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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



O Papel de uma Fundação Comunitária como Doador   3

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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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.



O Papel de uma Fundação Comunitária como Instrumento para o Investimento Social   9

Um número limitado de cópias desta publicação (e 

outras da série) pode ser obtido através do site da 

Charles Stewart Mott Foundation na internet (mott.org). 

Cada publicação também pode ser obtida através de 

download no web site.

CrÉDItoS  De  ProDUÇÃo

Design: Olmsted Associates, Inc. Flint, Michigan

Ilustração: Alla Dubrovich, Grand Blanc, Michigan

Impressão: Riegle Press, Davison, Michigan

Título em Inglês: The Balancing Act



O Papel de uma Fundação Comunitária como Líder na Comunidade   a

III. O papel de uma  Fundação Comunitária
               como Líder na Comunidade

OUTUBRO 2008

Equilíbrio
Em busca do

CHARLES STEWART

MOTT FOUNDATION



10   Em Busca do Equilíbrio

BA-3

CHARLES STEWART

MOTT FOUNDATION

Charles Stewart Mott Foundation
Mott Foundation Building
503 S. Saginaw St., Ste. 1200
Flint, MI 48502-1851
Website: Mott.org
E-mail: info@mott.org
Fone: +1 810.238.5651
Fax: +1 810.766.1753

Este artigo é uma publicação original da Charles Stewart 
Mott Foundation. Foi traduzido para o português pelo 
ICom – Instituto Comunitário Grande Florianópolis.

O ICom é uma organização sem fins lucrativos inspirada 
no conceito de fundação comunitária. Atua na região 
da Grande Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, 
Brasil. Fundado em novembro de 2005, trabalha 
principalmente em três áreas: produção e disseminação 
de conhecimento sobre a realidade social local, terceiro 
setor e do movimento das fundações comunitárias; apoio 
e fortalecimento das organizações da sociedade civil; e 
suporte a investidores sociais. 
Para maiores informações sobre o ICom, visite o site 
www.icomfloripa.org.br 



b   Em Busca do Equilíbrio

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 líder comunitário
 Devido a sua experiência de trabalho com vários doadores, beneficiários, 
organizações da sociedade civil e agências governamentais, os profissionais, 
conselheiros e diretoria das fundações comunitárias geralmente conhecem 
com propriedade os assuntos que preocupam a comunidade. Esse 

conhecimento lhes dá uma perspectiva mais ampla do que a de muitas outras 
organizações.

Além disso, por não dependerem de campanhas anuais para mobilização de 
recursos, elas adotam uma visão de longo prazo sobre o bem estar comunitário, e estão 
em condição privilegiada para correr riscos e lidar com temas mais “espinhosos”.

Durante anos, muitas fundações consideravam o fato de lidar com temas mais 
difíceis como sua característica de facilitador ou de ‘parte neutra’. Mas atualmente esse 
papel se descreve melhor com o de “líder comunitário”, uma posição mais assertiva que 
reflete a situação em que se encontra o setor.

Um líder comunitário pode ser definido como uma pessoa ou organização que 
identifica um problema, tem uma noção geral do resultado almejado e conduz um 
processo que integra uma ampla gama de interesses comunitários e ao fim deve resultar 
em consenso sobre um método a ser utilizado para alcançar determinado objetivo. 
Às vezes essa liderança consiste em atuar como um mediador e reunir os diferentes 
elementos da comunidade e, em outras ocasiões, a fundação comunitária impulsiona o 
processo para alcançar o objetivo desejado.

As fundações comunitárias se descrevem frequentemente como “atores neutros”. 
Pode-se entretanto argumentar que esta não é uma descrição apurada ou mesmo uma 
postura desejável para a maioria das fundações comunitárias. Elas podem e devem 
servir a interesses que não os seus próprios, e elas são e devem ser, decisivamente, 
independentes. Acima de tudo, essas organizações podem e devem advogar pelos 
melhores resultados possíveis para as comunidades que servem.

