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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 instrumento para o 
investimento social

 Uma das funções mais importantes de uma fundação comunitária é a de 
servir como um instrumento para o investimento social de pessoas, 
empresas e organizações locais. Esse atributo tem levado essas fundações a 
atuarem como mecanismos para a manutenção de programas 

desenvolvidos por organizações da sociedade civil e permitiu que as fundações 
comunitárias se tornassem uma das formas de investimento social que crescem mais 
rapidamente por todo o mundo.

Nos Estados Unidos esse crescimento foi tão expressivo no final da década de 80 
e durante a de 90, que ficou cada vez mais difícil manter o equilíbrio adequado entre 
fazer doações, gerenciar e ampliar seus ativos e exercer liderança comunitária. Quando 
dirigentes de fundações comunitárias se encontravam, frequentemente a primeira 
questão que se perguntavam não era “qual a diferença que você tem feito na sua 
comunidade?”, mas sim “Qual o montante de seus ativos?”.

A flexibilidade das fundações comunitárias tem sido chave para seu crescimento. 
Sua capacidade de aceitar quase qualquer tipo de doação (dinheiro, títulos de crédito, 
imóveis, direitos de mineração e até animais em algumas partes do mundo), sua 
habilidade de atender a quase todos os interesses de investimento social dos doadores, 
sua responsabilidade na custódia e administração de fundos e suas estruturas de 
governança independentes – tudo isso têm contribuído para o êxito do movimento das 
fundações comunitárias.

Fundos permanentes

Uma prática comum das fundações comunitárias é fixar valores mínimos para que um 
investidor social estabeleça, junto à organização, um fundo com seu nome. Isso permite 
que o investidor, ou outra pessoa ou entidade eleita por ele, possa gozar de certa 
“imortalidade”, já que as doações desembolsadas são feitas em nome do fundo e não da 
fundação comunitária. Isso pode ser atrativo para pessoas sem herdeiros ou para aqueles 
que decidem não deixar a totalidade de seus bens para seus herdeiros.

É importante ressaltar que os benefícios dos fundos permanentes se estendem ao 
longo de muitas gerações. Prefeitos e vereadores vão e vem, líderes sociais podem ser 
generosos ou mal intencionados, mas os fundos permanentes estabelecidos no passado 
continuam dando frutos no presente e para o futuro. Além disso, a bonança dos tempos 
de prosperidade gera renda para financiar programas sociais em tempos difíceis.

É muito comum nos Estados Unidos que as fundações comunitárias contem com 
fundos permanentes em benefício de uma organização em particular. A fundação 
comunitária oferece proteção, preservando os recursos do fundo permanente de 
possíveis decisões impulsivas por parte da organização beneficiária, que poderia 
considerá-lo como um fundo de emergência se estivesse diretamente sob seus cuidados. 
A fundação comunitária também pode modificar o destino dos fundos permanentes, 
nos caso em que a organização beneficiária original se dissolva ou altere sua missão de 
maneira significativa. Assim, os investidores sociais têm assegurado que a causa de seu 
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interesse – ou alguma outra muito parecida – 
continuará recebendo apoio para sempre.

Por exemplo, a Columbus Foundation, 
em Ohio (EUA), tinha um fundo permanente 
estabelecido para beneficiar um hospital que 
atendia especificamente a casos de tuberculose. 
Quando o hospital fechou suas portas, o 
conselho da fundação comunitária nomeou 
como beneficiário dos rendimentos do fundo 
uma seção local da American Lung Association 
(organização dedicada à promoção da saúde 
através da prevenção de doenças pulmonares).

A estabilidade que uma fundação 
comunitária aporta ao terceiro setor, sua 
flexibilidade em aceitar doações e no 
estabelecimento de fundos para satisfazer os 
interesses dos investidores sociais locais, sua 
eficiência e eficácia na administração dos bens 
sob sua responsabilidade, são fatores que se 
combinam pra torná-la um parceiro essencial no 
investimento social de base comunitária. 

Mesmo que a constituição desses fundos 
não dê conta de todas as necessidades sociais de 
uma comunidade, em quase qualquer lugar do 
mundo existe campo para o desenvolvimento de 
fundações comunitárias e seus fundos permanentes.

