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RESUMO: As fundações comunitárias surgiram nos EUA, em 1914, como alternativa para a administração de 
doações feitas em benefício de comunidades defi nidas territorialmente. Desde então, seu conceito e suas práticas 
vêm avançando, constituindo uma alternativa aos indivíduos e às instituições dispostos a investir recursos para 
o desenvolvimento de suas comunidades. No Brasil, as organizações inspiradas nesse conceito surgiram nos 
anos 2000, em condições peculiares, como a cultura ainda predominante de investimento social paternalista e 
esporádico. Um dos papéis atribuídos às fundações comunitárias é o de liderança em processos de desenvolvimento 
socioterritorial, o que representa um desafi o particular para tais organizações no Brasil, por serem recentes e 
frágeis. Neste artigo, baseado em pesquisa bibliográfi ca e documental, entrevistas, eventos, visitas e participação 
no cotidiano de fundações comunitárias, busca-se apresentar elementos do histórico, do conceito e das 
características de fundações comunitárias; analisar o contexto de seu surgimento no Brasil; discutir seu potencial 
para exercer liderança no desenvolvimento socioterritorial e sugerir tópicos a integrar agenda de pesquisa sobre 
o tema no país, visando à construção do conceito e das práticas em curso.
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ABSTRACT: Community foundations emerged in the USA, in 1914, as an alternative to managing bequeathed 

grants to the community. Community foundations evolved during the last century and have proven to be important 

vehicles through which individuals and other organisations contribute to the development of local communities. 

Organisations inspired by this concept were established in Brazil in the 2000’s, facing diffi culties such as a culture 

of paternalistic and sporadic giving. Brazilian community foundations are still very incipient and fragile and it 

has been challenging to play important roles such as community leadership. This article is based on bibliographic 

and documental research, interviews, participation in events, visits and practical experience working in community 

foundations. A brief history of the community foundations as a concept is presented, as well as the emergence of 

organisations inspired by this concept in Brazil, discussing how the context of the country may have infl uenced 

Brazilian community foundations. Also debated is the potential of these organisations when playing the role of 

community leadership in processes of local development, and topics are suggested to form an agenda of studies 

about community foundations in Brazil, in order to strengthen the concept and guide ongoing practices.
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Introdução

Fundações comunitárias são organizações surgidas em 1914, nos Estados Unidos, que 
nasceram para apoiar pessoas com interesse em doar bens e recursos fi nanceiros para sua 
própria comunidade, aqui defi nida em termos de limites territoriais3. A partir da década de 
1980, o modelo espalhou-se pelo mundo, assumindo características particulares de acordo 
com o contexto social, econômico, político e legal de cada país, e seu escopo passou então a 
assumir diferentes feições distribuídas entre servir aos doadores e servir às necessidades da 
comunidade local4. Organizações explicitamente inspiradas no conceito de fundação 
comunitária surgiram no Brasil somente no início dos anos 2000, e estão em processo de 
adaptação ao contexto nacional.

Este artigo mostra as principais características que identifi cam essas organizações e como o 
conceito de fundação comunitária tem se desenvolvido no Brasil, discutindo principalmente 
seu potencial papel de “liderança comunitária” em processos de desenvolvimento socioterritorial. 
Em virtude de serem essas organizações um fenômeno recente no país, o objetivo deste trabalho 
é apresentar informações que instiguem a refl exão e o debate sobre se e como as fundações 
comunitárias brasileiras podem contribuir para o desenvolvimento das comunidades a que 
buscam servir, na expectativa de colaborar para futuros estudos que orientem a compreensão e 
a construção do conceito de fundação comunitária no contexto brasileiro.

3 Neste artigo, utilizamos os termos comunidade e comunitária sempre em referência a um recorte territorial, 
no sentido de que uma comunidade pode abranger um ou alguns bairros, um município ou uma região integrada 
por vários municípios. Admite-se, entretanto, que para além de uma delimitação territorial é importante que a 
noção seja defi nida por traços de identidade não necessariamente explícitos, pelo senso de pertencimento das 
pessoas a certa comunidade, algo crucial a ser observado e defi nido em cada contexto no qual se constitui e atua 
uma fundação comunitária. De modo geral, pode-se considerar que o termo comunidade costuma ser usado 
como recurso para representar alguma especifi cidade entre formas de sociabilidade (GAZENEUVE; 
VICTOROFF, 1982). De acordo com o Dicionário do Pensamento Social, comunidade pode se referir a uma 
área geográfi ca limitada, na qual as pessoas interagem mediadas por instituições comuns e pelo senso de 
interdependência, descrevendo unidades sociais que vão desde uma aldeia e vizinhanças locais, até nações e 
organizações internacionais (como Comunidade Europeia). Nem sempre, porém, pessoas interagindo num 
território são vistas como parte de uma comunidade; para isso é preciso que se considerem como tais 
(OUTWAITE; BOTTOMORE, 1996). Já o signifi cado original de comunidade não denota um lugar ou espaço 
defi nido por fronteiras, mas sim o compartilhar de certos recursos (na origem indo-europeia, as raízes kom 
(todos) + moin (troca, intercâmbio) = compartilhado por todos; no latim, communis como fonte de certo 
recurso usado por muitos, como a água; sentido este adaptado pelos franceses em communer como “tornar 
disponível para qualquer um” [SENGE et al., 2000]). 
4 Ao longo deste artigo, utilizaremos local como sinônimo de territorial, em expressões como desenvolvimento 
local, desenvolvimento territorial ou socioterritorial, embora se reconheça que haja possíveis distinções entre 
esses termos nas discussões sobre desenvolvimento.
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Considera-se que as fundações comunitárias, ao realizar seu potencial de liderança para o 
desenvolvimento socioterritorial, podem ser vistas como interorganizações (FISCHER, 2002) 
que, embora tenham identidade bem defi nida, articulam diferentes atores, recursos, interesses 
e escalas de poder, em torno de uma delimitação territorial específi ca. Nem todas as fundações 
comunitárias, porém, tendem a desempenhar esse papel de liderança com a mesma desenvoltura, 
sendo pertinente investigar quais condições tendem a contribuir para que esse papel sobressaia 
em relação a outros (GRADDY e MORGAN, 2005).

Além de pesquisas sobre a relação entre fundações comunitárias e desenvolvimento 
socioterritorial, identifi ca-se a oportunidade para discutir a pertinência da noção de gestão 
social a fi m de compreender e orientar estruturas e estratégias de gestão em fundações 
comunitárias, uma vez que as consideremos por seu potencial de inovação em gestão. Na 
medida em que surjam de uma estreita proximidade com as percepções e os interesses das 
comunidades em que atuam e logrem êxito ao incorporá-los em sua governança, as fundações 
comunitárias podem constituir espaços de experimentação nos modos de gerir que se 
diferenciam da gestão pública burocrática e hierarquizada e, ao mesmo tempo, se afastam da 
lógica subjacente aos modos da gestão privada de cunho empresarial, a qual tende a privilegiar 
a racionalidade técnica e funcional e o desempenho econômico-fi nanceiro (BOULLOSA e 
SCHOMMER, 2008; TENÓRIO, 2004; SCHOMMER e FRANÇA FILHO, 2008). Por outro 
lado, ao construírem suas estruturas e estratégias de governança, correm o risco de reproduzir 
modos de gerir e confi gurações tradicionais de poder, contribuindo para manter o status quo 
(ALVES, 2004) em certo território, em lugar de promover transformações de poder que 
impulsionem o desenvolvimento em seu sentido essencialmente político.

Para além da noção de gestão social, as fundações comunitárias podem ser estudadas pelo 
viés do novo serviço público, o qual focaliza as estratégias de coprodução do bem público 
(DENHARDT e DENHARDT, 2003), uma vez que tais organizações tendem a ser canais de 
participação, de aproximação dos cidadãos das questões públicas e, inclusive, de atendimento 
a demandas coletivas em dado território, típico de um papel ativo de cidadãos em comunidades, 
nas articulações com governos e outros atores sociais. Nesse sentido, mais do que competir 
com o Estado ou reivindicar ações governamentais, as fundações comunitárias podem 
estimular a aproximação entre o Estado e a diversidade de organizações que integram a 
sociedade, em torno de ações compartilhadas.

