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A "Global Business Coalition for Education" é um 
movimento de empresas dedicado a acabar com  
a crise global na educação. A Theirworld criou a  
Global Business Coalition for Education em 2012 ao 
reconhecer que a comunidade empresarial era um 
elemento importante, com potencial para apoiar de 
forma mais proativa a educação global, de uma forma 
sustentável e escalável. 

Atualmente, a GBC-Education tornou-se um dos fóruns mais eficazes  
para congregar empresas que pretendem causar impacto nas vidas de 
muitos jovens. Com uma rede de mais de 150 empresas do setor privado 
comprometidas com as melhores práticas de apoio à educação e com  
o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

www.gbc-eucation.org

Este relatório faz parte da investigação da iniciativa Business Investment  
for Education Impact (BIEI), que visa criar uma rede de negócios 
mais forte, mais informada e com maior impacto, com potencial 
para transformar os resultados da educação através de investimentos 
estratégicos e coordenados. 

O objetivo dessa iniciativa é desenvolver uma série de ferramentas 
e de produtos para impulsionar o progresso na educação, onde os 
investimentos empresariais criam impacto nos negócios, bem como  
um impacto social mais sustentável, escalável e sistémico

https://gbc-education.org/what-we-do/business-investment-for-
education-impact/ 
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Desde um retalhista de meias nos Estados Unidos a uma 
empresa de fornecimento de gás doméstico na Nigéria, 
de uma Agência de bilhetes digitais na Austrália a um 
fabricante de sabão na Índia, líderes e proprietários de 
pequenas empresas em todo o mundo estão a fazer  
a sua parte para melhorarem a educação. 

Este relatório destaca exemplos que mostram como as pequenas 
empresas estão a fazer uma grande diferença - e principalmente sob  
o radar - ajudando a melhorar e a promover reformas educacionais. 

O documento descreve por que motivo, quando, onde e como as PME 
apoiam a educação. Ao destacar os seus atuais contributos, o relatório 
também destaca o potencial inexplorado e a posição única das pequenas 
e médias empresas para causarem um impacto ainda maior e mais 
profundo nos estudantes, escolas e sistemas educativos em todo o mundo.

De acordo com o Banco Mundial, as pequenas e médias empresas (PME) 
“representam cerca de 90 por cento das empresas e mais de 50 por cento 
dos empregos em todo o mundo.” Se fosse possível conquistar mais 
PME - empresas que empregam até 1.000 pessoas - para a causa do 
progresso da educação, o impacto geral conjugado dos seus contributos 
e do seu envolvimento seria muito significativo.

Esta conclusão baseia-se num estudo realizado ao longo de 2020 que 
abrangeu 18 países. Envolveu 70 entrevistas com representantes de 
PME, organizações intermediárias sem fins lucrativos que ligam PME a 
oportunidades educativas, alguns agrupamentos escolares e organizações 
como incubadoras de empresas que orientam start-ups e empresas em 
fase inicial a comprometerem-se com o impacto social. 

As PME são uma força inexplorada para o bem, com potencial para 
causarem um impacto profundo nos alunos, nas escolas e nos sistemas 
educativos em todo o mundo. 

Por que motivo e onde é que as PME apoiam a educação
As PME entrevistadas para este relatório referiram amplamente um sentido 
de responsabilidade pessoal como a sua principal razão para apoiarem a 
educação: Elas querem fazer a sua parte para melhorar o que viram ou 
vivenciaram como um problema nas comunidades onde desenvolvem a 
sua atividade. Mas também pretendem criar ligações com os jovens de 
forma a ajudá-los a desenvolverem as suas competências vocacionais ou 
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para despertar neles o interesse pela sua atividade, muitas vezes movidos 
pela preocupação de que os estudantes não estejam preparados para 
entrar no mercado de trabalho após o ensino secundário ou mesmo após 
terem concluído a licenciatura ou o mestrado. Isto é válido quer as PME 
estejam a investir na sua comunidade local ou em regiões mais longínquas.

Em geral, as pequenas empresas optam por apoiar a educação ao 
nível local ou internacional. As empresas que apoiam a educação nas 
suas próprias comunidades ou países fazem-no por conhecimento 
pessoal ou por ligação aos desafios da educação nos locais onde vivem 
e atribuem esse facto ao desejo de prestarem apoio às comunidades 
locais. Em alguns casos, os empresários desejam ajudar a eliminar as 
desvantagens históricas de uma população do seu próprio país, como as 
populações indígenas da Austrália ou da Guatemala. Alguns proprietários 
de empresas desejam alavancar as suas redes para apresentarem aos 
alunos possibilidades de carreira na sua comunidade. Adicionalmente, 
por vezes as PME preferem apoiar organizações que trabalham em outros 
países. Algumas empresas fazem-no através de um acordo com uma 
organização educativa sem fins lucrativos num país específico ou fazendo  
diretas a escolas ou programas educativos locais.

Quem toma as decisões nas PME
Os líderes da empresa, que muitas vezes são os fundadores, tomam as 
decisões acerca dos investimentos das PME em educação. Se o fundador 
já não estiver ativo, o responsável máximo da empresa concretiza 
geralmente os seus desejos no tocante ao impacto na comunidade e à 
responsabilidade social corporativa. Na maior parte das vezes, o CEO ou 
o fundador é o decisor devido aos requisitos estratégicos e orçamentais, 
que podem ir de uma contribuição financeira direta a um apoio em 
espécie, ou à disponibilização de funcionários para atuarem como 
voluntários em escolas ou eventos, bem como convidando alunos a 
participarem em estágios e visitas às instalações da empresa, que exigem 
apoio dos funcionários. Noutros casos, como acontece em PME de 
maiores dimensões, a comissão executiva toma a decisão.