À medida que o impulso para a constituição de fundações comunitárias se amplia 
para além da América do Norte, o enfoque imediato no desenvolvimento de fundos 
permanentes começa a ser menos prático. Isso porque em muitos países os investidores 
sociais não têm tantas oportunidade de acumular riqueza substancial, as organizações do 
terceiro setor não podem investir seus recursos no mercado financeiro, e necessidades 
urgentes da população local exigem que os recursos disponíveis sejam usados 
imediatamente. 

Isso não quer dizer que não existem fundos permanentes fora da América do Norte, 
mas sim que há uma ênfase maior em garantir o recebimento de recursos, de outras 
fundações ou governamentais, para a utilização imediata em doações locais.

Fundos recomendados pelo investidor social

Os fundos recomendados pelo investidor social (ou donor-advised funds) têm sido uma 
alternativa de investimento básica oferecida por muitas fundações comunitárias norte-
americanas aos seus investidores.

Nos Estados Unidos, recursos colocados num fundo recomendado são dedutíveis do 
imposto de renda devido pelo investidor social no ano em que o fundo foi estabelecido, 
independente do capital do fundo ou de seus rendimentos serem distribuídos ao 

Benefícios dos fundos permanentes para os  
investidores sociais

A possibilidade de satisfazer os impulsos generosos 
dos investidores sociais que desejam “devolver algo” à 
comunidade.

Saber que um investimento feito em determinado        
momento vai gerar renda para sempre, e que a fundação 
investirá os recursos de maneira a manter seu poder de  
compra.

 A possibilidade de indicar uma causa para a qual o fundo 
permanente é estabelecido, acompanhada da certeza de 
que a fundação comunitária tem a responsabilidade de 
trocar a causa no caso desta tornar-se obsoleta com o 
tempo.

O reconhecimento perpétuo ao investidor social ou à 
pessoa em memória da qual o fundo é nomeado.

A certeza de que as decisões sobre o uso dos 
rendimentos do fundo, num futuro tão remoto quanto 
se possa imaginar, estarão sob a responsabilidade de 
cidadãos que conhecem a comunidade e entenderão as 
necessidades e oportunidades que nela se apresentarem.

  

•  

•  

•  

•  

•  
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longo de vários anos. A fundação comunitária fica responsável por garantir que a 
recomendação do investidor social sobre as doações realizadas a partir de seu fundo 
seja para uma causa que é coerente com a missão da fundação. Além disso, como 
em qualquer doação efetuada pela fundação, seu conselho diretor deve aprovar as 
recomendações do investidor sobre a maneira como os recursos serão distribuídos. É 
importante notar, porém, que existem fundações comunitárias que não tem buscado 
constituir esse tipo de fundo, optando por concentrar-se unicamente na criação de 
fundos permanentes para uso discricionário. 

A maioria das grandes e exitosas fundações comunitárias reuniu porção significativa 
de seu patrimônio graças ao entusiasmo em criar fundos recomendados, trabalhando 
com os investidores sociais por toda sua vida e estimulando-os, ao longo do tempo, a 
incluir a fundação em seu testamento ou plano de sucessão de bens.

Existe uma importante diferença conceitual entre as fundações que têm ignorado 
o desenvolvimento de fundos recomendados e aquelas que os buscam ativamente. As 
primeiras tendem a ver a fundação comunitária como uma entidade essencialmente 
doadora; as segundas sentem-se confortáveis com o conceito de fundação comunitária 
como um instrumento pelo qual investidores sociais locais podem alcançar seus 
objetivos filantrópicos.

Algumas fundações comunitárias exigem que os fundos recomendados sejam 
também fundos permanentes, – ou seja, o capital deve permanecer no patrimônio da 
fundação comunitária, e a doação recomendada corresponderá ao resultado da aplicação 
financeira daquele capital – enquanto outras encorajam que sejam distribuídos em 
doação tanto o capital principal como seus rendimentos. Frequentemente, este último 
enfoque resulta em uma maior interação com os investidores sociais e oferece mais 
recursos para atender as necessidades imediatas da comunidade.

