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INTRODUÇÃO
A filantropia é crucial para a existência de uma sociedade democrática e igualitária. O conceito é diferente
do de caridade, uma vez que busca de fato solucionar
problemas sociais invés de apenas minimizar o sofrimento causado por essas questões e diferenças. Esse
ebook é um mergulho no oceano da responsabilidade
social, explicando sobre o conceito, importância e diferença para o conceito de filantropia. Um guia para empresas que buscam deixar um legado imaterial para a
comunidade em que está inserida.

1.0 DEFINIÇÃO:
O QUE SIGNIFICA FILANTROPIA?

A filantropia pode ser amplamente definida como o
amor pela humanidade. É derivada das palavras gregas “philos”, que significa amar e “anthropos”, que significa humanidade. Uma pessoa que pratica filantropia
é chamada de filantropo.
O objetivo da filantropia é melhorar o bem-estar da humanidade, prevenindo e resolvendo problemas sociais.
Filantropia não é o mesmo que caridade. A caridade se
concentra em eliminar o sofrimento causado por problemas sociais, enquanto a filantropia se concentra em
eliminar os problemas sociais. Por exemplo, dar comida a uma pessoa que está passando fome é caridade. A
comida ajuda a pessoa por um curto período de tempo,
mas a pessoa terá fome novamente no futuro. Ensinar
a pessoa a cultivar alimentos, reaproveitar e não desperdiçar é filantropia porque elimina o problema social
que causa a fome.

Ensinar a pessoa a cultivar
alimentos, reaproveitar e
não desperdiçar é filantropia
porque elimina o problema
social que causa a fome.

1.1 IMPORTÂNCIA: PORQUE É
IMPORTANTE INVESTIR COM
PROPÓSITO?

A filantropia é importante porque oferece oportunidades. Como? Por meio do apoio de projetos sociais e culturais que levam conhecimento para escolas,
crianças e comunidades, apoiando empreendimentos,
por meio de instituições sem fins lucrativos, doações
ou no Brasil, por exemplo, através de Leis de Incentivo. Por isso, a filantropia se faz essencial para uma sociedade democrática. Os filantropos não respondem ao
governo ou ao público, portanto podem escolher livremente pessoas e os projetos que receberão seu apoio.
Um exemplo dessa liberdade é a Fundação Aaron Diamond e a epidemia de HIV (AIDS). Entre 1986 e 1997,
a Aaron Diamond Foundation gastou US$ 220 milhões
para combater a epidemia de HIV na cidade de Nova
York (Council on Foundations, 2003). Por causa do estigma e do medo associados ao vírus na época foi extremamente complicado para conseguir apoio do público
em geral ou do governo. A causa precisava ser defendida por um indivíduo interessado na situação para investir e de fato tentar solucionar a questão. As contribuições filantrópicas da fundação forneceram fundos
para testes de HIV (AIDS), pesquisa e prevenção viabilizando um impacto positivo em toda a sociedade.
A filantropia desempenhou um papel muito importante
na sociedade. Nós nos beneficiamos diretamente da filantropia com o uso de bibliotecas, escolas, hospitais,
centros de artes cênicas e museus apoiados por filantropos ou empresas. A filantropia também pode apoiar
pesquisas científicas, bolsas de estudo, esforços de direitos civis, serviços sociais e outras ações e iniciativas
benéficas para a sociedade.

1.2 04 IDEIAS
QUE REPRESENTAM
A FILANTROPIA:

1. CARIDADE é diferente de filantropia. O objetivo
da caridade é aliviar o sofrimento imediato. Geralmente é uma solução temporária para um problema social.
Ao contrário da filantropia, a caridade não se concentra em acabar com os problemas sociais.

2. A FILANTROPIA incentiva uma reflexão sábia e consciente sobre o propósito e resultado de suas
ações desencorajando doações e iniciativas que não
ajudam o receptor a aprender e a ajudar a si mesmo.
A ideia é oferecer OPORTUNIDADE, um investimento
que impacte no futuro - a longo prazo.

3. AS FUNDAÇÕES são organizações que fazem
doações a indivíduos e organizações sem fins lucrativos. Se as fundações atenderem a certas restrições,
elas serão isentas de impostos de acordo com a lei.

4. PROBLEMAS SOCIAIS

são questões em
uma sociedade que levam ao sofrimento humano. Alguns exemplos de problemas sociais são doenças, racismo, desemprego, pobreza, desigualdade e crime.