Quando e como as PME decidem apoiar a educação
O momento da tomada de decisão de uma PME apoiar a educação 
depende de vários fatores. Alguns, decidem muito cedo ou alguns anos 
depois de terem alcançado a estabilidade, ou seja o momento em que 
podem dizer “obrigado” retribuindo o seu sucesso às comunidades onde 
se inserem. Para outros, ocorreu depois do surgimento de uma nova 
liderança. 

Os investimentos das PME em educação refletem uma grande variedade 
tantos nos tipos de iniciativas como nos mecanismos que alavancam para 
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apoiar a educação. Incluem a mentoria de carreira, acompanhamento de 
empregos ("job shadowing"), tutoria, bolsas de estudo, apoio nos tempos 
livres, formação profissional, investimento em infraestrutura física e defesa 
de políticas.

Noutros casos, as PME trabalham através de outras instituições para 
maximizarem o seu apoio. As abordagens incluem: donativos para 
programas educativos identificados por consultores filantrópicos, criação 
de fundações e institutos corporativos, trabalho com organizações 
intermediárias, doação de uma percentagem das vendas para causas 
educativas e investimento em avaliações para apurar os resultados dos 
programas educativos que apoiam.

Benefícios para as PME que contribuem para a educação
Grande parte da motivação que leva as PME a apoiarem a educação 
resulta do desejo de fazer a diferença, de ajudar os jovens a adquirirem 
conhecimentos e competências que os preparem para o seu futuro 
enquanto adultos, ou de contribuírem para a construção de um mundo 
melhor. Com estas iniciativas as PME não procuram geralmente obter 
ganhos monetários, como aumentos das vendas, crescimento da base 
de clientes ou um aumento dos lucros. Em vez disso, as PME obtêm 
uma grande satisfação ao saber que o seu apoio está a fazer exatamente 
aquilo que elas esperavam que fizesse: ajudar a criar condições para um 
futuro melhor para a próxima geração.

O seu “retorno do investimento” inclui ver a forma como as suas cidades 
natais ou comunidades locais têm escolas que funcionam melhor ou 
dispõem de recursos humanos melhor preparados para empregos 
futuros. O mesmo acontece com as PME que prestam apoio a programas 
em locais distantes daqueles onde estão implantadas, como é o caso 
de programas que visam melhorar competências de literacia nos países 
em desenvolvimento ou garantir o acesso à educação de qualidade e 
acessível em países onde adquirem os seus produtos ou contratam mão 
de obra para produzir os bens que comercializam.

Desafios que as PME enfrentam quando apoiam a educação
Empresas de todas as dimensões descobrem muitas vezes que é mais 
fácil querer ajudar do que concretizar essa ajuda quando está em causa 
o apoio à educação. Um desafio comum para os líderes das pequenas 
empresas é não saber como começar devido à falta de modelos 
adequados a seguir ou de fontes a quem recorrer para obter orientação. 
Por outro lado, para as PME que encontraram formas de começar a 
apoiar a educação, manter esses programas em funcionamento sem 
problemas, pode constituir um desafio.
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Simultaneamente, as equipas em escolas e em organizações sem fins 
lucrativos na área da educação são pequenas e os seus dirigentes 
estão sobrecarregados com muitas responsabilidades, o que faz com 
que seja difícil gerir parcerias com empresas. Adicionalmente, os 
sistemas escolares e as organizações sem fins lucrativos costumam ter 
procedimentos necessários, embora burocráticos, para a aprovação 
de apoio externo. Condições de contratação claramente definidas e 
contactos diretos com os responsáveis diretos de todas as partes podem 
ajudar a resolver esses potenciais problemas.

Outro desafio é o facto de os custos, mesmo no caso das contribuições 
que não sejam feitas em dinheiro poderem ter impacto na atividade da 
empresa, como por exemplo no caso de voluntariado de funcionários 
que implica o pagamento das suas dispensas do trabalho.

Apesar destes obstáculos, as PME encontram formas de se adaptar 
porque consideram que um investimento nos alunos de hoje é um 
investimento nos recursos humanos do futuro. 

Papel das organizações intermediárias no apoio das PME  
à educação
As organizações intermediárias - grupos que fazem a ligação do setor 
empresarial a oportunidades com impacto social - desempenham 
um papel importante no fornecimento de orientação e apoio às PME 
que desejam investir em educação, em especial às PME que não têm 
experiência ou que têm dificuldade em orientar-se pelos agrupamentos 
escolares sem qualquer ajuda. 

As organizações intermediárias são normalmente grupos com membros 
nacionais. Fornecem conhecimento sobre as melhores práticas e 
disponibilizam ferramentas de gestão, formação, monitorização e 
avaliação. Os seus programas educativos variam, mas normalmente 
incluem apoio na área da literacia e da matemática, para alunos do ensino 
básico e estruturas de enquadramento para tutoria, experiência no local 
de trabalho e programas de estágio ou aprendizagem para alunos do 
ensino secundário. Alguns intermediários também fazem a ligação de 
empresas a oportunidades de mentoria para diretores escolares e de 
desenvolvimento profissional para professores. 

Reflexões finais
As PME são uma força inexplorada para o bem, com potencial para 
causarem um impacto profundo nos alunos, nas escolas e nos sistemas 
educativos em todo o mundo. Explore o relatório completo para saber 
mais e encontre as nossas reflexões finais aqui.

Uma Força Inexplorada na Educação Global 
Sumário executivo
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Glossário

Uma Força Inexplorada na Educação Global  
Glossário

Normas de proteção das crianças  Leis e regulamentos que fornecem normas e diretrizes 
globais de proteção das crianças.

