesse 
pelas artes é mais exagerado devido ao significativo número de donor-advised funds 
designados para este fim.

Na realidade, as organizações artísticas e culturais dos EUA dependem em grande 
parte do apoio do setor privado, uma condição desconhecida em muitas partes do 
mundo onde cultura e arte recebem grande apoio governamental.

Doações para custos operacionais
Apesar das fundações comunitárias se caracterizarem como um meio para sustentar 

a saúde do terceiro setor, poucas fazem doações para cobrir gastos operacionais e/ou 
para apoiar operações básicas de outra organização.

O argumento é que os recursos para investimento social são escassos e devem ser 
usados como capital de risco na comunidade, ao invés de cobrir gastos operacionais. Eu 
mesma já defendi essa idéia e acredito que seja verdadeira, pelo menos até certo ponto.

Por outro lado, sabe-se que as organizações doadoras também têm atuado de forma 
irresponsável com o passar dos anos, ao financiar pequenas organizações que atendem 
a apenas uma causa e que não conseguem apoio em longo prazo. Às vezes isso pode 
parecer uma maneira mais fácil de atender um problema particular, do que insistir que 
as organizações da sociedade civil como um todo atendam as mais diversas causas e 
populações.

Nas diferentes partes do mundo, as fundações comunitárias emergentes se 
preocupam frequentemente com seus escassos recursos, esperando o dia em que elas 
poderão fazer doações que realmente façam a diferença. O que é realmente importante 
para uma fundação comunitária é olhar para si mesma de forma realista e determinar, 
no seu atual estágio de desenvolvimento, qual o nicho em que ela pode focar para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas na área em que serve. Fazer a diferença, no 
entanto, é um caso de interpretação.
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Se a fundação comunitária faz doações para iluminação de ruas ou estátuas, ou 
reformar um centro comunitário, seu papel é importante porque a decisão de levar a 
cabo um projeto vem da comunidade; em muitos casos, também o dinheiro. Não há 
quase nada mais empoderador.

Alguns obstáculos

Fundações comunitárias não operam no vácuo e, portanto podem ser afetadas por 
restrições legais e costumes locais.

Por exemplo, em alguns países como o México, as leis para criação de 
organizações não-governamentais são tão restritivas 
que muitas fundações comunitárias encontram poucas 
organizações capazes de receber apoio. Elas então têm a 
tendência a operar seus próprios projetos.

Nos Estados Unidos, muitas fundações comunitárias 
se preocupam tanto com as restrições federais contra 
o lobby e a atividade política que evitam qualquer 
atividade que se assemelhe com o tema.

O grau em que uma solicitação por recursos pode 
estar fora das normas aceitáveis para a comunidade 
pode ser outro obstáculo. Cada fundação comunitária 
precisa pesar as implicações de cada doação que decide 
fazer, uma vez que estas estão relacionadas com as 
normas da comunidade.

Pelo fato das fundações comunitárias dependerem de recursos financeiros de 
sua comunidade local, elas tendem a não ser mais progressivas ou conservadoras 
do que as pessoas e áreas que elas servem.

Resumindo

Na minha experiência, as fundações comunitárias mundo afora não diferem 
substancialmente em seu objetivo de melhorar a qualidade de vida da população 
em suas comunidades. Algumas das técnicas são certamente diferentes, mas os 
resultados esperados são os mesmos.

Esta ferramenta flexível – a fundação comunitária - está provando valer a pena 
independente de onde está localizada. A doação de uma fundação comunitária pode 
garantir credibilidade para um projeto, possibilitando outros recursos adicionais. 
Assim, o papel da fundação como um instrumento para o investimento social é uma 
ferramenta essencial para o enpoderamento da comunidade como um todo.

Além disso, a falta de recursos não pode deter o conselho ou os profissionais da 
fundação comunitária. Ao invés de se lamentar sobre recursos escassos e deixar de 
examinar uma proposta de projeto legítima, a fundação precisa decidir qual o nicho 
deve explorar para que possa contribuir ao sucesso do projeto.

A principal virtude de uma fundação comunitária como uma organização doadora 
deve ser o processo e não o produto. Pessoas comuns, utilizando recursos gerados por 
outras pessoas comuns, tomando decisões sobre o uso que será feito desses recursos. 
São as pessoas da comunidade que estão aptas a moldar um pouco essa comunidade. 

Fundações 

comunitárias não 

operam no vácuo e 

portanto podem ser 

afetadas por restrições 

legais e costumes 

locais
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Num mundo de burocracias, regras e regulamentos, isto é reconfortante e 
permite que as pessoas tenham um pouco de sentido de controle sobre suas vidas. O 
que mais alguém pode pedir?
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