Na primeira parte deste trabalho, apresenta-se uma breve descrição da história das fundações 
comunitárias no século XX e da sua presença no Brasil. Os procedimentos metodológicos 
utilizados nessa seção envolvem pesquisa bibliográfi ca e documental, entrevistas estruturadas 
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e não estruturadas, realizadas em meio presencial e eletrônico, além de anotações em eventos, 
palestras e visitas de campo, realizadas por um dos autores em 2009, em programa de estudos 
sobre o tema, realizado no âmbito do Emerging Leaders International Fellowship Program 
do Center on Philanthropy and Civil Society da City University of New York, nos Estados 
Unidos. Os dados e as análises fundamentam-se, também, na participação de um dos autores 
como gestor em uma das organizações mencionadas no texto, além de sua dedicação como 
pesquisador do tema há quatro anos.

A seguir, são apresentados desafi os a serem enfrentados pelas fundações comunitárias no 
contexto brasileiro, desafi os estes identifi cados por meio de processo de consulta realizado no 
Brasil, com participação de um dos autores deste trabalho, por solicitação do Global Fund for 
Community Foundations (DELLAGNELO et al., 2008). A pesquisa foi realizada em 2008, 
com o objetivo principal de proporcionar uma noção do estado de desenvolvimento do 
investimento social local e do papel das fundações comunitárias, considerando o contexto 
fi lantrópico local. Para tal, foram entrevistados 19 profi ssionais selecionados pela relação de 
seu trabalho com o investimento social no Brasil e conhecimento sobre o tema das fundações 
comunitárias e da fi lantropia local. Foi, ainda, aplicado um questionário on-line sobre o tema, 
respondido por 71 pessoas de 16 estados brasileiros. Por fi m, foi realizado um seminário com 
a presença de 33 pessoas (gestores de fundações privadas, institutos empresariais, organizações 
de suporte, convidados internacionais e organizações da sociedade civil interessadas), que 
discutiram o tema à luz do movimento internacional das fundações comunitárias e das 
experiências nacionais em andamento.

Finalmente, discute-se o papel de “liderança comunitária” dessas organizações, apontando 
sugestões para futuras pesquisas que evidenciem se e como fundações comunitárias brasileiras 
podem contribuir para novos modos de gestão e para o desenvolvimento do território das 
comunidades a que servem.

Fundações comunitárias: elementos de seu histórico e sua defi nição

A primeira fundação comunitária surgiu na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, em 
1914. Surgiu como uma maneira de resolver uma difi culdade encontrada pelos bancos em 
satisfazer as aspirações fi lantrópicas de seus correntistas quando estes legavam seus bens em 
testamento para causas sociais. Os bancos não tinham a expertise para realizar doações5 e não 

5 Neste artigo, o termo “investimento social” é empregado tanto como sinônimo de fi lantropia (compreendida 
da mesma forma que o termo “philanthropy” na literatura anglófona, e não como “caridade”), como de doação, 
assim como são tratados como sinônimos os termos “investidor social” e “doador”.
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tinham interesse em arcar com custos judiciais decorrentes da troca de escopo do legado 
deixado por seus clientes quando a causa social indicada em testamento não mais fazia sentido 
à realidade da comunidade benefi ciada. A solução encontrada na época foi incentivar os 
clientes interessados em doar seus bens após a morte a passar sua doação às instituições 
privadas, governadas por um conselho composto por pessoas consideradas de confi ança 
naquele contexto (reitores de universidades, representantes religiosos, banqueiros e lideranças 
políticas e comunitárias). Essas instituições decidiriam o melhor uso social dos bens doados, 
de acordo com as necessidades da comunidade e/ou orientações testamentárias. Dessa maneira, 
os bancos continuariam como depositários dos bens, porém as decisões sobre o uso dos 
recursos em doação fi cariam a cargo de um corpo privado mais habilitado a responder por 
demandas de interesse público (CPCS-CUNY, 2009; HAMMACK, 1989).

No decorrer do século passado, o modelo surgido em Cleveland espalhou-se pelos EUA e 
modifi cou-se de acordo com a realidade de cada época e local. As fundações comunitárias 
passaram de organizações criadas para gerenciar doações feitas por testamento para 
organizações que oferecem serviços a doadores que, em vida, possuem recursos e interesses 
fi lantrópicos, mas não o desejo de criar fundações familiares ou privadas (assim como 
designadas pela legislação dos EUA). Assim, as fundações comunitárias – consideradas como 
fundações públicas de acordo com a legislação dos EUA – passaram a oferecer a possibilidade 
da criação de fundos nominais, nos quais o doador tem a faculdade de sugerir a destinação dos 
recursos a serem doados, garantindo ao doador a perpetuidade de seu nome e intenção social, 
além de benefícios fi scais, já que o governo americano concede maiores possibilidades de 
dedução a doações feitas para fundações públicas do que para fundações familiares ou privadas 
(CPCS- CUNY, 2009; HAMMACK, 1989; IRS, 2009).

A partir da década de 1980, o modelo de fundação comunitária se popularizou em outros 
países. Embora mantendo características identifi cadoras do modelo e procurando 
intencionalmente replicá-lo em cada país, essas organizações têm se confi gurado de maneira 
diferente, em acordo com a legislação local e com as características dos doadores ou 
organizações e pessoas benefi ciárias das doações feitas por intermédio das fundações 
comunitárias. Na década de 1990, com forte suporte técnico e fi nanceiro de grandes 
fundações dos Estados Unidos, como a Charles Stewart Mott Foundation e a Ford Foundation, 
o conceito de fundação comunitária se desenvolveu no leste europeu e, a partir daí e de 
várias maneiras, no restante da Europa continental, na América Latina (em especial no 
México), na África (sobretudo na África do Sul), Ásia (notadamente na Rússia e no Japão) 
e na Oceania (SACKS, 2008).
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O surgimento de fundações comunitárias em países de realidade diferente dos EUA acabou 
por demonstrar novas confi gurações e maneiras de servir a certa comunidade local para o que 
até então poderia ser chamado de um “modelo”. Atualmente, considera-se que as fundações 
comunitárias, mais do que um modelo, correspondem a um conceito (THOMPSON, 2006) ou 
constituem um “movimento” que busca adaptar às diversas realidades locais as características 
que identifi cam esse tipo de organização. De acordo com delimitação amplamente aceita no 
âmbito desse “movimento”, uma fundação comunitária é reconhecida pelas seguintes 
características (SACKS, 2008):

• A busca por uma melhor qualidade de vida de todas as pessoas em uma área geográfi ca 
específi ca;

• É independente do controle ou da infl uência de outras organizações, governos ou 
doadores;

• É governada por um conselho de cidadãos, que refl ete a comunidade servida;

• Faz doações para outras organizações sem fi ns lucrativos, para que elas possam lidar 
com uma ampla variedade de necessidades da comunidade;

• Procura construir uma fonte permanente de recursos para a comunidade, mais 
frequentemente por meio da criação de fundos permanentes formados por uma ampla 
gama de doadores, incluindo cidadãos, empresas, governos e outras fundações e 
organizações sem fi ns lucrativos;

• Proporciona serviços a doadores para ajudá-los a alcançar seus objetivos fi lantrópicos;

• Envolve-se em atividades de liderança e parceria comunitária, servindo como catalisador, 
convocador, colaborador e facilitador na resolução de problemas e no desenvolvimento 
de soluções para questões importantes da comunidade;

• Possui políticas e práticas transparentes em relação a todos os aspectos de sua operação;

• Presta contas para a comunidade, informando ao público em geral sobre seus propósitos, 
atividades e situação fi nanceira, periodicamente.