Programa de ensino secundário 
e início da faculdade 

Um currículo de cursos de ensino secundário e superior e 
experiência relevante numa indústria em crescimento. Os 
alunos têm a oportunidade de obter um diploma em quatro 
anos com um diploma do ensino secundário e um diploma 
de licenciatura de uma faculdade credenciada.

GBC-Education Designação abreviada da "Global Business Coalition for 
Education", a entidade patrocinadora deste projeto de 
investigação.

Sul/Norte Global O Sul Global refere-se, em termos amplos, às regiões da 
América Latina, Ásia, África e Oceânia, e o Norte Global 
refere-se à Europa e América do Norte. 

Escola com necessidades 
elevadas  

Os critérios variam de país para país, mas geralmente incluem 
indicadores de desempenho ou critérios socioeconómicos. 
Os critérios dos EUA aplicam-se a uma escola dentro do 
quartil superior das escolas de ensino básico e secundário 
em todo o estado, conforme classificado pelo número de 
vagas disponíveis e não preenchidas para professores; ou está 
localizada numa área onde pelo menos 30% dos alunos são 
provenientes de famílias com rendimentos abaixo da linha 
da pobreza; ou numa área com uma percentagem elevada 
de professores sem as qualificações adequadas, com uma 
elevada taxa de rotatividade de professores ou com uma 
percentagem elevada de professores que não são certificados 
ou licenciados.

Estudo de impacto Estudo realizado para observar e compreender os efeitos 
da introdução de uma nova política ou estratégia.

Apoio em espécie Serviços, bens ou ajuda gratuita que uma organização recebe.

Incubadoras  Organizações que orientam start-ups e empresas em fase 
inicial de desenvolvimento a comprometerem-se com o 
impacto social.



11

Economia informal Conjunto diversificado de atividades económicas, 
empresas, empregos, e trabalhadores que não são 
regulamentados, protegidos nem tributados pelo Estado.

Escola integrada Escolas para crianças de diferentes etnias, religiões 
ou outras origens. Na Irlanda do Norte, isto significa 
que crianças e funcionários das tradições católicas e 
protestantes, bem como de outras religiões, estão juntos 
numa mesma escola. 

Organizações intermediárias  Grupos ou associações sem fins lucrativos que atuam como 
consultores fiáveis para empresas que querem ajudar a tornar a 
sociedade um lugar mais igualitário e inclusivo. Fazem a ligação 
entre as PME e as grandes empresas com oportunidades 
educacionais e as escolas, entre outras funções. 

Metodologia de código aberto e bem 
coletivo 

Software para o qual o código-fonte original é 
disponibilizado gratuitamente para qualquer pessoa e que 
pode ser redistribuído e modificado de acordo com as 
necessidades do utilizador.

Pequenas e médias empresas 
(PME)  

Para efeitos do presente relatório, são empresas que 
empregam até 1.000 pessoas. Cada país tem a sua 
própria definição de PME, tendo em conta o número de 
funcionários, a faturação anual, ou ambos os critérios.

Empreendedor Social Uma pessoa que procura criar novas soluções com potencial 
para resolver problemas existentes na comunidade. A 
pessoa está disposta a assumir o risco e o esforço para criar 
mudanças positivas na sociedade através de iniciativas.

Escolas "Title 1" Escolas americanas com elevada percentagem de 
estudantes classificados como de baixos rendimentos 
que recebem subsídios do Governo Federal para as 
ajudar a aumentarem os resultados dos alunos com pior 
desempenho académico.
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Desde um retalhista de meias nos Estados Unidos a uma 
empresa de fornecimento de gás doméstico na Nigéria, 
de uma Agência de bilhetes digitais na Austrália a um 
fabricante de sabão na Índia, líderes e proprietários de 
pequenas empresas em todo o mundo estão a fazer  
a sua parte para melhorarem a educação. 

Embora o seu contributo financeiro, individualmente pareça ser diminuto, 
em comparação com as grandes empresas, coletivamente, um dia 
poderão vir a tornar-se numa força muito relevante ao nível dos donativos 
de natureza filantrópica e no impacto social, de forma a ajudar a melhorar 
a educação ao nível global.

Esta conclusão baseia-se em 70 entrevistas1 com representantes de 
grupos que incluíam pequenas e médias empresas (PME), organizações 
intermediárias sem fins lucrativos, alguns agrupamentos escolares 
e outros. Os líderes das PME - empresas que empregam até 1.000 
pessoas - partilharam porquê, como, quando e onde apoiam a 
educação, bem como os desafios e os benefícios que resultam da sua 
atividade filantrópica. Falámos com oito organizações intermediárias 
para ficarmos a conhecer o valor acrescentado que elas oferecem às 

1  Uma única entrevista telefónica incluiu representantes da SME Eye 2 Connect e da organização sem 
fins lucrativos Peer Support Australia. 
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pequenas empresas que desejam prestar apoio na área da educação, mas 
que podem não saber como começar ou precisam de orientação sobre a 
forma de maximizarem os seus investimentos neste setor. Adicionalmente, 
entrevistámos três incubadoras, que orientam start-ups e empresas em fase 
de arranque a comprometerem-se com o impacto social desde o início da 
sua atividade.

O nosso relatório limita-se às PME com as quais falámos e às organizações 
que as ajudam, sendo que estas entidades representam uma pequena 
parcela das pequenas empresas que operam ao nível global. Mas, com base 
naquilo que ouvimos das PME que entrevistámos, se mais empresas de 
pequeno a médio porte pudessem ser recrutadas para a causa do avanço 
da educação, o impacto coletivo dos seus donativos e do seu envolvimento 
seria verdadeiramente significativo.