1.3 A FILANTROPIA NO BRASIL
E NO MUNDO

No Brasil R$ 2,1 bilhões são doados anualmente para setores
da educação, saúde, esporte, cultura e meio ambiente. O número representa 0,03% do PIB (produto interno bruto) brasileiro
se equiparando à países como o México. Nos EUA as doações
correspondem a 1,44% do PIB totalizando US$ 427 bilhões arrecadados por ano.
O conceito de filantropia no país ainda é associado ao de assistencialismo, “dar o peixe, sem ensinar a pesca”, ou seja, acredita-se que são boas ações realizadas de modo isolado muitas
vezes pouco efetivas e sem resolução das necessidades da população. Porém, a Rede Filantropia defende esse conceito com
um posicionamento distinto; com relação direta à uma mudança efetiva, um investimento social que gera desenvolvimento
deixando por fim um legado imaterial para a comunidade.
Já os Estados Unidos é líder mundial no ranking de filantropia organizado pela CAF (Charities Aid Foundation) mobilizando grandes doações de empresários, atletas e empresas com
grandes fortunas. A filantropia no país é associada à uma visão
otimista, com maior compreendimento e sendo relacionada à
doações efetuadas em benefício dos mais vulneráveis oferecendo oportunidades e construindo uma sociedade mais justa
e igualitária.
Ano passado cidadãos norte americanos doaram $449.64 bilhões de dólares refletindo um aumento de 5.1% em comparação ao ano anterior. Já as doações empresariais aumentaram
para $75.69 bilhões segundo pesquisa publicada pela entidade
filantrópica NPT (National Philanthropic Trust).
Segundo a lei nos EUA, realizar ações ligadas à filantropia pode
levar a abatimentos de até 50% no valor total pago no imposto
de renda. Já no Brasil o teto é de 6% - valor destinado à captação de recursos através de Leis de Incentivo.
Quer conhecer mais cases sobre ações filantrópicas no mundo?
Leia nosso artigo: O LEGADO DA FILANTROPIA.

1.4 FILANTROPIA X
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Qual é a diferença entre filantropia corporativa e
responsabilidade social? Os conceitos de caridade e
responsabilidade social nas empresas são frequentemente confundidos. A filantropia tem um forte senso de moralidade e é estabelecida a partir de ações
sem nenhum plano ou resultado esperado, enquanto
a responsabilidade social é baseada em ações que visam os seguintes objetivos: educação e produção e a
distribuição de renda buscam sempre a melhoria da
qualidade de vida.
Para dar um exemplo prático, a partir do momento
em que a empresa utiliza mão de obra local ou recursos naturais no processo produtivo, ela é responsável
pelo meio ambiente. Outra diferença importante entre esses dois conceitos é que a filantropia pode resolver problemas urgentes imediatamente, enquanto
a responsabilidade social tem um impacto de longo
prazo, com foco na sobrevivência e sustentabilidade.

FILANTROPIA

• Baseada em
moralidade

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

• Melhorias

• Baseada em bem
maior para o mundo

• Bens comuns
• Resolve problemas
imediatamente

• Ações altruístas

• Capaz de
alavancar
vendas
• Boa imagem
p/ empresa

• Foco em
sustentabilidade

• Ações que beneficiam
a comunidade e o negócio

2.0 COMO EMPRESAS PODEM
PRATICAR A FILANTROPIA?

Você deve estar se perguntando: “mas como isso se aplica à minha empresa? Como em minha realidade de funcionário ou
gestor de uma pequena-média empresa consigo efetivamente implementar a filantropia dentro da minha corporação?”
A filantropia é para todos. Está presente em valores como ética,
transparência, planejamento, respeito e compartilhamento de
conhecimento até medidas, ações e projetos que ficam como
legado.
Além da ajuda social que a empresa recebeu em sua filantropia,
o crescimento explosivo das mídias sociais também tornou esses programas conhecidos do público em geral. Portanto, uma
estratégia de filantropia corporativa bem estruturada pode trazer muitas vantagens, porque os consumidores estão mais interessados em organizações que se preocupam com seu meio
ambiente.
Além de aumentar o valor da imagem da empresa externa, essas iniciativas também podem fortalecer as estratégias de marca do empregador. Depois de estimular o voluntariado dentro da
empresa, os funcionários ainda serão incentivados a participar
mais. Para que funcione, a filantropia corporativa deve ter um
senso de identidade da cultura organizacional, ter um efeito estimulador e não se limitar a ações isoladas de longo prazo.
A sua empresa pode começar implementando políticas de responsabilidade social em toda cadeia produtiva, por meio de
softwares de monitoramento e organização, valorizando funcionários e todos os envolvidos externos consequentemente
aumentando a performance e capacidade de produção.
Outra opção é aderir à compromissos e responsabilidades empresariais que estão alinhados à educação, desenvolvimento
social e ambiental. Se tornar uma empresa signatária do Pacto
Global da ONU (Organização das Nações Unidas) alinha o planejamento e objetivos da instituição em prol dos ODS (Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável). Garante que a empresa trabalhe com transparência e à favor da sociedade e meio ambiente.