É obvio que as fundações comunitárias devem ter cuidado para evitar realizar ações 
que possam ofender a comunidade em geral ou partes significantes desta. Por isso a 
construção de consensos e acordos é frequentemente necessária.

São vários os aspectos a considerar neste papel de liderança.

A idoneidade na liderança

Liderança implica que os profissionais e o conselho da fundação tenham uma visão para 
a comunidade, e alguma noção dos resultados desejados em certas situações.

Quando se está considerando o envolvimento em algum tema, o conselho e os 
profissionais devem examinar qual o grau de interesse da fundação no assunto e/ou o 
nível de experiência requerido para que se possa assumir um papel de liderança.

Obviamente, esse papel somente pode ser assumido quando houver clara 
concordância de que uma dada ação é apropriada. Outras preocupações a serem 
consideradas são o conflito ou duplicidade de interesses, o potencial envolvimento 
com assuntos políticos partidários e a compatibilidade com as doações realizadas pela 
fundação, além de seus outros interesses programáticos.

Uma fundação comunitária e seus representantes devem ser capazes de assumir 
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a liderança com boa vontade. Isso significa que devem estar dispostos a deixarem que 
outros recebam os créditos, se isso for necessário para alcançar do objetivo desejado.

O indivíduo que lidera os esforços deve ser uma pessoa respeitável e habilidosa, ser 
um líder sem querer ser uma “estrela” e possuir uma boa reputação na comunidade. Se a 
glória pessoal for importante, o indivíduo e por consequência a fundação, podem parecer 
estar a serviço de si próprios.

A capacidade de liderança 

Ser incumbido do papel de liderança, seja por ter tomado a iniciativa ou por ter sido 
requisitado a assumir uma tarefa, pode deslocar tempo, recursos financeiros e energia 
antes investidos nas operações cotidianas de uma fundação comunitária. No entanto 
uma fundação com recursos e pessoal adequado pode suprir a falta de atenção total do 
profissional ou membro do conselho que está atuando como líder.

Além dos recursos humanos, uma fundação comunitária deve considerar se é 
apropriado deslocar parte de seu fundos ou recursos de outros programas para essa 
tarefa. Uma fundação pode financiar de maneira proativa um esforço comunitário para 
lidar com algum problema e/ou pode mobilizar recursos adicionais de fontes externas. 
Sua capacidade financeira faz da fundação comunitária um líder muito atrativo, mas 
aceitar um papel de liderança e proporcionar financiamento pode resultar em mais 
demandas por liderança do que a fundação pode lidar.

A fundação comunitária deve buscar alcançar o equilíbrio adequado quando atua 
como líder, para evitar cair na armadilha de se tornar um operador de programas. 
Apesar da operação de programas estar se tornando comum entre organizações que 
fazem doação, o excesso dessa prática pode seriamente pôr em risco a flexibilidade e 
a tradicional habilidade da fundação comunitária de responder às necessidades e/ou 
circunstâncias dinâmicas de sua comunidade.

Por não depender somente de um grupo em particular do setor privado ou de 
financiamento governamental, a fundação comunitária pode ser um bom facilitador 
em momentos onde a independência é valiosa. Sua liderança pode ser de particular 
importância em situações que requerem uma ponte entre comunidades com recursos e 
comunidades necessitadas. Também existem situações em que se deve construir pontes 
entre o setor público e o privado.

Nos Estados Unidos há vários exemplos interessantes de liderança: 

}  Na primavera de 2001, um conflito civil ocorreu em Cincinnati, como resultado da 
morte de um jovem afro americano pela polícia. Inicialmente, o prefeito criou a 
associação Cincinnati Action Now (CAN), para melhorar as relações entre a polícia 
e a comunidade e criar mais oportunidades para as minorias. Depois de um ano 
de relativo sucesso, a CAN solicitou à fundação comunitária Greater Cincinnati 
Foundation para formar uma coalizão de 15 fundações locais e outros investidores 
sociais, mobilizando US$ 7 milhões para a criação do fundo Better Together 
Cincinnati, cujas primeiras doações foram realizadas em 2003. Um dos resultados 
mais significativos tem sido o financiamento do Community/Police Partnering 
Center (Centro de Alianças Comunidade/Polícia), iniciativa que mudou radicalmente 
a atitude dos oficiais de polícia na comunidade. A fundação comunitária também 
proporcionou capital inicial para um programa de fomento a negócios de 
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propriedade de minorias, atualmente operado pela câmara de comércio local.