Entre as características descritas, quatro são essenciais para diferenciar fundações comunitárias 
de outras organizações da sociedade civil: 1) a atuação em uma base geográfi ca defi nida; 2) o 
apoio fi nanceiro e técnico a organizações sociais locais; 3) a mobilização de uma ampla gama 
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de investidores sociais; e 4) a preocupação em estabelecer uma fonte permanente de recursos 
(DELLAGNELO, 2006).

Diversas organizações ao redor do mundo têm se autodenominado fundações comunitárias 
porque usam algumas das suas características ou práticas tradicionais, mas ao mesmo tempo 
operam de maneira similar a outras ONGs tradicionais (até mesmo competindo com elas por 
investimentos sociais) ou outras fundações (privadas ou de empresas). O uso do nome 
“fundações comunitárias” dissociado do conceito que se tenta defi nir a partir das características 
apontadas anteriormente, particularmente na América do Sul, África e leste da Europa, tem 
contribuído para o que Carson (2004) aponta como uma espécie de “crise de identidade” 
desse tipo de fundação. As razões para o interesse em usar a denominação “fundação 
comunitária” em referência a organizações que dão apoio à sociedade civil ou proporcionam 
serviços a doadores ou investidores sociais merecem mais estudos.

Quanto ao foco de atuação das fundações comunitárias, elas têm se situado entre os extremos 
de puramente voltadas às expectativas e interesses dos indivíduos doadores (prática ainda 
comum nos EUA) e o de puramente voltadas às necessidades e interesses da comunidade 
como coletividade (encontrado principalmente no leste europeu e na Rússia, onde essas 
organizações muitas vezes se confundem com outras instituições sem fi ns lucrativos locais). 
A maioria das fundações comunitárias busca o equilíbrio entre esses extremos, tratando de 
atrair doadores e alinhar os interesses destes às demandas da comunidade a que buscam servir, 
as quais idealmente são defi nidas por meio de estudos e consultas a órgãos representativos dos 
diversos setores da sociedade.

A saúde fi nanceira das fundações comunitárias e a regularidade de suas doações dependem da 
constituição de fundos permanentes, cujos resultados de aplicação devem idealmente cobrir os 
custos operacionais da organização e ainda proporcionar recursos a serem doados de maneira 
discricionária na comunidade. Além disso, os doadores remuneram o serviço das fundações 
comunitárias pelo gerenciamento dos recursos por eles depositados, através de taxas 
administrativas que podem ser estabelecidas como um percentual do total de recursos aplicados 
no fundo nominal do doador, ou um percentual de cada desembolso feito daquele fundo.

Buscando apresentar algumas características específi cas de sua forma de atuar, descrevem-se 
a seguir algumas das experiências pioneiras no Brasil, orientadas pelo conceito de fundação 
comunitária. Com base nisso, teremos mais elementos para discutir os desafi os de sua 
constituição enquanto tal no contexto brasileiro e para sua contribuição ao desenvolvimento 
socioterritorial nos locais em que atuam.
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Fundações comunitárias no brasil: iniciativas pioneiras

A primeira organização que se reconheceu como fundação comunitária no Brasil, alinhando-
se a um movimento mundial de expansão de um modo específi co de realizar investimento 
social, surgiu no fi nal da década de 1990, no Rio de Janeiro, por meio do Instituto Rio. Em São 
Paulo, uma experiência liderada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social 
(IDIS) deu origem a organizações de investimento social comunitário, que foram relatadas em 
2003 ao Global Fund for Community Foundations como um primeiro passo para o que poderia 
ser o desenvolvimento de fundações comunitárias no contexto brasileiro (SACKS, 2003). Já 
na década seguinte, foi fundado, em Florianópolis, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis 
(ICom), orientando-se pelas características defi nidas no âmbito do que aqui chamamos de 
movimento mundial de fundações comunitárias. Em outros estados, entre eles Maranhão e Rio 
Grande do Sul, a ideia de fundação comunitária passou a ser discutida6.

Embora inspiradas no conceito que traz o nome “fundação”, essas organizações brasileiras 
são estruturadas juridicamente como associações, principalmente pelo fato de não contarem 
com um patrimônio inicial que as permita serem estabelecidas como fundação, de acordo com 
as determinações do Código Civil Brasileiro7.

A primeira organização brasileira inspirada no movimento das fundações comunitárias foi o 
Instituto Rio, voltada para o território que compreende os bairros da Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. Apesar de legalmente estabelecido em 2000, a organização é fruto de quase cinco 
anos de estudos anteriores realizados por um grupo de ativistas, técnicos e estudiosos do 
terceiro setor, com o apoio do Instituto Synergos, Fundação Ford, Fundação Avina e da 
Fundação Inter-Americana. O Instituto Rio procura apoiar doadores interessados em contribuir 
para o desenvolvimento da região através a) da formação de fundos pelos quais os investidores 
podem apoiar as causas que lhes são de interesse, dentre aquelas necessárias ao desenvolvimento 
do território; b) da doação ao fundo permanente já estabelecido pelo instituto, aumentando o 
capital investido fi nanceiramente e gerando mais recursos para investimentos sociais; ou c) 
fi nanciando iniciativas do Instituto voltadas ao desenvolvimento institucional das organizações 
do território. Às organizações da sociedade civil localizadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

6 Outras organizações atuantes no Brasil, algumas delas surgidas há várias décadas, apresentam algumas das 
características típicas de fundações comunitárias. Mas, por não se identifi carem com o conceito ou por não 
apresentarem algumas das características básicas do “modelo”, não são consideradas neste artigo como tal.
7 O Código Civil Brasileiro, no Livro I, Título II, Capítulo III, art. 62, trata da natureza das fundações. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm. Acesso em: 11 abr. 2009.
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o Instituto Rio oferece doações para o fi nanciamento de projetos ou infraestrutura e cursos de 
formação técnica.

Em sua fase inicial, o Instituto Rio recebeu suporte fi nanceiro de fundações internacionais, 
especialmente da Fundação Interamericana (US$ 168.200, em 2002, e US$ 115.816, em 2006, 
entre recursos para treinamento, assistência técnica, pagamento de pessoal, custos 
administrativos, publicações e para repassar como doação a outras ONGs) (INSTITUTO RIO, 
2007)8. Atualmente, a organização possui dois funcionários, sendo um auxiliar administrativo 
e um diretor executivo. Para levar a cabo suas atividades, o Instituto conta com consultorias e 
parcerias, procurando manter baixos seus custos administrativos.

Em 2005, o Instituto Rio recebeu doação de R$ 1,5 milhão de um de seus conselheiros, o que 
representou um importante marco na história da organização. Esse investidor era um 
empreendedor envolvido nas suas atividades e compreendeu que o estabelecimento de um 
fundo permanente era crucial para a independência do Instituto, de modo a garantir recursos 
que pudessem ser investidos na comunidade, assim como inspirar outros potenciais investidores 
sociais a fazer sua contribuição (SACKS, 2008).

O fundo permanente paga 5% dos recursos gerados pelo gerenciamento do patrimônio como 
taxa de administração ao Instituto Rio, cobrindo assim os custos administrativos do Instituto 
(SACKS, 2008). A existência do fundo permanente tem permitido à organização aumentar 
substancialmente as doações que faz às ONGs da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Antes dele, 
o Instituto Rio doava uma média de R$ 33 mil (R$ 21.189,00, em 2003; R$ 34.120,00, em 
2004; e R$ 44.844,00, em 2005) (INSTITUTO RIO, 2008). Em 2006, o valor doado para as 
ONGs aumentou para R$ 144.750,00, incrementado com contribuições de outros doadores. 
Atualmente, o patrimônio do Instituto Rio conta com mais de R$ 3 milhões. A organização 
tem apoiado fi nanceiramente 119 iniciativas sociais de diversas ONGs na Zona Oeste do Rio 
de Janeiro, alcançando cerca de 20 mil pessoas.

