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Data: 17 de junho de 2015 
Horário: das 13h30 às 17h 
Local: Memória Votorantim - Avenida José César de Oliveira, 111 – 7º. Andar, Jaguaré. São 
Paulo – SP. 
 
 

 
PAUTA: 

Criação da rede temática sobre articulação entre investimento social privado e 
políticas públicas.  

DINÂMICA E PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS 

 
Ana Carolina Velasco fez a abertura/boas vindas e passou a palavra para Rafael Gioielli 
e Tania. Sergio Andrade e Anna Peliano iniciaram a conversa por meio da 
apresentação de dados sobre o tema e de provocações e indagações para estimular o 
debate. Sergio ressaltou aspectos do funcionamento do poder público, a importância 
da participação social e a aderência das políticas ao território. Anna focou sua 
apresentação nos resultados da pesquisa BISC (Benchmarking do Investimento Social 
Corporativo) de 2010 até 2014 referentes ao alinhamento de fundações e institutos às 
políticas públicas. 
 
O segundo momento do encontro teve como objetivo permitir a troca entre as 
organizações. Cada representante teve até 3 minutos para se apresentar, explicar o 
que sua organização faz em termos de articulação com políticas públicas e fazer 
alguma pergunta para Sergio e Anna, caso desejasse. Boa parte dos presentes 
acabou aproveitando a oportunidade para colocar também quais são os principais 
desafios vivenciados na temática e o que gostariam de discutir no grupo. 
 
De forma resumida, algumas questões que apareceram nas falas foram: falta de 
cultura de construção coletiva e falta de entendimento da relação público-privada; 
descontinuidade política e empresarial; papel dos conselhos municipais; subcrédito 
social e entendimento do BNDES sobre investimento social privado; falta de 
articulação entre diferentes pastas nas três esferas governamentais; dificuldade de 
execução das políticas públicas no território; limitações do poder público; 
necessidade de engajamento da comunidade e da sociedade civil; questão jurídica e 
tributária (lei OSCIP, anti-corrupção) etc. 
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ENCAMINHAMENTOS 

 
No fechamento, os coordenadores da Rede, Rafael Gioielli e Andreia Rabetim, 
resumiram os principais pontos de convergência que podem se desdobrar na agenda 
do grupo:  
(a) Alinhamento de conceitos (por exemplo, houve divergência sobre a qualidade da 
política pública no Brasil e sobre o papel dos conselhos municipais. Já um consenso 
foi sobre o conceito de pobreza, o qual não deve ser medido somente pela renda, 
mas também por fatores como acesso a saneamento, nível de escolaridade e 
participação política), de acordo com o grupo; 
(b) Integração entre fundações e institutos que irão formar essa rede temática (é 
preciso criar um entendimento e discurso comuns antes de iniciar interlocução com 
outros atores); 
(c) Análise da possibilidade de criar subgrupos por tema/objetivos para que cada um 
possa se dedicar as questões de maior interesse;  
(d) Institucionalização/formalização da relação por meio da produção de um material 
que explicite o propósito do grupo (construção de um posicionamento); 
(e) Efetivação de entregas/resultados palpáveis do grupo; 
(f) Marco regulatório e novas legislações; 
(g) Momento específico para o grupo debater sobre investimento social realizado 
com recurso do BNDES (ou considerar a relação com bancos de fomento e não 
apenas com BNDES); 
 
Para consolidar os resultados, o GIFE irá circular um questionário no grupo. 
 
A Fundação Avina colocou a possibilidade do grupo utilizar o Webex de sua Fundação 
como forma de comunicação. O grupo sinalizou que formas alternativas de 
comunicação (webex, Skype, email) devem ser ativadas.  
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Participantes: 
 

 

Nome Organização 

Adriana Lima Roche 

Adriana Norte Instituto Estre 

Ana Carolina Velasco GIFE 

Ana Maria Schneider Instituto EDP 

Ana Maria Wilheim Instituto Samuel Klein 

Andreia Rabetim Fundação Vale 

Andrezza Nogueira Ribeiro Instituto Invepar 

Anna Peliano Consultora 

Beth Callia Fundação Iochpe 

Bianca Brasil Fundação Grupo Boticário 

Bruno Barcelos Santander 

Camila Cheibub Figueiredo Fundação Educar 
DPaschoal 

Cláudia Villela Falsetti Instituto Arcor Brasil 

Glaucia Barros Fundação Avina 

Isabel Aché Pillar Fundação Vale 

Israel Aron Zylberman Instituto Cyrela 

Janaina Audino Instituto Jama 

Júlia Baptista Rosas Fundação Itaú Social 

Laurenice Pires Instituto Desiderata 

Marco Antônio Caixeta Altoé Fundação Banco do Brasil 

Milena Duarte Pereira Forte Fundação Itaú Social 

Paulo Boneff Gerdau 

Rachel Roitman Instituto Eurofarma 

Rafael Art Instituto Lina Galvani 

Rafael Gioielli Instituto Votorantim 

Rebeca Agnello GIFE 

Rosana Junqueira Morales Arte Despertar 

Sergio Andrade Agenda Pública 

 
 
Responsável pelo relatório: Isabel Aché, Fundação Vale 