}  Novo México é o estado norte americano com maior índice de desnutrição infantil. 
A Albuquerque Comunity Foundation, junto com McCune Charitable Foundation 
e PNM Foundation, está liderando uma campanha para reduzir a desnutrição 
infantil no estado. Usando diversos meios de comunicação, a campanha busca 
conscientizar para o problema e mobilizar recursos de pessoas, empresas e 
outras instituições para financiar o banco de alimentos Road Runner. Além disso, 
a New Mexico Community Foundation e a New Mexico Coalition of Community 
Foundations (Coalizão das Fundações Comunitárias do Novo México), também têm 
executado importante papel nessa iniciativa. Desta forma, a liderança da fundação 
comunitária serviu para a mobilização de recursos adicionais, além de alertar a 
população em geral para um sério problema em nível estadual. 

}  A Community Foundation of Greater South Woods County, na região central 
do estado de Wisconsin (EUA), se localiza numa área rural que perdeu uma 
importante empresa, que gerava grande quantidade de postos de trabalho, 
e sofreu o declínio na demanda por mirtilos, seu principal produto agrícola. 
Essa recente fundação comunitária, criada em 1994 e com menos de US$ 20 
milhões em patrimônio, se uniu à Heart of Wisconsin Business and Economic 
Aliance (Aliança Empresarial e Econômica do Coração de Wisconsin) para lançar 
a Community Progress Initiative (Iniciativa para o Progresso da Comunidade), 
um programa de três anos para fomentar o desenvolvimento econômico da 
comunidade. Esse esforço de base comunitária, envolveu cidadãos em discussões 
sobre o controle local e desenvolvimento comunitário. Como resultado, a empresa 
Ocean Spray Cranberries, Inc. expandiu suas operações na região, gerando 100 
novos empregos na região. A empresa cita a iniciativa como um fator de grande 
peso para sua decisão de expansão.

Lidando com as consequências

Há momentos em que a liderança traz consequências, intencionais ou não, que deixam 
a fundação comunitária numa posição incômoda. Um grande investidor social, um 
potencial investidor ou um membro do conselho podem estar em desacordo – ou 
mesmo se opor – ao um resultado que a fundação ajudou a obter.

Por exemplo, uma fundação comunitária localizada na região do Meio Oeste 
dos Estados Unidos, fazia parte de uma coalizão de organizações preocupadas com 
a infância. Esta aliança se opunha a um projeto de lei com vistas a permitir o porte 
oculto de armas. Várias organizações renunciaram sua participação no grupo porque 
seus conselheiros temiam represálias por parte de seus maiores investidores sociais. 

A fundação comunitária, apesar de muitos de seus conselheiros apresentarem 
preocupações similares, permaneceu no grupo. O projeto de lei acabou não sendo 
aprovado, e mesmo assumindo uma postura potencialmente controversa, a fundação 
comunitária continuou seu crescimento em um ritmo acelerado.

Há ocasiões onde os esforços para chegar a consensos ou para resolver 
determinados problemas complexos tornam-se fracassos lamentáveis. Entretanto, a 
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fundação comunitária deve adotar uma visão de longo prazo e não julgar seus êxitos 
ou fracassos no curto prazo. 

Assumir o papel de liderança não é uma decisão a ser tomada sem o devido 
planejamento e discussão, e é necessário que os membros do conselho estejam 
suficientemente confortáveis com a fundação desempenhando o papel de mediação 
ou liderança. Na maior parte das vezes, a fundação comunitária descobrirá que é 
melhor atuar e fracassar que evitar inteiramente os riscos.