No mesmo período em que o Instituto Rio iniciava suas atividades no Rio de Janeiro, outra 
experiência envolvendo fi lantropia comunitária ocorria no Estado de São Paulo. Entre 1999 e 
2000, o IDIS iniciou o Programa DOAR (Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Investimento Social na Comunidade), com objetivo de fomentar organizações comunitárias. 
Na época de sua formação, essas organizações foram consideradas pelo IDIS como um modelo 
intermediário com potencial de dar origem a fundações comunitárias.

8 Informações adicionais sobre as doações recebidas pelo Instituto Rio podem ser encontradas no site da 
Fundação InterAmericana, na seção “Grants” para o Brasil (anos 2002 e 2006). Disponível em: http://www.iaf.
gov. Acesso em: 12.04.2009.
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O IDIS estabeleceu-se em 1999, com a missão de “promover e estruturar o investimento 
social privado, como um instrumento de desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 
sustentável” (IDIS, 2009a). Suas atividades se concentram em duas áreas: a) proporciona 
suporte técnico e informação a investidores sociais e institutos, fundações e empresas que 
investem na área social; e b) cria iniciativas locais que podem aumentar o impacto social de 
investimentos sociais. Para estabelecer-se, o IDIS obteve um investimento total de US$ 890 
mil da Fundação W. K. Kellogg, utilizados para cobrir despesas administrativas. A estratégia 
de investimento previu que o Instituto, gradualmente, geraria receitas a partir de outras fontes, 
reduzindo a participação desse investimento inicial em seu orçamento. O Instituto alcançou 
sua sustentabilidade fi nanceira com um mix de receitas de doações (28%) e prestação de 
serviços para investidores sociais e outros institutos, fundações e empresas que fazem 
investimento social (70%) (IDIS 2009b).

O Programa DOAR é uma iniciativa voltada à promoção do investimento social comunitário, 
ocorrida originalmente no Estado de São Paulo. O programa estimulou a criação de instituições 
chamadas Organizações de Filantropia e de Investimento Social Comunitário (OFISCs), nas 
cidades de Botucatu, Guarulhos, Limeira, Penápolis, Santa Bárbara D’Oeste e São José dos 
Campos, fi nanciadas inicialmente por empresas locais. Essas instituições reúnem empresas, 
governo local e organizações da sociedade civil para lidar com problemas da comunidade 
utilizando recursos presentes na própria região, sejam eles habilidades e talentos da população, 
agências e serviços do poder público, expertise e espaços de ONGs locais, além de recursos 
fi nanceiros das empresas locais.

A ideia original do IDIS, reportada ao WINGS-CF: Worldwide Initiative for Grantmakers 
Support – Community Foundations (SACKS, 2005)9, foi a de adotar um “caminho intermediário 
para o desenvolvimento das fundações comunitárias no Brasil” (SACKS, 2005, p. 26), um 
modelo que seria “um primeiro passo no caminho para tornar-se fundação comunitária” 
(SACKS, 2005, p. 26). Essa postura foi adotada pelo fato de o contexto brasileiro ser marcado 
pela cultura paternalista e pouco estratégica de doação (SCHLITHLER et al., 2008), além das 
difi culdades encontradas para se mobilizar recursos para constituição de fundos patrimoniais 

9  A intenção das OFISCs do Programa DOAR de criar fundos permanentes (endowments) o futuro foi expressa 
no Community Foundations Global Status Report 2005 (SACKS, 2005). É importante esclarecer que algumas 
das organizações brasileiras mencionadas nesse mesmo relatório, como a ACES – Ação Comunitária do Espírito 
Santo, a Fundação FEAC e a Fundação Semear, não foram criadas dentro do Programa DOAR, não se declaram 
como parte do movimento das fundações comunitárias e podem não considerar-se OFISCs. A nomenclatura 
Organizações de Filantropia e de Investimento Social Comunitário (OFISC) foi criada e é utilizada principalmente 
pelo IDIS.
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que caracterizam as fundações comunitárias, tanto pela falta desse tipo de cultura de doação 
quanto pela inexpressividade dos incentivos fi scais que poderiam atuar no desenvolvimento 
de uma nova cultura fi lantrópica (SZAZI, 2004). Entretanto, diferente da ideia original de 
tornarem-se fundações comunitárias, as OFISCs acabaram por se afastar do conceito. Essas 
organizações não buscam a constituição de fundos permanentes, não fazem doações a outras 
ONGs, não gerenciam fundos ou oferecem serviços dessa natureza a doadores.

As OFISCs assumiram uma identidade particular e atuam essencialmente na articulação de 
diferentes setores e atores sociais de uma região geográfi ca específi ca, o que as faculta um 
importante papel de liderança. São exemplos desse papel a ação da OFISC “Viva Guarulhos”, 
que convocou os empresários e líderes comunitários para realizarem estudos que dessem 
suporte ao governo local na implementação de projetos de moradias populares, ou a ação da 
OFISC “IDELI”, que, ao diagnosticar que os indivíduos e empresas da sua região não estavam 
utilizando os incentivos fi scais para doar ao Fundo da Infância e da Adolescência, mobilizou 
a comunidade em campanha que resultou no aumento de 90% do valor disponível naquele 
fundo para doações a atividades de proteção dos direitos das crianças e adolescentes do 
município onde atua.

Outra organização inspirada no conceito de fundação comunitária e que, assim como o Instituto 
Rio, se reconhece como tal, é o Instituto Comunitário Grande Florianópolis (ICom), estabelecido 
em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina, em 2005. A atuação do ICom abrange os 
municípios da região da Grande Florianópolis, e se caracteriza em três eixos: a) no apoio ao 
desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil; b) no apoio e no estímulo ao 
investimento social local; e c) na produção e na disseminação de conhecimento sobre terceiro 
setor, investimento social local e temas relacionados à qualidade de vida na região.

O Instituto foi estabelecido a partir da liderança de uma ativista local que reuniu estudiosos, 
profi ssionais do terceiro setor e empresários em torno da ideia de iniciar em Florianópolis 
uma fundação comunitária. O ICom obteve suporte fi nanceiro da Fundação W.K. Kellogg 
(US$ 140.486 para cobrir custos administrativos dos três primeiros anos), da Fundação AVINA 
(US$ 34.500 para custos administrativos e suporte técnico) e do Global Fund for Community 
Foundations (US$ 23 mil para desenvolvimento organizacional e comunicação, assim como 
um “fi nanciamento desafi o”10 de US$ 50 mil para estimular o investimento social local e para 

10 O chamado “challenge Grant” é uma doação por meio da qual o doador autoriza o benefi ciário a utilizar o 
recurso somente quando este consegue uma específi ca contrapartida acordada. No caso do ICom, o Global Fund 
for Community Foundations autorizou o Instituto a utilizar o recurso, desde que mobilizasse a mesma quantia 
(US$ 50.000) entre investidores sociais locais.
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ser doado para outras ONGs da Grande Florianópolis por intermédio de um programa voltado 
à juventude (ICOM, 2008).

O ICom começou suas atividades mapeando as ONGs que atuam na Grande Florianópolis, 
com objetivo de identifi car as áreas temáticas e territoriais em que atuam e especifi cidades de 
sua gestão e fi nanciamento. As ONGs foram convidadas a inscrever-se no processo de 
levantamento e os dados colhidos pelo mapeamento envolveram somente aquelas que 
voluntariamente decidiram participar. Nos primeiros anos de atividades, o ICom estabeleceu 
parcerias com associações, outras organizações que fazem doação localmente, universidades, 
investidores sociais locais (famílias, empresas e indivíduos), articulando-se em iniciativas 
para dar suporte técnico e fi nanceiro às ONGs locais (ICOM, 2009).