A maioria das fundações comunitárias nos Estados Unidos se encontram num ponto 
médio, promovendo o desenvolvimento de fundos recomendados ao mesmo tempo 
em que buscam avidamente incrementar seus recursos patrimoniais, discricionários e 
recursos com recomendação a amplas áreas de interesse ao invés de a organizações 
específicas. Como apontado anteriormente, os fundos recomendados oferecem à 
fundação comunitária a oportunidade de desenvolver uma relação com o indivíduo, e 
essa relação pode resultar na inclusão da fundação em seu testamento. Durante o tempo 
em que trabalhei na Columbus Foundation (EUA) em meados dos anos 80, descobrimos 
que dois terços dos indivíduos que haviam estabelecido fundos recomendados incluíram 
a fundação em seus testamentos. (Como naquela época a fundação tinha mais de 40 
anos, muitos de seus primeiros doadores já haviam falecido).

Os fundos recomendados pelo investidor social ganharam força na década de 90, 
quando muitos investidores jovens contavam com recursos significativos mas não 
queriam estabelecer fundações privadas.

Muitas fundações comunitárias tiraram vantagem da situação e focaram seus 
esforços de mobilização de recursos na criação de fundos recomendados. De fato, muitas 
estratégias tradicionais de mobilização de recursos foram abandonadas e toda a energia 
foi focada nessa área.

Esse fenômeno tem sido amplamente questionado em muitos âmbitos, taxado 
ainda por muitos como o “modelo americano”, por causa da sensação de que os fundos 
recomendados acabam sendo distribuídos somente para programas que interessam 
aos investidores sociais e não lidam com as necessidades da comunidade ou a sorte dos 
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mais pobres.
Entretanto, as fundações comunitárias 

conseguem utilizar esses recursos recomendados 
em programas de doação que não poderiam 
ser levados a cabo somente com os recursos 
discricionários disponíveis. Como as fundações 
comunitárias conhecem esses investidores e seus 
interesses, essa prática é frequentemente um 
meio eficaz de financiar causas importantes para a 
comunidade.

Desde o início dos anos 90, ‘fundos 
recomendados comerciais’ – criados por empresas 
operadoras de fundos de investimento e 
conhecidos por “commercial charitable gift funds” 
(fundos comerciais de doação à caridade) – têm 
apresentado novos desafios para as fundações 
comunitárias.  É difícil que as fundações superem uma carteira de investimento de 
empresas como as operadoras Fidelity ou Vanguard. Além disso elas jamais terão 
capacidade de processar as recomendações dos investidores sociais tão rapidamente 
quanto esses provedores comerciais.

Por outro lado, as fundações comunitárias conhecem suas comunidades e o 
setor sem fins lucrativos, e podem oferecer informações e conhecimentos valiosos 
ao investidor social. Essa continuará sendo a principal vantagem sobre os fundos 
recomendados comerciais.

Como as empresas operadoras de fundo de investimentos não se interessam na 
criação de fundos permanentes, a totalidade de seus fundos pode ser distribuída, o que 
é importante para muitos investidores sociais. Entretanto as fundações comunitárias 
são flexíveis. Elas podem permitir não somente a doação dos rendimentos de um fundo 
recomendado pelo investidor social, como também seu capital principal. Esta flexibilidade 
também permite mais recursos revertidos à comunidade no curto prazo.

Muitas fundações têm desenvolvido programas muito bem organizados que 
encorajam o investidor social a apoiar causas específicas na comunidade.  Estes 
esforços, que aumentam a interação entre a fundação e os investidores, parecem estar 
funcionando muito bem.

Na Community Foundation for Greater Atlanta (EUA), por exemplo, os membros da 
equipe da fundação familiarizam-se com as organizações da sociedade civil local através 
de doações realizadas a partir dos recursos para uso discricionário disponíveis. A partir de 
então eles mostram aos investidores sociais os resultados obtidos por essas organizações 
locais e os encorajam a apoiá-las. Assim, os programas de doação a partir dos fundos 
discricionários são complementados significativamente pelas doações partidas dos 
fundos recomendados pelos investidores sociais.