De acordo com o Banco Mundial, as PME “representam cerca de 90% das 
empresas e mais de 50% do emprego em todo o mundo”.2 Além disso, a 
Organização Internacional do Trabalho estima que as PME representam 
70% do emprego global.3 Além disso, o Banco Mundial estima que nas 
economias emergentes “as PME formais contribuem com 40% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e geram 70% dos empregos formais”.4 Outras estimativas 
da contribuição das PME para o PIB global ascendem a 70%.5 

Sem surpresa, o setor educativo está desejoso de obter a ajuda da 
comunidade empresarial. Por exemplo, um estudo recente efetuado 
na Austrália revelou que 90 por cento das escolas inquiridas desejavam 
aumentar as parcerias com empresas.6 Um estudo semelhante no 
Reino Unido foi ainda mais longe, tendo sido apurado que os alunos 
que experimentaram quatro ou mais atividades de aprendizagem ou 
interações com empresas tiveram uma probabilidade 25% inferior de serem 
classificados como “sem emprego, educação ou formação” no futuro.7 Para 
os estudantes, esses contactos podem criar uma rede de mentores que lhes 
fornecem competências para terem sucesso em contextos empresariais, 
aumentam o seu conhecimento de potenciais carreiras e aumenta a 
possibilidade de acesso a esses empregos. Para as escolas, estas parcerias 

1  Uma única entrevista telefónica incluiu representantes da SME Eye 2 Connect e da organização sem 
fins lucrativos Peer Support Australia.

2  Banco Mundial,  “World Bank SME Finance.” https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance.
3  Organização Internacional do Trabalho, “The Power of Small: Unlocking the Potential of SMEs.” 2019. 

https://www.ilo.org/infostories/en-GB/Stories/Employment/SMEs#power-of-small.
4  Banco Mundial, “World Bank SME Finance.” 
5  Organização Internacional do Trabalho, “The Power of Small: Unlocking the Potential of SMEs.”
6  Rothman, Sheldon, and Australian Council for Educational Research (ACER). “What Do Schools 

Want from Engagement with Business?” 2019. https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.
cgi?article=1030&context=policy_analysis_misc.

7  Education and Employers, “The case for employer engagement in state schools.” 2019. https://www.
educationandemployers.org/wp-content/uploads/2019/04/Research-summary-website-version.pdf
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fornecem financiamento e suporte adicionais, permitindo-lhes preparar 
melhor os estudantes para a integração no mercado de trabalho em 
constante mutação. 

O que não se sabe, evidentemente, é a forma como a pandemia da 
COVID-19 irá afetar, em última análise, a capacidade e a vontade de mais 
PME apoiarem a educação. O coronavírus estava apenas a começar a 
propagar-se no momento em que começámos a nossainvestigação. 
Desde esse momento, tem havido previsões terríveis sobre o número de 
pequenos negócios que não vão sobreviver, bem como relatos de empresas 
que já fecharam as suas portas.. Ainda assim, o único sinal de esperança 
que podemos apontar é o facto de os líderes empresariais com os quais 
falámos - embora reconhecendo que a pandemia estava a causar alguns 
ajustamentos à sua atividade e nível de contributos — todos permanecem 
empenhados na sua missão de ajudar a melhorar a educação. 

Este relatório é apenas um ponto de partida e destaca exemplos de todo 
o mundo sobre como as pequenas empresas estão a fazer uma grande 
diferença. As PME têm potencial para causar um impacto profundo 
nos estudantes, nas escolas e nos sistemas educativos. Ao descrever o 
motivo pelo qual, quando, onde e como as PME apoiam a educação, 
este relatório destaca os seus contributos para a educação. Esse facto, 
juntamente com os exemplos que partilhamos, sublinha o potencial 
inexplorado e a posição única das PME para melhor servir os estudantes, 
as escolas, e a sociedade.

As Pequenas e Médias empresas representam
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Ao longo das nossas entrevistas as PME referiram 
amplamente um sentido de responsabilidade pessoal 
como constituindo a sua principal razão para apoiarem  
a educação: Elas querem fazer a sua parte para melhorar 
aquilo que viram ou vivenciaram como um problema  
nas comunidades onde desenvolvem a sua atividade.

Mas pretendem igualmente criar ligações com os jovens de forma a ajudá-
los a desenvolverem as suas competências vocacionais ou para despertarem 
neles o interesse pela sua atividade, muitas vezes movidos pela preocupação 
de que os estudantes não estejam prontos para entrar no mercado de 
trabalho após o ensino secundário ou mesmo após terem concluído a 
licenciatura ou o mestrado. Alguns entrevistados refletiram, com base na sua 
própria curva de aprendizagem, sobre o poder da educação para transformar 
a vida de uma pessoa, com efeitos em cascata gerados nas comunidades 
ena sociedade em geral. Isto é válido quer as PME estejam a investir na sua 
comunidade local ou em regiões mais longínquas.

Por vezes, a motivação nasceu a partir da história pessoal do fundador 
da empresa. Em 2017, Juliet Namujju criou uma empresa em Mpigi, no 
Uganda, que emprega pessoas com deficiência que criam vestuário e 
acessórios reciclados a partir de resíduos de plástico. Ao criar a Kimuli 
Fashionability, Juliet estava determinada a transformar o seu próprio 
passado, sendo uma pessoa cuja família foi diretamente afetada pela 
deficiência, num elemento positivo a seu favor. E ela faz isso ao mesmo 
tempo que beneficia outras pessoas em circunstâncias semelhantes. 
Namujju queria resolver dois problemas de uma vez: alcançar a inclusão 
através de uma atividade económica com com sentido de propósito 
e proteger o meio ambiente. “Consegui obter competências que me 
permitiram ensinar pessoas com deficiência sobre como elas podem 
transformar os seus desafios em oportunidades”, referiu Namujju.