Em 2008, dentro do eixo produção e disseminação do conhecimento, o instituto começou a 
publicar o “Relatório Sinais Vitais – Florianópolis”, usando metodologia desenvolvida por 
fundações comunitárias do Canadá. Essa iniciativa reúne acadêmicos, governo, ONGs e 
empresas para selecionar indicadores econômicos, sociais e ambientais coletados dentre os 
disponibilizados por agências de pesquisa ofi ciais. Esses dados são publicados de maneira 
compreensível para a população, mostrando o desempenho da cidade em áreas como educação, 
desenvolvimento social, igualdade de gênero, proteção ambiental e desenvolvimento 
econômico. O relatório é distribuído em universidades, bibliotecas, ONGs e agências do 
governo local, e busca estimular discussões sobre quais áreas precisam de maior atenção para 
que se tenha uma melhor qualidade de vida na região. Além de estimular a refl exão e subsidiar 
a elaboração de iniciativas por parte das organizações da sociedade civil, o documento serve 
como referência para que investidores sociais, poder público, agências de fomento e outros 
agentes fi nanciadores possam orientar seus investimentos sociais para áreas cujos indicadores 
apontem necessidades de melhoria.

A maior parte da despesa do ICom corresponde a doações que faz a outras ONGs, seja em 
dinheiro, materiais ou suporte técnico. Atualmente a organização dispõe de quatro fundos de 
investimento social pelos quais realiza doações:

• O Fundo para Empreendedorismo Jovem, que proporciona apoio técnico e fi nanceiro a 
ONGs para que auxiliem jovens na implementação de negócios que promovam a geração 
de renda;

• O Fundo Vonpar, formado para gerenciar investimentos do Instituto Vonpar na região, 
apoiando técnica e fi nanceiramente associações de catadores de material reciclado e 
outras organizações que trabalham com reciclagem;
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• O Fundo Comunitário para Reconstrução, que fi nancia construção de casas para famílias 
e organizações atingidas pelas enchentes ocorridas em dezembro de 2008, além de 
fi nanciar um programa de organização e treinamento de voluntários para situações de 
emergência e apoiar municípios para que desenvolvam planos de contingência dirigidos 
para a atenção a crianças e adolescentes;

• O Fundo para Desenvolvimento Institucional, que dá apoio fi nanceiro a ONGs para que 
possam melhorar sua infraestrutura e processos internos de planejamento, a fi m de 
aprimorar sua capacidade de levar a cabo a missão à qual se orientam (ICOM, 2010).

Para consolidar seu trabalho na região e alcançar a sustentabilidade, o ICom busca acordar 
com os investidores sociais a destinação de 10% dos fundos formados para um fundo 
permanente. Essa estratégia não é facilmente compreendida por doadores brasileiros, e o 
Instituto tenta encontrar alternativas para incrementar esse fundo permanente. A organização 
procura manter seus custos administrativos controlados, contando com três funcionários 
(assistente de coordenação, coordenador geral e coordenador administrativo fi nanceiro) e 
consultores que atuam em atividades de produção e disseminação de conhecimento, de 
desenvolvimento institucional de ONGs e no estímulo ao investimento social local.

Uma experiência nacional mais recente de desenvolvimento das fundações comunitárias está 
em curso na região da Baixada Maranhense, no nordeste do Brasil. Com um dos mais baixos 
Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, a região tem sido foco de grande atenção 
da Fundação W. K. Kellogg através do suporte a várias iniciativas que buscam o desenvolvimento 
comunitário e a redução da pobreza. Dentre elas, está a que foi realizada em parceria com o 
“Formação – Centro de Apoio à Educação Básica”, instituição fundada por um grupo de 
educadores, militantes na área da educação básica e da educação popular. A Fundação W. K. 
Kellogg já investiu mais de US$ 2 milhões11 nos últimos anos em vários projetos coordenados 
pelo Formação, que atua como facilitador no desenvolvimento de iniciativas envolvendo 
ONGs locais, cooperativas, escolas públicas e outros atores da sociedade. Além disso, elabora 
e executa projetos na área educacional e de mobilização cidadã, servindo como “incubadora” 
para diversas iniciativas juvenis, organizações, fóruns e conselhos entre a população local.

Em meio ao trabalho de articulação e desenvolvimento comunitário, realizado na região da 
Baixada Maranhense, o Formação e a Fundação W. K. Kellogg passaram a discutir a 
possibilidade de estabelecer uma organização independente, formada a partir dos cidadãos 
locais, que pudesse articular pessoas e instituições e também ser uma fonte permanente de 

11 O registro das doações está disponível em: http://www.wkkf.org. Acesso em: 11 mar. 2010.
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recursos fi nanceiros. O Formação apresentou um projeto à Fundação W. K. Kellogg 
(FORMAÇÃO, 2008) e recebeu apoio fi nanceiro de US$ 200 mil para a constituição de uma 
nova organização, independente e de base local. Foi fundado então, em assembleia formada 
por moradores da região da Baixada Maranhense, o Instituto Comunitário Baixada Maranhense, 
uma associação sem fi ns lucrativos de direito privado e com autonomia administrativa, 
fi nanceira e patrimonial12. A nova organização vem discutindo a pertinência de tornar-se 
formalmente uma fundação, de acordo com as exigências do Código Civil Brasileiro.

Os recursos da Fundação W. K. Kellogg possibilitaram a formação de um fundo permanente, 
no valor de R$ 150 mil, e um fundo de R$ 100 mil para apoio a projetos. O Instituto lançou, 
na metade de 2009, seu primeiro edital, fazendo pequenas doações de até R$ 2.500 para 10 
organizações de base local13. O trabalho do Instituto Comunitário Baixada Maranhense é 
ainda incipiente, mas sua origem e modo de constituição evidenciam potencial para colaborar 
no desenvolvimento do conceito e das práticas de fundações comunitárias no Brasil 
(FORMAÇÃO, 2008). É importante salientar que o nascimento do Instituto Comunitário 
Baixada Maranhense se deu como fruto de um trabalho de vários anos de empoderamento das 
populações daquela região do Maranhão e pode ser visto como tentativa das organizações de 
apoio em proporcionar aos cidadãos locais mais um instrumento de autodeterminação.

Além dos casos citados, diversas reuniões têm sido realizadas por todo o país, com objetivo de 
trocar ideias e experiências sobre o conceito de fundação comunitária e os principais desafi os 
encontrados por organizações nele inspiradas. As organizações brasileiras que se reconhecem 
como parte do movimento das fundações comunitárias parecem estar em um estágio importante 
de afi rmação, buscando alcançar os meios para desempenhar os papéis que lhes são atribuídos. 
São muitos os desafi os que ainda precisam ser vencidos e a proposta de uma agenda de pesquisa 
é crucial para orientar os esforços a serem realizados em campo e ampliar a capacidade das 
fundações comunitárias brasileiras de promover o desenvolvimento socioterritorial.

Desafi os ao conceito de fundações comunitárias no contexto brasileiro

É importante observar o papel das fundações internacionais no apoio ao começo das iniciativas 
inspiradas pelo conceito das fundações comunitárias no Brasil. Doações internacionais têm se 

12 Disponível em: http://www.institutobaixada.org.br. Acesso em: 08 mar. 2010.
13 Lista completa das organizações benefi ciadas disponível em: http://www.institutobaixada.org/index.
php?option =com_content&view=article&id=115:instituto-baixada-divulga-projetos-aprovados&catid=36:
noticia-principal&Itemid=240. Acesso em: 08 mar. 2010.
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provado essenciais na adaptação do conceito, não somente no Brasil e na América Latina, mas 
também em outras partes do mundo, como na Europa central e do leste, Ásia e África14.