Os fundos recomendados pelos investidores sociais não se tornaram muito populares 
fora da América do Norte, mas eles porém existem. A fundação comunitária em Togliatti, 
Rússia, criou diversos fundos recomendados por empresas (corporate-advised funds). 
Fundações comunitárias no Reino Unido permitem que os investidores sociais tornem-
se mais envolvidos com as decisões sobre o programa de doação. Os investidores, 

Fundos recomendados 
pelos investidores 
sociais oferecem à 
fundação comunitária 
a oportunidade de 
desenvolver uma relação 
com o investidor. Essa 
relação pode resultar na 
inclusão da fundação 
no testamento daquele 
indivíduo.
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por exemplo, podem querer 
receber informações sobre 
propostas pendentes, selecionar 
projetos para apoiar a partir de 
uma pequena lista elaborada 
pela fundação, ou nomear 
organizações para receber 
apoio. Esses investidores 
também podem se reunir com 
os profissionais da fundação 
para discutir outros interesses 
em seus futuros programas de 
doação.

Como são criados esses 
instrumentos

Depois que uma fundação 
comunitária desenvolve 
suas políticas sobre o tipo de 
doações que irá aceitar, cria 
uma política de investimento 
financeiro que estabelece diretrizes 
para ter retorno financeiro e ativos diversificados, e estabelece políticas sobre o tipo de 
fundos com os quais irá trabalhar, ela está preparada para empenhar-se seriamente no 
desenvolvimento de seus ativos.

As estratégias para a mobilização de recursos das fundações comunitárias podem 
variar muito ao redor do mundo. Elas podem incluir cofrinhos colocadas em lugares 
estratégicos para a coleta de doações, como na Ucrânia, ou solicitações através de 
consultores financeiros de alto gabarito, como na América do Norte e Reino Unido. O 
elemento comum e essencial para mobilizar recursos é “pedir”. Se o pedido é feito com a 
frequência e a estratégia adequada, o dinheiro chegará.

Quase sempre o conselho diretor da fundação tem um papel crucial na mobilização 
de recursos, pois dá credibilidade e tem responsabilidade fiscal. Alguns conselheiros, ao 
menos, devem ter contatos com potenciais investidores sociais, e todos eles devem ter 
disposição para advogar em favor da fundação comunitária como a melhor opção para 
receber doações.

Na América do Norte os esforços para mobilização de recursos se baseiam em 
relações pessoais. Essa relação pode ser feita entre a fundação comunitária e um 
investidor social, seja ele um indivíduo, uma empresa ou um consultor financeiro. Essa 
característica diferencia as fundações comunitárias de outras organizações como a United 
Ways, que mobilizam também muitos recursos, mas a maioria através de campanhas 
de massa em empresas, para recolher doações de funcionários. Essa é uma estratégia 
muito menos individualizada do que as geralmente empregadas por uma fundação 
comunitária.

Benefícios dos fundos recomendados pelos investidores 
sociais para as fundações comunitárias

Investidores que constituem fundos recomendados nas 
fundações comunitárias são uma fonte natural de doações 
futuras, revertidas à fundação por meio de testamento. Esses 
investidores trabalham com os profissionais e com a direção 
da fundação, fazendo recomendações para o uso dos recursos 
de seus fundos, e passam a respeitar a organização e ganhar 
confiança na sua capacidade de administrar ativos.

Já a constituição de fundos permanentes requer um 
enfoque na mobilização de recursos mais substanciais. A 
fundação normalmente descobre que o tempo destinado ao 
trabalho em conjunto com os investidores sociais ao longo de 
sua vida, auxiliando-os a pôr em prática seu desejo de ajudar à 
comunidade, acaba resultando numa doação substancial deste 
investidor, através de seu testamento, para a organização.  

É vital para a fundação comunitária que converse com esses 
investidores, explicando a importância da manutenção perene de 
sua contribuição para a comunidade. É o que fazem as fundações 
comunitárias de sucesso.
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De fato, a maioria das fundações comunitárias da América do Norte e do Reino Unido 
procuram evitar competir com outras organizações da sociedade civil na mobilização de 
recursos. Eventos especiais como rifas ou torneios de boliche são estratégias evitadas. 
Ao invés disso, as fundações focam em recursos mais substanciais, concentrando seus 
esforços nas fontes capazes de provê-los.  Mesmo que doações pequenas sejam bem-
vindas, não se usa muito do tempo e energia dos profissionais da fundação para obtê-las.