PME em diferentes regiões falaram sobre a criação de uma ligação 
com os jovens para despertarem neles o interesse e desenvolverem 

“ O facto de ter estagiado na nossa oficina vai dar 
mais peso ao currículo dos estudantes no momento 
em que eles procurarem emprego... Faz parte da 
nossa responsabilidade social corporativa”. 
 
ISABEL MONTERROSO (GUATEMALA), PADEX AUTOMOTRIZ
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competências relacionadas com as atividades empresariais das PME. 
A Padex Automotriz, uma oficina de automóveis com três anos de 
existência da Guatemala, criada por dois licenciados, oferece estágios 
remunerados a estudantes das escolas profissionais mais próximas. Os 
estagiários podem aprender sem terem de viajar para a capital, algo 
que a maioria dos alunos da região não tem capacidade para pagar. A 
cofundadora da Padex, Isabel Monterroso, indicou que a decisão de 
pagar aos estagiários - algo que outras empresas não estavam a fazer 
- foi muito relevante. “O facto de ter estagiado na nossa oficina vai 
dar mais peso aocurrículo dos estudantes no momento em que eles 
procurarem emprego. Não tínhamos capacidade para pagar os nossos 
próprios salários,mas tínhamos que apostar neles. Faz parte da nossa 
responsabilidade social corporativa ”, indicou ela. 

Compreender a necessidade de representação também é uma motivação 
para o envolvimento dos fundadores na educação. Terrence Souther, 
CEO da HarozTec, uma empresa de robótica e inteligência artificial com 
sede em Dallas que ele próprio fundou, refletiu sobre o seu início de 
carreira como engenheiro na General Motors (GM) no Michigan. O seu 
mentor na GM pediu a Southern para trabalhar com estudantes num 

projeto de robótica. O mentor surpreendeu 
os jovens com uma pergunta: “Quem quer 
conhecer um engenheiro de robótica negro? 
Este é Terrence Southern; ele frequentou 
as mesmas escolas públicas de Detroit que 
vocês frequentaram”, disse Southern. “Naquele 
momento, percebi que o percurso não tinha 
apenas que ver com a tecnologia na qual iria 
trabalhar... Rapidamente comecei a mergulhar 
na educação, e é uma espécie de missão para 
mim ver de que forma poderia ajudar a mudar 
o futuro daqueles miúdos.” Em Dallas, ele tem 
vindo a ser um parceiro empresarial desde 
há quatro anos em duas escolas do ensino 

secundário P-TECH, que oferecem um currículo do ensino secundário e 
cursos universitários bem como uma experiência relevante numa indústria 
em crescimento. Ensina estudantes com origens economicamente 
desfavorecidas sobre engenharia robótica numa escola e, na outra, 
logística do futuro, incluindo distribuição através de drones.

Como muitas PME desenvolvem as suas atividades a nível local, esta 
proximidade com aquilo que está a acontecer à sua volta é um fator 
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"... Percebi que o percurso 
não tinha a ver apenas com 
a tecnologia na qual iria 
trabalhar ... Rapidamente 
comecei a mergulhar na 
educação, e é uma espécie 
de missão para mim ver 
de que forma eu poderia 
ajudar a mudar o futuro 
daqueles miúdos." 
 
TERRENCE SOUTHERN (EUA), 
HAROZTEC
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impulsionador do seu envolvimento com as comunidades locais. 
Ouvimos isso de forma consistente em todas as geografias, tanto nos 
países industrializados como nos países em desenvolvimento. Lisa 
Bracken, do Reading Partners North Texas, um programa de literacia sem 
fins lucrativos em escolas "Title 1" que apoia a participação das empresas 
na educação, refletiu sobre a forma como as PME com as quais trabalhou 
sabem que os jovens serão os próximos líderes das suas comunidades. 
Eles querem investir o seu tempo e o seu talento em voluntariado de 
apoio aos estudantes. “Eu diria que se trata de um investimento na sua 
própria comunidade. Maximizamos estas parcerias coletivas de forma 
a progredirmos na nossa missão de colmatar a falta de oportunidades”, 
referiu Bracken. Carla Inácio da Cunha, da Nexxera, uma empresa 
tecnológica brasileira que criou a sua própria fundação, falou sobre o 
compromisso dos seus fundadores para com a cidade de Florianópolis. 
Ela disse: “Eles queriam fazer algo pela comunidade, porque tornar esta 
cidade sustentável também vai tornar a sua atividade empresarial mais 
forte e sustentável.”

Na Irlanda, muitas PME inscrevem-se em diferentes programas 
disponibilizados pela Business in the Community Ireland, uma 
organização sem fins lucrativos que ajuda empresas a criarem uma 
economia sustentável e uma sociedade mais inclusiva. O Programa de 
Mentoria de Estudantes, que disponibiliza mentoria para estudantes do 
ensino secundário, é o exemplo de um programa que atrai o apoio das 
PME. Grainne Murphy, gestor de formação e responsável pelo setor 
educativo da Horse Racing Ireland, uma entidade irlandesa com sede em 
Kildare que é o órgão nacional de supervisão e promoção das corridas de 
cavalos, disse que os funcionários têm um forte desejo de participarem 
neste programa e que a ligação com as gerações mais jovens traz valor 
acrescentado para a organização: Ajuda à sustentabilidade do setor - as 
corrida de cavalos - que, de outra forma os jovens poderiam ignorar.