Em consulta realizada pelo ICom (DELLAGNELO et al., 2008, p. 1-2) por solicitação do 
Global Fund for Community Foundations, acadêmicos e profi ssionais ligados ao terceiro setor 
de várias partes do país identifi caram desafi os que precisam ser vencidos pelas organizações 
brasileiras inspiradas no conceito de fundações comunitárias:

• Cultura de doação no Brasil, de pontual e paternalista, para cultura de investimento 
social, mais focalizada, estratégica e articulada;

• Baixo nível de doações individuais e de articulação entre doadores, o que prejudica ou 
reduz o impacto de suas contribuições;

• Comunidades em extrema pobreza, nas quais se torna mais difícil o trabalho com ativos 
locais;

• Complexidade e urgência de problemas sociais em algumas regiões do país;

• Falta de incentivos fi scais e de estrutura legal para estimular o investimento social 
comunitário;

• Desigualdades sociais nas comunidades, o que torna difícil reunir setores diferentes 
para dialogar como parceiros;

• Investidores sociais com pouco interesse na efi ciência e no impacto de seus 
investimentos;

• Falta de gerenciamento democrático de recursos destinados à área social;

• Desconhecimento por parte de investidores sociais e lideranças comunitárias e de 
ONGs sobre a importância de fundos permanentes como estratégia de sustentabilidade 
fi nanceira.

14 Sobre doações de organizações fi lantrópicas internacionais para fundações comunitárias, verifi car o trabalho 
de WINGS – Global Fund for Community Foundations (www.wings-globalfund.org), Charles Stewart Mott 
Foundation (www.mott.org), Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (www.ceetrust.org), USAID/
Counterpart International (www.couterpart.org), Inter-American Foundation (www.iaf.gov) e Ford Foundation 
(www.fordfound.org). Acesso em: 08 mar. 2010.
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Cada um dos exemplos de iniciativas inspiradas no conceito de fundações comunitárias 
apresentados neste artigo está lidando com esses desafi os de uma maneira diferente. O Instituto 
Rio alcançou uma conquista importante, relativa à mudança da cultura de investimento social, 
por meio de seu trabalho de relacionamento com investidores, o que resultou numa signifi cativa 
doação ao seu fundo permanente. Esse fato provou que, embora ainda raramente, esse tipo de 
investimento é possível e certamente existem investidores potencialmente interessados em 
benefícios em longo prazo. O Instituto Comunitário Baixada Maranhense está tentando 
“driblar” a pobreza extrema trazendo recursos de fora da comunidade. O ICom tem articulado 
diversos setores da comunidade, reunindo investidores sociais, ONGs, universidades e 
governo local, além de disseminar informação e conhecimento sobre a região onde atua.

A saúde fi nanceira é um ponto-chave para as fundações comunitárias brasileiras. Ao discutir 
estratégias como fundos permanentes ou taxas por serviços oferecidos com os investidores 
sociais, existe um mindset a ser desafi ado. Embora não existam impedimentos legais para a 
criação de fundos permanentes, também não existem incentivos fi scais para tal prática. Além 
disso, o Código Civil Brasileiro permite que um cidadão disponha em testamento somente 
50% de seu patrimônio para legados fora do círculo familiar (SZAZI, 2004), o que signifi ca 
que as fundaçãos comunitárias no Brasil não irão desenvolver-se como ocorreu com suas 
correlatas norte-americanas, entre 1914 e 1980, quando as fundações comunitárias aumentaram 
seu patrimônio com base em doações obtidas através de legado (HAMMACK, 1989; 
REYNOLDS, 2008).

Vadim Samorodov (2008), referindo-se às fases do desenvolvimento da community 

philanthropy nos EUA, apontadas na obra de Bernholz, Katherine e Kasper (2005), On the 

brink of a new promise, aponta a situação das fundações comunitárias mais recentes, que 
enfrentam desafi os próprios da atualidade (chamada pelos autores de “nova era”) sem haver 
passado por etapas anteriores que contribuíram para o amadurecimento do conceito. 
Comentando sobre as organizações russas, escreve:

(houve) diversas fases do desenvolvimento da fi lantropia comunitária nos Estados Unidos: 
institucionalização, democratização, era da caridade comercial e a nova era (...) na 
metade dos anos 90 na Rússia, a situação foi oposta: nós já começamos nessa obscura 
nova era (SAMORODOV, 2008, p. 235).

As fundações comunitárias brasileiras parecem estar em posição similar àquelas russas. Estão 
enfrentando os mesmos desafi os que as fundações comunitárias enfrentam em todos os lugares 
do mundo, mas sem os mesmos recursos fi nanceiros adquiridos, por exemplo, pelas fundações 
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norte-americanas em seus primeiros 60 anos de existência. Segundo Johnson e Johnson 
(2004), os desafi os das fundações comunitárias em geral são: a) encontrar o equilíbrio entre 
necessidades da comunidade e interesse dos investidores sociais; b) decidir entre uma 
abordagem de doação mais ou menos envolvida com a operação dos projetos sociais; c) 
elaborar defi nições do termo “comunidade”; d) desenvolver confi ança ou superar a falta de 
confi ança em organizações “intermediárias”; e) enfrentar a competição com fundos de 
investimento social comercial; ou f) alcançar maior grau de independência organizacional.

Além desses desafi os, as fundações comunitárias brasileiras ainda precisam lidar com as 
necessidades de mudança na cultura de investimento social, envolver pessoas físicas como 
investidores sociais, evitar competição com outras ONGs e a desconfi ança da população para 
com o terceiro setor como um todo, devido a casos de corrupção nos quais a estrutura jurídica 
disponível para as organizações sem fi ns lucrativos foi utilizada para desvio de recursos 
fi nanceiros. Estudos mostram que essa situação é similar em outras regiões tais como África, 
centro e leste da Europa, e outros países da América Latina (PISANKANEVA, 2007; 
SIBANDA, 2007; SACKS, 2008).

Quanto à defi nição de comunidade, embora aqui tenhamos adotado o recorte territorial como 
única característica defi nidora, admite-se a relevância da identifi cação do que constitui “a 
comunidade” em cada contexto específi co no qual a organização atua, para além dos elementos 
explícitos. Nem sempre pessoas interagindo num território são vistas (ou se veem) como parte 
de uma comunidade; para isso é preciso que se considerem como tais. De acordo com o 
Dicionário do pensamento social: “O que une uma comunidade não é a sua estrutura, mas um 
estado de espírito – um sentimento de comunidade” (OUTWAITE; BOTTOMORE, 1996, 
p. 116), ou, ainda, um traço de identidade, um repertório, um senso de pertencimento ou uma 
competência compartilhada pelos seus integrantes (WENGER, 1998). Recomenda-se cautela, 
no sentido de fugir do romantismo comumente associado ao termo comunidade. O conceito 
de comunidade em ciências sociais costuma ser vago e evasivo, de baixo valor analítico, 
desafi ando defi nição precisa (OUTWAITE e BOTTOMORE, 1996). O termo costuma evocar 
conotações emotivas, comumente usadas de maneira positiva, favorável, com ideias implícitas 
de camaradagem, coesão, comunhão, relações horizontais, mesmo sendo tênues os laços entre 
as pessoas. Em muitos autores, comunidade está associada a uma visão nostálgica e romântica 
do passado. Tudo isso pode obscurecer o reconhecimento de confl itos e desequilíbrios de 
poder, bem como inibir transformações no sentido de modernização na gestão e de distribuição 
de poder.
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Alguns dos desafi os às fundações comunitárias são comuns a outros tipos de organizações 
dedicadas ao investimento social privado, que inclui estas, mas também outras que praticam 
investimento social corporativo ou familiar, entre outras formas de investimento social 
planejado, sistemático e estável. É o que aponta Schommer (2009, p. 212-5), ao destacar 
avanços e desafi os aos investidores sociais privados nas relações com outros atores na esfera 
pública, sobretudo no contexto brasileiro, e em países da América Latina, tais como:

• Ampliar a participação no campo das políticas públicas;

• Integrar redes de proteção social, em articulação com outros atores;

• Superar a falta de cultura de parcerias e colaboração e as difi culdades de interlocução 
entre setores e lógicas distintas;

• Quebrar resistências e superar desconfi anças e confusão de papéis entre governos e 
empresas e sociedade civil para atuarem em conjunto;

• Investir nas parcerias, o que exige a construção de relações de confi ança e passa pelo 
diálogo e pelo respeito mútuo à identidade e à contribuição de cada parte, além de 
mecanismos de comunicação clara e transparente entre os parceiros que buscam 
contribuir para um mesmo fi m;

• Construir espaços de concertação entre diferentes atores em torno de causas ou regiões 
específi cas;

• Aprimorar a transparência da gestão de políticas públicas, com avaliação contínua 
envolvendo todos os participantes;

• Exigir mais qualidade nos serviços públicos e respeito a direitos básicos;

• Moldar os investimentos sociais pelos interesses e necessidades das comunidades 
parceiras, por iniciativas que partam das comunidades, evitando iniciativas geradas de 
cima para baixo, a partir de uma ideia do investidor aplicada sem consultar a 
comunidade;

• Escutar diferentes vozes e grupos da comunidade, para identifi car necessidades e 
caminhos, com sensibilidade, comunicação clara, contando com a interlocução de 
diferentes lideranças locais;
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• Possibilitar que “benefi ciários” de programas sociais conheçam seus direitos e participem 
das decisões e, ao mesmo tempo, evitar considerá-los como receptores de favores e sim 
como sujeitos de direitos;

• Promover o empoderamento (empowerment) dos parceiros envolvidos.