Frequentemente a atividade de mobilização de recursos nos Estados Unidos 
concentram-se na busca de doações através de advogados, contadores, consultores 
financeiros, corretores da bolsa e trust officers (profissionais designados por investidores 
para administrar seus recursos financeiros). Esses profissionais possuem clientes 
com recursos disponíveis, conhecem suas inclinações filantrópicas, compreendem as 
implicações fiscais e lhes dão assessoria nos tramites testamentários e de sucessão de 
bens.

Se entenderem a flexibilidade e a responsabilidade das fundações comunitárias na 
administração dos bens, se entenderem também que a fundação não é uma organização 
como outra qualquer mas sim um instrumento pelo qual se pode fazer investimentos 
sociais – esses profissionais estarão mais 
confortáveis em discuti-la como opção aos seus 
clientes. Esta estratégia tem se mostrado um 
sucesso também no Canadá e no Reino Unido.

Em outras partes do mundo, benefícios 
fiscais associados a investimentos sociais não 
são muito generosos, e oportunidades para 
acumular riquezas, mesmo que modestas, 
não são comuns. Por isso, a maior parte das 
atividades de mobilização de recursos se 
concentra na solicitação de doações pequenas 
de indivíduos, na obtenção de doações maiores de empresas, no recebimento de 
subsídios governamentais, ou ainda na busca de doações de fundações privadas. 

Muitas fundações privadas que doam recursos para fundações comunitárias fora 
da América do Norte têm exigido contrapartidas financeiras locais, encorajando dessa 
forma a doação nas comunidades. Na Alemanha, Polônia, Rússia, Eslováquia, África do 
Sul e Zimbábue, árduos esforços de mobilização de recursos têm resultado na criação 
de fundos permanentes. Doações de fundações privadas também têm proporcionado 
capital inicial para cobrir custos administrativos e para fazer doações locais, com objetivo 
de difundir o conceito de fundação comunitária.

Um fundo global para fundações comunitárias (Global Fund for Community 
Foundations) foi criado através dos esforços das fundações Ford e Charles Stewart 
Mott, do Banco Mundial, do European Foundation Centre e da Worldwide Initiative 
for Grantmaker Support (WINGS). Dando apoio para o desenvolvimento de fundações 
comunitárias em todo o mundo, os recursos do fundo global têm proporcionado 
treinamento e assistência técnica, bem como a doação de pequenos valores como 
capital inicial.

À medida que as economias nacionais continuam crescendo e a riqueza se torna 
mais abundante, as fundações comunitárias no Centro e Leste Europeu, na antiga União 
Soviética, Oriente Médio, África subsaariana, Ásia, América Central e do Sul, estarão muito 

A maioria das fundações 
comunitárias da América 
do Norte e do Reino Unido 
procuram evitar competir 
com outras organizações da 
sociedade civil na mobilização 
de recursos.
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bem posicionadas para ampliar seus recursos e aumentar sua capacidade de realizar 
doações.

resumindo

Investidores que constituem fundos recomendados nas fundações comunitárias 
são uma fonte natural de doações futuras, revertidas à fundação por meio de 
testamento. Esses investidores trabalham com os profissionais e com a direção 
da fundação, fazendo recomendações para o uso dos recursos de seus fundos, 
e passam a respeitar a organização e ganhar confiança na sua capacidade de 
administrar ativos.

Já a constituição de fundos permanentes requer um enfoque na mobilização 
de recursos mais substanciais. A fundação normalmente descobre que o tempo 
destinado ao trabalho em conjunto com os investidores sociais ao longo de sua 
vida, auxiliando-os a pôr em prática seu desejo de ajudar à comunidade, acaba 
resultando numa doação substancial deste investidor, através de seu testamento, 
para a organização. É vital para a fundação comunitária que converse com esses 
investidores, explicando a importância da manutenção perene de sua contribuição 
para a comunidade. É o que fazem as fundações comunitárias de sucesso.
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