Ao terem em conta o apoio ao setor da educação, as empresas avaliam 
a forma como podem ter o maior impacto possível. Sinéad Smith, diretor 
de responsabilidade corporativa da A&L Goodbody, uma sociedade de 
advogados especializada em direito societário na Irlanda, declarou: “Os 
nossos escritórios principais estão localizados em Dublin One, que fica 
na zona nordeste da cidade e que é uma área bastante desfavorecida. 
Foi fácil para mim perceber que a comunidade precisava do nosso 
apoio. A questão social número um é o vício das drogas e o crime. 
A segunda questão mais importante é o insucesso escolar, que está 
intimamente ligado ao número três: o desemprego. Pensámos que não 
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conseguiríamos ter impacto sobre o primeiro problema, mas  
definitivamente sentimos que a educação e o desemprego eram áreas 
que podíamos apoiar.” 

As empresas que apoiam a educação ao nível internacional trazem este 
mesmo compromisso, mas para a aldeia global. A “mudança sustentável, 
multigeracional que pode ser criada através do poder da educação” é a 
forma como Adam McCurdie, cofundador da Humanitix, uma empresa 
da economia social com sede em Sydney, na Austrália, que usa as taxas 
de reserva online de eventos para financiar a educação, descreveu o seu 
apoio à educação de jovens raparigas em países em desenvolvimento. 
Andy Huszar da Marcellamoda, um retalhista de moda online com 
sede nos Estados Unidos, refletiu sobre a forma como, tendo vivido e 
trabalhado no setor empresarial dos Estados Unidos da América, ele e 
seu sócio fundador queriam criar uma empresa que também contribuísse 
com benefícios tangíveis para a sociedade. “Foi esse o nosso ponto de 
partida. Acho que ambos somos inspirados pela educação feminina ”, 
referiu Huszar.

Para algumas PME, apoiar a educação ao nível internacional é uma 
resposta à sua própria curva de aprendizagem. Prashant Mehta da 
Councious Step, uma empresa de Brooklyn, em Nova Iorque, que 
produz meias de forma ética e sustentável, diz-nos: “Aprendi muito sobre 
a importância da literacia ao nível mundial na economia dos nossos 
dias. Não apenas para a própria economia crescer. Mas para as pessoas 
realmente viverem uma vida normal e funcional. Esse elemento tem um 
impacto significativo sobre a igualdade de género.”
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As PME apoiam a educação nas suas  
próprias comunidades ou nos seus países 

Muitos entrevistados partilharam um entendimento pessoal ou uma 
ligação aos desafios da educação na sua própria comunidade e atribuíram 
isso ao seu desejo de prestarem apoio a nível local. Outros falaram 
sobre a intenção de “retribuir” como uma forma de agradecimento à 
comunidade na qual desenvolvem a sua atividade empresarial. Eles veem 
a educação como um caminho para a inclusão social e reconhecem a 
necessidade de devolver à sociedade alguns dos benefícios que obtêm ao 
gerirem empresas de sucesso.

Notavelmente, várias empresas apoiam intervenções concebidas 
localmente que refletem as realidades educativas dos locais onde 
estão situadas. A W3 Indústria Metalúrgica Ltda, uma empresa de 
mobiliário industrial e de escritório em Ponta Grossa, Brasil, oferece o 
único programa de ATL para crianças na sua zona da cidade, que fica 
distante do centro. Diego Polese, o  professor de educação física que 
é responsável pelo programa W3 desde o seu início, há 11 anos atrás, 
disse-nos: “A Câmara Municipal não organiza quaisquer atividades, não há 
parques infantis, não há parques de jogos, nada. Não há espaço para as 
crianças brincarem nesta comunidade. O nosso programa é tudo o que 
elas têm ”, disse Polese. 

Nichola Lynagh, cofundadora da LeonEdu em Belfast, Irlanda do Norte, 
referiu que ela e os seus sócios dedicam a sua atenção aos aspetos relativos 
à inteligência emocional para que os líderes cresçam e se destaquem na 
gestão e liderança das exigências e necessidades complexas das diferentes 
partes interessadas nos sistemas escolares da Irlanda do Norte. Como 
serviço prestado à sua comunidade durante o confinamento ditado pela 
COVID-19, a LeonEdu forneceu materiais informativos sobre trauma 
gratuitos no seu website num esforço para apoiar os seus clientes a, não só 
a gerirem e a liderarem durante a crise pandémica, como a permanecerem 
fiéis ao seu propósito educativo. A LeonEdu oferece desenvolvimento de 
bem-estar e formação para educadores de nível médio e sénior na Irlanda 
do Norte e na República da Irlanda.

“ A Câmara Municipal não organiza quaisquer 
atividades, não há parques infantis, não há 
parques de jogos, nada. Não há espaço para as 
crianças brincarem nesta comunidade. O nosso 
programa é tudo o que elas têm”. 
 
DIEGO POLESE (BRASIL), W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
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A OpabGas, uma empresa de fornecimento de gás doméstico em Ilorin, na 
Nigéria, oferece um programa de bolsas de estudo  para crianças em situação de 
abandono escolar. Olasupo Abideen, um dos fundadores da empresa, referiu que 
a decisão de apoiar localmente as crianças se baseou na sua própria experiência. 
“Cresci numa comunidade sem acesso à educação, principalmente para as jovens 
do sexo feminino. Muitas jovens da minha comunidade de origem praticamente 
não vão à escola. Eu cresci com essa história e sempre tive a intuição de que 
queria mudar essa realidade.” Para decidir como intervir, a equipa da OpabGas 
efetuou investigações de base para compreender as principais barreiras que 
impedem as crianças de frequentarem a escola e adaptou as bolsas às condições 
encontradas no terreno.