O papel de liderança das fundações comunitárias em processos de 
desenvolvimento socioterritorial: questões para agenda de pesquisa

Dorothy Reynolds (2008) identifi cou que, independente das características particulares que 
essas fundações assumem em virtude do contexto do país ou região em que estão estabelecidas, 
as fundações comunitárias enfrentam o dilema de equilibrar-se entre três papéis 
fundamentais:

• O de grantmaker, ou seja, de ser uma instituição que doa recursos fi nanceiros para 
pessoas ou outras organizações do terceiro setor;

• O de veículo para fi lantropia (vehicle for philanthropy), que se refere ao papel de apoiar 
investidores sociais (indivíduos, empresas e outras organizações) a realizar suas doações, 
seja através da disponibilização de informações sobre as necessidades da comunidade 
ou da elaboração de estratégias que possam aprimorar o impacto dos investimentos para 
o desenvolvimento social; e

• O papel de liderança comunitária, que signifi ca servir como uma arena independente e 
efetiva para lidar com assuntos importantes e/ou advogar por programas, serviços e 
políticas necessárias à comunidade.

O papel de liderança, apontado por Reynolds (2008), não signifi ca assumir responsabilidades 
de outros atores protagonistas da vida em certa comunidade, nem tanto representá-los. Ela 
defi ne o/a líder comunitário/a como “um indivíduo ou organização que indentifi ca uma 
difi culdade, tem uma ideia geral a respeito de um resultado desejado, e conduz um processo 
que inclui uma ampla gama de interesses comunitários” (REYNOLDS, 2008, p. 2). Pela 
natureza de suas atividades, as fundações comunitárias tendem a acumular a experiência de 
trabalhar com diversos tipos de organizações, sejam elas sem fi ns lucrativos ou empresas, ou 
ainda agências de governo ou universidades. Por isso teriam a tendência a apresentar visão 
mais ampla das questões que envolvem a comunidade.
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Além disso, em países onde o conceito de fundações comunitárias é mais amadurecido e estas 
já contam com fundos permanentes que lhes permitem certa independência de recursos 
fi nanceiros para suas atividades, podem também estabelecer programas para lidar com 
assuntos mais difíceis e controversos nos quais governos e empresas, por exemplo, preferem 
não tomar partido.

Exercer o papel de liderança comunitária signifi ca reconhecer-se como uma organização que 
reúna habilidade e capacidade para tal. A liderança apropriada não deve ter a intenção de 
buscar glória pessoal e deve estar preparada para lidar com as consequências oriundas da 
difi culdade de encontrar consenso. É essencial para a fundação comunitária estabelecer e 
comunicar seus valores, que devem ser construídos com base objetiva e de maneira participativa 
(SILVA, 2009). Estabelecer valores é fundamental para orientar as decisões quando na 
difi culdade de consenso, fazendo com que ações efetivas sejam levadas a cabo sem serem 
consideradas como afronta pessoal, no caso em que descontentem um ou outro grupo de 
infl uência na comunidade. Além de valores, a capacidade fi nanceira tem se provado um fator 
determinante para o papel de liderança de uma fundação comunitária.

Em paralelo à capacidade técnica e à independência fi nanceira, o possível papel de liderança 
das fundações comunitárias em prol do desenvolvimento socioterritorial depende, 
essencialmente, de capacidade política, de habilidade para intermediar e articular visões, 
interesses, recursos e poderes presentes em cada território.

Em qualquer território, delimitado real ou virtualmente, convivem diferentes interesses, 
intermediados por estruturas de poder e modos de gerir tradicionais, os quais costumam ser 
desafi ados ou transformados por inovações em termos políticos, organizacionais e gerenciais. 
Nesse sentido, poderíamos apostar nas fundações comunitárias como espaços potenciais de 
inovação em gestão, no que se refere à maneira de articular-se com a sociedade, de estruturar 
sua governança, de trabalhar em parceria com outros atores, aproximando-se do conceito de 
gestão social enquanto gestão dialógica, participativa, não hierárquica, que considera a 
diversidade de esferas da vida – social, política, cultural, estética, ambiental e econômica – na 
sua maneira de defi nir objetivos e processos (BOULLOSA e SCHOMMER, 2008).

Possivelmente, a realização desse potencial de inovação em gestão dependerá não apenas de 
atender ao conjunto de características que defi nem uma fundação comunitária, mas de vários 
elementos do contexto político, social e cultural em que cada uma delas atua, bem como das 
opções dos sujeitos que participam da construção efetiva dessas iniciativas. Ou seja, 
compreende-se que a realização de um potencial de inovação gerencial e de contribuição 
efetiva em processos de desenvolvimento socioterritorial não é algo garantido pelo cumprimento 
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de um conjunto de passos ou ajuste a certas características pré-defi nidas. É algo construído 
nas práticas cotidianas, situadas em dado contexto, sempre em processo, sujeito a idas e 
vindas, avanços e retrocessos, de acordo com a concepção de construção social da realidade 
(BOULLOSA e SCHOMMER, 2008).

Nesse sentido, cabe especial atenção para a relação entre os interesses particulares que cada 
fundação comunitária pode representar – defi nidos por sua história, perfi l de seus doadores e 
perfi l de suas lideranças – e a diversidade de interesses que costumam caracterizar a sociedade 
ou o conjunto de comunidades presentes em um território.

Graddy e Morgan (2005) corroboram essa colocação, observando que nem todas as fundações 
comunitárias demonstram o mesmo potencial para cumprir o papel de liderança comunitária 
e recomendam que sejamos cautelosos ao esperar delas que o façam. Os autores sustentam 
que fundações mais antigas tendem a apresentar melhores condições para tal, enquanto as 
fundações mais recentes tendem a concentrar-se no papel de intermediação entre doadores e 
organizações locais. Isso seria explicado porque não se pode esperar das nascentes fundações 
comunitárias que tenham desenvolvido as conexões locais e a expertise que as habilitaria a 
desempenhar o papel de liderança com efetividade.

Além de características internas da fundação comunitária, como tempo de atuação, tamanho 
e presença ou não de um fundador majoritário, outras variáveis podem infl uenciar seu potencial 
de liderança, segundo Graddy e Morgan (2005), como as características das comunidades 
servidas pela fundação (extensão da capacidade de doações fi lantrópicas, capacidades dos 
parceiros locais e força dos competidores locais), e o papel que venham a desempenhar 
parceiros estratégicos externos e competidores em âmbito nacional, por exemplo. Além disso, 
esses autores percebem que a existência de disputa pelo exercício da liderança em certo 
território, em certa medida, pode estimular as fundações comunitárias a cumprir esse papel.