COMO A NTICS
ABRAÇA A
FILANTROPIA

Anualmente a NTICS disponibiliza uma parte do lucro
para doações. Uma iniciativa implementada pela empresa em 2019 foi “adotar” uma família do Projeto Refúgio
343 que consiste em interiorizar uma família de refugiados venezuelanos reinserindo a família sócio e economicamente em território nacional. Como meta este ano,
ainda não realizado devido às questões da pandemia, a
empresa busca empregar um integrante do Refúgio 343.
Conheça mais sobre o Refúgio 343 realizando o teste de
resiliência.
Como iniciativa ao direito de proteção à todos, a NTICS
se mobilizou doando uma verba para compra e distribuição de máscaras para populações vulneráveis. A ação
busca garantir higiene e segurança para todos, ligada ao
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 03 (Saúde e
Bem-estar). O projeto valoriza costureiras e produtoras
locais que estavam sem emprego devido à crise econômica - ODS 08 (Emprego digno e crescimento econômico).
Estender os braços e apoiar cada passo das nossas comunidades tradicionais também faz parte dos planos
da NTICS. Tanto que em 2019 a empresa deu as mãos
à Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realizando a
doação de uma maca, um aparelho de pressão, jogos interativos, 45 unidades entre cadernos e lápis de cor, e
diversos materiais para oficinas para o projeto Terceira
Idade Ribeirinha.
O projeto apoia com saúde e educação os moradores de
Punã, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Mamirauá, no município de Uarini, a 565 quilômetros de

Manaus. É o começo de um trabalho contínuo de desenvolvimento de uma comunidade ribeirinha. Este ano a
ideia é ir além: um braço de cada projeto da NTICS deve
chegar até Punã empoderando a população e fazendo com
que se tornem agentes transformadores.
Há 18 anos a NTICS Projetos tem como objetivo desenvolver e implementar projetos que promovam processos
de mudança, contribuindo para uma transformação na sociedade e no mundo. Os projetos pode ser financiados por
meio de leis de incentivo ou verba de marketing, por empresas que desejam deixar um legado na comunidade em
que estão inseridas trabalhando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e aumentando seus índices
de responsabilidade social.
Todos os projetos buscam maximizar e potencializar o alcance atendendo o maior número de pessoas possível e
entregando oportunidades, através da educação e do conhecimento. Ao final de cada projeto o patrocinador recebe um relatório com análise dos indicadores que posteriormente podem ser reportados também no relatório de
sustentabilidade anual da empresa aumentando os índices de ESG, principalmente o S - com foco em responsabilidade e desenvolvimento social.
Os projetos também visam engajar a cidade para que organizações locais e governamentais se alinhem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável assinando o termo
de compromisso da Agenda 2030. Além de investir em um
projeto para a comunidade local a empresa estará também sendo a principal incentivadora para que o legado se
estenda também as cidades contempladas.
Muito mais que um ato de filantropia, investir em projetos
de responsabilidade social é proporcionar oportunidades
reais com impactos a longo prazo, não apenas soluções
pontuais para questões urgentes.

Quer entender como sua
empresa pode ser mais
participativa no movimento
de desenvolvimento e
responsabilidade social?
Essa iniciativa aumenta os índices de ESG
com foco no Social comprovando que a
empresa está verdadeiramente engajada
com a sustentabilidade. Entre em contato
e conheça alternativas para trabalhar por
um propósito. Whatsapp ou e-mail:
contato@ntics.com.br

www.nticsprojects.com.br
www.nticsprojects.com
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