Em alguns casos, os empresários desejam ajudar a eliminar as desvantagens 
históricas de uma população do seu próprio país. A Humanitix, uma empresa 
social com sede em Sydney que angaria dinheiro para a educação proveniente 
da venda de bilhetes online para eventos, financia a educação na Austrália e em 
países em desenvolvimento. A Humanitix financia bolsas de estudo para ajudar a 
melhorar os resultados escolares para estudantes indígenas e o bem-estar geral 
da população indígena do país. Com sede na Guatemala a Fundação Samuel 
Camhi Levy, fundada por um empresário com o mesmo nome e atualmente 
administrada pelo seu filho, apoiou o acesso ao ensino pré-escolar e prestou apoio 
às famílias de crianças guatemaltecas na região das Terras Altas. A fundação investiu 
no desenvolvimento das infraestruturas, formação de professores e diretores de 
escolas. Como poucas crianças locais tinham anteriormente acesso ao ensino pré-
escolar, muitas delas não tinham sido expostas ao espanhol, que é a língua falada 
na escola (as comunidades locais falam Kaqchikel, uma língua maia). A fundação e 
os seus parceiros apoiaram projetos em 12 comunidades com vista a maximizar as 
hipóteses de sucesso das crianças nos últimos anos de escolaridade.

Alguns proprietários de empresas desejam alavancar as suas redes para 
apresentarem aos alunos possibilidades de carreira na sua comunidade. Isto 
é muitas vezes liderado e facilitado por intermediários sem fins lucrativos 
dedicados a pôr em contacto empresas e escolas. Por exemplo, a The Careers 
& Enterprise Company, uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido, 
oferece um programa “Cornerstone Employers” que constrói uma rede de PME 
nas comunidades destinada a apoiar as metas das escolas locais no tocante à 
mentoria de carreiras. 

Capítulo 2: Onde é que as PME apoiam a educação?

“ Cresci numa comunidade sem acesso à educação, 
principalmente para as jovens do sexo feminino.  
Muitas jovens da minha comunidade de origem 
praticamente não vão à escola. Eu cresci com 
essa história e sempre tive a intuição de que 
queria mudar essa realidade. 
 
OLASUPO ABIDEEN (NIGÉRIA), OPABGAS
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Nos Estados Unidos, também registámos evidências de mobilização local da 
comunidade empresarial em grande escala, onde as PME estão a desempenhar 
um papel ativo para ajudar a melhorar o sistema educativo em muitas cidades. 
Em Dallas, Texas, várias PME estão a trabalhar ativamente para obter melhores 
resultados educativos junto dos estudantes das escolas públicas (ver Capítulo 9).

As PME apoiam a educação nos países em desenvolvimento
Os exemplos mais comuns que identificámos são empresas que fazem parcerias 
com organizações sem fins lucrativos da área da educação com sede em 
países industrializados e que apoiam programas estabelecidos nos países em 
desenvolvimento, como é o caso da Room to Read (EUA) e da CAMFED (Reino 
Unido). As PME baseadas em países industrializados afirmam que a sua capacidade 
para se envolverem em projetos de educação no estrangeiro depende geralmente 
da sua capacidade  para encontrarem um parceiro educativo que possa trabalhar 
com elas de forma eficaz. Uma vez que as PME não participam geralmente em 
parcerias que oferecem grandes somas de dinheiro, estão cientes de que as grandes 
organizações não governamentais internacionais ou outras partes interessadas na 
educação podem não as considerar como parceiros viáveis.

Existem exceções a este modelo. Dentro do clássico espírito empreendedor, 
algumas PME baseadas na Europa e nos Estados Unidos resolveram lidar 
diretamente com o assunto e encontraram projetos para apoiar em países em 
desenvolvimento com os quais têm algum tipo de ligação. Estas são motivadas por 
uma ligação pessoal. Um exemplo é a Bloom & Give, uma empresa têxtil com sede 
em Dallas, liderada por dois membros da diáspora indiana, que apoia a educação 
de jovens do sexo feminino na Índia. Outro exemplo é a Tony's Choconely, uma 
empresa holandesa de chocolate cuja fundação apoia a educação na Costa do 
Marfim e no Gana - países onde adquirem o seu cacau. Belinda Christine Borck, 
editora de impacto da The Chocolonely Foundation, partilhou uma grande 
conquista de uma iniciativa que apoia: O programa “Teaching at the Right Level” 
na Costa do Marfim. “Foi um programa de sucesso e ajudou a desencadear uma 
iniciativa setorial mais ampla de âmbito nacional que está agora a ser implementada 
em conjunto com o Ministério da Educação da Costa do Marfim, o que é realmente 
emocionante”, referiu Borck.

" Foi um programa de sucesso e ajudou a 
desencadear uma iniciativa setorial mais 
ampla de âmbito nacional que está agora a ser 
implementada em conjunto com o Ministério 
da Educação da Costa do Marfim, o que é 
realmente emocionante”, 
 
 BELINDA CHRISTINE BORCK (PAÍSES BAIXOS),   
THE CHOCOLONELY FOUNDATION
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Nas nossas entrevistas, quer com as PME quer com 
organizações intermediárias, percebemos que os líderes 
empresariais, que são muitas vezes os fundadores, 
determinam as decisões sobre os investimentos na educação. 

Se o fundador já não estiver no ativo, o responsável máximo da empresa 
geralmente concretiza os seus desejos em relação ao impacto na 
comunidade e à responsabilidade social corporativa. 

O CEO ou o fundador é normalmente o decisor devido a requisitos 
estratégicos e orçamentais, que tanto pode ser uma contribuição 
financeira direta a um apoio em espécie, como a disponibilização de 
funcionários para atuarem como voluntários em escolas ou eventos, ou 
convidando alunos a participarem em estágios e visitas às instalações da 
empresa, que exigem apoio dos funcionários. 