A relevância da liderança

A liderança sempre foi uma característica das fundações comunitárias. De fato, a 
Cleveland Foundation, fundada por proeminentes líderes sociais há um século, colocou 
em prática uma estratégia de liderança comunitária durante seus primeiros cinco anos, 
já que não possuía patrimônio suficiente para fazer doações. Durante este período, 
seus líderes dedicaram esforços para a melhoria da infraestrutura das organizações da 
sociedade civil em Cleveland e no desenvolvimento de um mecanismo de mobilização 
de recursos para apoiar o setor.

Também organizaram uma rede de moradias para imigrantes, que eram instituições 
de assistência social, fundadas no início do século XX para integrar novos imigrantes à 
vida nos Estados Unidos. Estas casas se encontravam nas grandes cidades do Leste e do 
Centro-Oeste. Hoje em dia, as que permaneceram se tornaram, em sua maioria, agências 
de assistência social integral às minorias que habitam bairros marginalizados.

No início deste século, o foco na liderança ressurgiu, devido largamente à crítica 
(como documentado nos dois relatórios citados a seguir) de que o papel de liderança das 
fundações comunitárias fora seriamente comprometido na década de 90, uma vez que 
nesse período houve grande concentração de esforços para o aumento do patrimônio e 
para servir às necessidades de seus investidores sociais.

Em 2004, um estudo feito pelo Chapin Hall Center for Children da Universidade de 
Chicago, intitulado: “Community Change Makers: The Leadership Role of Community 
Foundations” (Agentes de Mudança na Comunidade: O Papel das Fundações Comunitárias) 
recebeu pouca atenção, mas o setor realmente acordou e se deu conta de sua situação 
em 2005, a partir do lançamento do relatório “On the Brink of New Promise: The Future 
of U.S. Community Foundations” (No Limiar da Nova Promessa: O Futuro das Fundações 
Comunitárias dos Estados Unidos), elaborado pelo Blueprint Research & Design, junto 
com o Monitor Company Group. O relatório recomendava – muito claramente – que as 
fundações comunitárias mudassem seu foco da necessidade dos investidores sociais para 
prestar mais atenção ao papel potencialmente maior de liderança comunitária.

Citando o aumento da competição do setor comercial e da tecnologia, que permitem 
que os investidores sociais possam acessar direta e imediatamente as organizações da 
sociedade civil para fazerem suas doações, os autores, Lucy Bernholz, Katherine Fulton e 
Gabriel Kasper escreveram:

“Fundações comunitárias individualmente e o setor como um todo, precisarão 
exercer uma liderança criativa e corajosa para avançar na próxima era. A maior parte 
da mentalidade que tem guiado o setor até agora precisa ser substituída por um novo 
conjunto de premissas sobre prioridades, operações e as definições de sucesso.”

 Ambos os relatórios citam o acesso, agilidade, credibilidade e conhecimento local 
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das fundações comunitárias como valiosos atributos de liderança. Eles ressaltam que as 
fundações comunitárias possuem variados recursos financeiros, intelectual e institucional. 
Além disso, as fundações são independentes e deveriam responder à, ou mesmo ser 
responsáveis pelas comunidades que servem. 

Desde que esses relatórios foram publicados, o Community Foundations 
Leadership Team, do Council on Foundations fez uma doação para a organização 
CFLeads (Community Foundation Leading Change) para implementar um programa de 
desenvolvimento de liderança. Trabalhando em conjunto com o Community Strategies 
Group, do Aspen Institute, o CFLeads iniciou duas redes de lideranças envolvendo 16 
fundações comunitárias.