Pode-se, ainda, pensar nas fundações comunitárias como expressões de novas possibilidades 
de gestão pública, concebendo a esfera pública a partir de uma perspectiva que coloca a 
sociedade no centro (em articulação com o Estado), em lugar da visão Estadocêntrica, que 
talvez ainda predomine no Brasil. Fundações comunitárias podem ser exemplos da viabilidade 
da concepção de coprodução do bem público, ponto-chave da abordagem do novo serviço 
público (DENHARDT e DENHARDT, 2003). Tal abordagem busca evidenciar a possibilidade 
de reconstruir a administração pública de modo diferenciado do padrão tradicional burocrático 
e, ao mesmo tempo, distante da abordagem da nova administração pública (new public 
management), a qual traz para o campo da gestão pública conceitos e modos de gerir próximos 
da gestão privada empresarial. No novo serviço público (new public service), a capacidade de 
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diálogo e de intermediação para a identifi cação de pontos em comum, em meio a interesses 
diversos, é essencial na defi nição do que é o bem público e na própria entrega de serviços 
públicos. As fundações comunitárias poderiam ser aliadas de governos nessa interlocução e 
coprodução do bem público.

Como possíveis questões a serem investigadas, no sentido do que foi discutido, apontamos:

• Ao exercer o potencial papel de liderança em processos de desenvolvimento 
socioterritorial, teriam as fundações comunitárias capacidade para atuar como 
interorganizações (FISCHER, 2002), intermediando e articulando interesses plurais 
sobre certo território, delimitado real ou virtualmente, sobre o qual operam distintos 
interesses, lógicas e atores, oriundos não apenas do local, mas de outras esferas de 
poder?

• Como expressão que são de certo contexto socioterritorial, de que modo a dinâmica de 
governança das fundações comunitárias pode fugir da tendência de reproduzir estruturas 
sociais presentes nos territórios em que atuam, mantendo o status quo (ALVES, 
2004)?

• Seriam as fundações comunitárias exemplos de coprodução do bem público 
(DENHARDT e DENHARDT, 2003), evidenciando a possibilidade de redefi nir a gestão 
pública como um todo, de modo mais próximo da diversidade que compõe a sociedade 
em cada território?

A essas questões, que podem vir a integrar a agenda de pesquisa sobre o tema no Brasil, 
somam-se outras, com origem em fatores de sustentabilidade fi nanceira e político-institucional, 
que tendem a infl uenciar as possibilidades no âmbito político mais amplo, no qual pode ser 
exercida a liderança no território. No caso de países como o Brasil, onde o conceito é pouco 
conhecido e as fundações comunitárias ainda não possuem independência fi nanceira, muitas 
dúvidas ainda pairam:

• Teriam essas organizações a autonomia necessária para liderar sem sofrer infl uência de 
grupos econômicos na seleção das questões a serem abordadas para o desenvolvimento 
comunitário?

• Enquanto são formados os fundos permanentes como fontes de recursos locais 
independentes da infl uência dos objetivos fi lantrópicos de investidores sociais, deveria 
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a fundação comunitária equilibrar a força do poder econômico dos diversos atores com 
recursos fi nanceiros externos (de outras fundações privadas, organizações de cooperação 
internacional ou outras agências de fomento ao desenvolvimento social)?

• Como evitar que as próprias fundações comunitárias reproduzam características 
assistencialistas e conservadoras no investimento de seus recursos e, eventualmente, 
reforcem a situação de dependência de recursos e a padronização de características 
políticas e gerenciais das organizações apoiadas, diante da necessidade destas de 
adaptarem-se a critérios e modos de fazer defi nidos pelos doadores e seus intermediários 
(ALVES, 2004)?

Como bem nos lembra Bauman (2003), em nome do bem que oferecem, comunidades 
costumam exigir lealdade, conformidade e obediência, sugerindo a troca da liberdade e da 
autonomia por proteção e, no limite, convertendo segurança em opressão. Nesse sentido:

• Para além da delimitação territorial, como defi nir, em cada contexto específi co, o que 
constitui ou não uma comunidade, quem se sente parte da comunidade e quem não se 
sente? Como equilibrar a proteção e a segurança que uma comunidade oferece com a 
liberdade e a autonomia de seus integrantes?

• Podem as fundações comunitárias representar um caso de inovação em gestão social, no 
sentido da gestão dialógica, participativa, transparente e não hierarquizada (BOULLOSA 
e SCHOMMER, 2008)?

• Em que devem diferir das agências governamentais e de outras ONGs os processos de 
tomada de decisão e de gestão em geral nas fundações comunitárias, para que efetivamente 
contribuam para o desenvolvimento socioterritorial?

• Considerando que as fundações comunitárias devem possuir uma governança que refl ita 
a diversidade de atores de uma determinada área geográfi ca e dado o fato de as fundações 
comunitárias tradicionalmente não operarem programas de atendimento social 
diretamente, mas fazerem doação a outras ONGs, não seria vantagem que o Estado se 
utilizasse também dessas organizações para distribuir recursos destinados ao 
desenvolvimento comunitário?

• Nesse caso, como seriam defi nidos os critérios de alocação de recursos entre o Estado e 
as fundações comunitárias?
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• Como evitar que, ao servirem de intermediárias entre doadores e receptores e, igualmente, 
ao desempenharem papel de liderança para o desenvolvimento socioterritorial, as 
fundações comunitárias evitem obstruir a capacidade de articulação política e de 
mobilização de recursos das organizações parceiras locais?

Estas são algumas das questões com as quais as organizações brasileiras inspiradas no conceito 
de fundação comunitária estão se deparando atualmente. Se os papéis de grantmaker e veículo 
para fi lantropia são aparentemente mais objetivos, embora complexos, o papel de liderança 
comunitária, que começou a ser discutido principalmente nos EUA nos últimos anos 
(BERNHOLZ et al., 2005), se apresenta para a realidade brasileira como um desafi o homérico, 
pois é posto a organizações que ainda são estruturalmente frágeis.

Considerações fi nais

A história das fundações comunitárias mostra como uma solução encontrada inicialmente 
para satisfazer um problema essencialmente de instituições bancárias acabou por se tornar um 
importante instrumento de apoio ao investimento social e ao desenvolvimento comunitário. 
No Brasil, essas organizações estão em estágio ainda inicial de desenvolvimento e esse 
processo se revela oportuno para aprender com experiências internacionais, refl etir sobre seu 
potencial e sobre o contexto local, elaborando-se formas mais adequadas para atender às 
necessidades de comunidades específi cas, ao mesmo tempo em que se estimula o investimento 
social estratégico no país.

Em base ao presente estudo, observa-se a necessidade de aprofundamento em alguns temas-
chave para o desenvolvimento das fundações comunitárias no Brasil, em especial sobre o 
papel de liderança comunitária que internacionalmente se reconhece como próprio dessas 
organizações, como: a) a importância da independência fi nanceira através da formação de um 
patrimônio, administrando a infl uência de agentes fi nanciadores; b) como garantir que a 
estrutura de governança da fundação comunitária brasileira refl ita de fato a diversidade da 
comunidade servida; c) em que grau as decisões nessas organizações são participativas e 
inclusivas; e d) quais as estratégias mais adequadas para o desempenho dos papéis apontados, 
de grantmaker, veículo para a fi lantropia e de liderança comunitária.

As questões propostas para uma agenda de pesquisa vão refl etir: 1) sobre o potencial papel de 
liderança por parte das fundações comunitárias, em processos de desenvolvimento socioterritorial, 
investigando sua capacidade para atuar como interorganizações; 2) se as fundações comunitárias 
podem representar um caso de inovação em gestão social; e 3) se essas organizações são 
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exemplos de coprodução do bem público, evidenciando a possibilidade de redefi nir a gestão 
pública para que se aproxime da diversidade que compõe a sociedade em cada território.

Essas preocupações já fazem parte das discussões entre os profi ssionais envolvidos com o 
conceito de fundação comunitária não só no Brasil como em outros países nos quais esse 
conceito acabou de chegar. Atrair a atenção da academia para esse fenômeno tende a enriquecer 
as discussões e seguramente refl etirá em melhores práticas para o investimento social e o 
desenvolvimento comunitário.
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