Além disso, foi criado o National Task Force on Community Leadership (Força Tarefa 
Nacional em Liderança Comunitária), um grupo de 30 líderes da área de investimento 
social, que representa um esforço de alto nível para criar uma estrutura que permita 
o desenvolvimento da liderança comunitária tanto para as fundações comunitárias 
individualmente, como para o setor como um todo. (Veja www.cof.org.)

Desenvolvimento fora dos Estados Unidos.

O movimento das fundações comunitárias ainda é tão novo em muitas regiões fora dos 
Estados Unidos que a maioria dessas fundações concentra sua atenção em mobilizar 
recursos e/ou fazer doações. Mas algumas têm exercido uma importante liderança no 
desenvolvimento econômico e comunitário, o que por sua vez as permitiu consolidar sua 
identidade e conquistar a confiança de suas comunidades.

Pode-se dizer, entretanto, que o principal – e mais importante – papel de liderança 
das fundações comunitárias é no desenvolvimento do investimento social local, baseado 
em doações de cidadãos e de organizações da comunidade. Particularmente no Centro 
e Leste Europeu, ex-Yugoslávia e ex-União Soviética, o papel das fundações comunitárias 
como instrumentos para o investimento social local é uma importante forma de 
liderança.

Alguns excelentes exemplos de liderança das fundações comunitárias fora dos 
Estados Unidos podem ser citados:

}  A associação de organizações doadoras, Community Foundations of Canada (CFC) 
agora publica um relatório chamado Vital Signs (Sinais Vitais), que foi realizado pela 
primeira vez pela Toronto Community Foundation em 2001 e que proporciona 
uma ‘radiografia’ da saúde social do Canadá. Esse ‘check-up’ anual é conduzido por 
todo o Canadá por 11 fundações comunitárias e avalia a vitalidade da comunidade, 
identifica as tendências significativas e atribui categorias para pelo menos 10 áreas 
críticas para a qualidade de vida. As fundações comunitárias e outras organizações 
tem usado esse relatório para incrementar seu apoio para atividades locais. Por 
exemplo, a Kitchener and Waterloo Community Foundation identificou, através 
do relatório Vital Signs de 2007, que o nível de alfabetização em sua comunidade 
era abaixo da média. A fundação então fez doações ao longo de vários anos a 
um programa de alfabetização. Em Ottawa, o relatório Vital Signs de 2006 revelou 
baixos índices de apoio às artes em comparação a outras regiões. O resultado tem 
sido o aumento de recursos mobilizados na comunidade para essa causa. 

}  Na Ucrânia, a Donetsk City Charity Foundation “Dobrota” (bondade) é uma 
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fundação que oferece serviços completos. Dobrota recolhe informações e 
atualiza seu banco de dados de 70.000 investidores sociais e parceiros; se 
comunica regularmente com potenciais investidores sociais, negociando 
com aqueles que lhe respondem e solicitando sua participação nos 
programas que executa. A fundação comunitária faz doações para 
instituições de saúde, organizações de educação e proteção social, e 
instituições que trabalham em prol de pessoas portadoras de deficiência. 
Além disso, proporciona apoio financeiro direto para indigentes. Através 
dessas ações, Dobrota é um exemplo para toda a comunidade no 
desenvolvimento de uma cultura de participação civil. Ela vive seu lema, 
“fazer o bem é o negócio de todos”.

}  A Tuzla Community Foundation (CFT) é a primeira fundação comunitária na 
Bósnia e Herzegovina, estabelecida em 2003. Ela coordena as atividades do 
Youth Emporwerment Partnership Program (YEPP) (Programa em Parceria para 
o Empoderamento Juvenil), um programa transnacional que envolve os jovens 
para que identifiquem preocupantes problemas locais, nacionais e regionais 
através de conferências, treinamentos e outros cursos de capacitação. Uma 
importante atividade do YEPP foi o estabelecimento e a manutenção de um 
centro comunitário, que tem se tornado um popular espaço de encontro para 
aqueles preocupados com o desenvolvimento da sociedade civil e para muitas 
organizações sem fins lucrativos. Outro programa é o Youth Bank (Banco da 
Juventude), onde jovens sugerem doações para responder a necessidades da 
comunidade, foi desenvolvido com assistência da Community Foundation for 
Northern Ireland.

O movimento das fundações comunitárias é bem desenvolvido no Reino Unido, e 
atividades de liderança existem em grande quantidade. Alguns exemplos:

}  Como resposta ao aumento de atividades de gangues juvenis, a Community 
Foundation for Merseyside (CFM) se aproximou da polícia de Merseyside 
sugerindo a criação do Merseyside Youth Transformers Program (Programa de 
Transformadores da Juventude de Merseyside). Essa iniciativa piloto proporcionou 
diversas atividades, envolvendo educação e recreação para mais de 10.000 
jovens e resultou na diminuição em 11% do índice de comportamento anti-
social. Com base na avaliação feita pelo CFM sobre os programas iniciais, o plano 
é trabalhar num modelo em nível nacional para as fundações comunitárias 
que enfrentam problemas similares com gangues e violência urbana em suas 
comunidades.

}  Preocupada com a saúde dos homens de meia idade, a Community Foundation 
Serving Tyne & Wear and Northumberland lançou em 2001 uma campanha 
plurianual para a melhoria do seu estilo de vida. Uma massiva campanha de 
relações públicas foi feita utilizando-se de uma mascote, o “Idle Eric”, que incentiva 
pequenas mudanças no estilo de vida. Em 2004-2005, a campanha promoveu a 
caminhada como forma de exercício. Em 2006-2007, o foco foi em nutrição, saúde 
sexual, atividade física, fumo, drogas, álcool, auto-exame e saúde mental. Em 
2006, uma clínica médica local focou sua atenção em homens vivendo em áreas 
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rurais. Em 2007, a campanha promoveu os benefícios de beber água regularmente 
e 15.000 garrafas de água foram distribuídas para os times de futebol local. A 
fundação também fez várias pequenas doações, totalizando mais de 18.000 libras 
para grupos comunitários locais, para o apoio a atividades que promovem uma 
vida saudável.

}  A Community Foundation for Northern Ireland (CFNI) se coloca numa categoria à 
parte, destacando-se como uma liderança no desenvolvimento do movimento 
Youth Bank (Banco da Juventude). Através de seu extensivo e inclusivo programa 
de doações, a CFNI tem ajudado a reunir grupos rivais durante os anos de conflito 
político e religioso. O CFNI coordena a rede Foundations for Peace (Fundações pela 
Paz), uma associação internacional dedicada à promoção de paz em regiões de 
conflito.

Resumindo

Fundações comunitárias são líderes naturais, algumas vezes como mediadores e 
frequentemente como indutores de processos para a solução de problemas ou para 
identificar oportunidades na comunidade. O campo tem acolhido os desafios propostos 
pelo relatório “On the Brink of New Promise” com grande entusiasmo, e parece justo 
afirmar que o papel de liderança comunitária continuará a se expandir nos Estados Unidos. 
Em outras regiões muitas fundações comunitárias estão assumindo esse papel, e outras as 
seguirão na medida em que se tornem mais experientes e sua presença na comunidade 
mais visível.

Assumir o papel de liderança possivelmente fará aumentar o orçamento operacional 
de uma fundação, uma vez que pode ser necessário pessoal adicional. Contudo, 
a visibilidade que se ganha acaba por aumentar as chances de conquistar novos 
investidores sociais para a organização.

Tornar-se mais do que uma simples organização de serviços aos investidores sociais e 
de doações que proporcionam o bem-estar, certamente tem seus riscos. Mas esses riscos 
são pálidos à luz do que pode ser conquistado. Os casos aqui citados são somente alguns 
exemplos do enorme potencial para liderança no crescente movimento das fundações 
comunitárias. É difícil identificar motivos que justifiquem o não envolvimento das 
fundações comunitárias no papel de liderança para fazer suas comunidades, e o mundo, 
mais justo e sustentável.
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