Noutros casos, como acontece nas PME de maiores dimensões, a 
comissão executiva toma a decisão. Scott Thomson, CEO da empresa 
de joalharia de Londres Astley Clarke, referiu: “A questão essencial é 
conseguir a adesão da equipa de liderança de topo. Na nossa empresa, 
sou eu e três ou quatro chefes de departamento, que trabalhamos em 
conjunto para decidir quais os que projetos vamos apoiar.”

Depois de Manish Arora, CEO da Rectifiers and Electronics, Pvt. Ltd. em 
Nova Deli, Índia, ter assumido o controlo da empresa, com 40 anos, em 
2011, ele incluiu o programa de estágios do Tata STRIVE Industrial Training 
Institute para assegurar anualmente experiência de trabalho a cerca de 
20 estudantes de engenharia. Arora ofereceu os estágios porque tinha 
beneficiado de programas semelhantes enquanto estudava engenharia, 
tanto na Índia como nos Estados Unidos. 

No âmbito do seu envolvimento com a comunidade, muitos CEO ou 
sócios-gerentes integram conselhos de administração de entidades 
sem fins lucrativos e são membros de redes cívicas e empresariais 
como o Rotary e as Câmaras de Comércio, que lhes proporcionam um 
conhecimento em primeira mão das necessidades e oportunidades da 
educação pública. 

É importante observar que várias PME maiores ou mais sólidas criaram as 
suas próprias fundações ou "trusts", através das quais fazem pelo menos 
parte dos seus investimentos sociais. Outras PME de maiores dimensões 
têm um diretor de responsabilidade social corporativa (DRS) ou um 
funcionário de recursos humanos a tempo inteiro que supervisiona o 
apoio à educação. Nestes casos, observámos uma profissionalização 
sobre a forma como eles desenvolvem estratégias, identificam, 
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monitorizam e avaliam projetos. A fundação, o DRS ou os diretores de 
recursos humanos contribuem com os seus próprios conhecimentos e 
redes para o trabalho de apoio à educação, geralmente após consulta 
com a liderança da empresa. 

Na A&L Goodbody, uma sociedade de advogados especializada em 
direito societário com sede em Dublin e que possui cerca de 800 
funcionários em quatro países, Sinéad Smith lidera os esforços no âmbito 
da educação, na qualidade de diretora de responsabilidade corporativa. 
Ela reporta diretamente ao Managing Partner e tem um contacto direto 
com o sócio principal, que supervisiona a área de responsabilidade social 
corporativa da sociedade. Smith fornece orientação sobre os vastos 
programas educativos da sociedade e desenvolve o orçamento anual, que 
partilha com ambos os responsáveis. “Assim que eles estiverem satisfeitos 
com os programas, apresento-os à equipa de gestão e os orçamentos 
são aprovados ”, disse ela.

Claire Gordon, diretora de educação e emprego da Business in the 
Community Northern Ireland  de Belfast, disse: “É a situação mais 
poderosa quando o apoio vem diretamente do CEO, quando eles lideram 
pelo exemplo e incentivam de forma proativa o envolvimento dos seus 
funcionários em atividades educativas. A sua participação pode abranger 
todos os tipos de apoio." Ela sabe que os recursos humanos estão 
envolvidos se existirem funcionários a participar em ações de voluntariado. 

Alguns líderes incluem os seus funcionários na escolha das suas atividades 
de apoio comunitário. Flávio Crusoé é o fundador da BEX - Brazilian 
Exchange , uma empresa com sede na cidade de Salvador e agências em 
todo o país especializadas em programas de intercâmbio cultural e cursos 
de línguas no estrangeiro. O BEX aloca uma percentagem dos montantes 
pagos pelos clientes em cada curso ou programa de intercâmbio vendido 
a ações de responsabilidade social. Crusoé referiu: “Somos muito 
democráticos no que diz respeito à forma como selecionamos o projeto 
a apoiar.” Ele incentiva os diretores regionais a indicarem projetos nas suas 
cidades. Por exemplo, a equipa local da cidade de Bento Gonçalves, no 
sul do Brasil, criou um projeto para o desporto pós-escolar em parceria 
com o município local. Depois de ter decidido que o programa era viável 
e compatível com a sua filosofia, Crusoé direcionou todos os recursos da 
BEX obtidos para um ano para o projeto desportivo em Bento Gonçalves.

Allegra Spender, CEO da ABCN (Australian Business Community 
Network), referiu que a empresa membro mais recentes da organização 
tinha "uma dinamizadora interna" que é verdadeiramente apaixonada 
pela educação. Spender disse: “Ela tem muita influência... tem que ter 
credibilidade dentro da organização e obviamente, tem de ser  
 o momento certo ”para os líderes atuarem.

Capítulo 3: Quem é que nas PME está envolvido  
na decisão de apoiar a educação?
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“ Somos muito democráticos 
no que diz respeito à 
forma como selecionamos 
qual o projeto apoiar.” 
 
 FLÁVIO CRUSOÉ (BRASIL) 
BEX - BRAZILIAN EXCHANGE

Fotografia: Yustinus Tjiuwanda
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Algumas empresas decidem apoiar a educação desde 
o início devido ao seu apelo universal e ao facto de se 
tratar de uma necessidade crítica. Para outras empresas, a 
questão surgiu quando o CEO decidiu que tinha chegado 
o momento de retribuir à comunidade ou quando uma 
nova liderança assumiu o comando da empresa.

Na OpabGas da Nigéria, uma empresa fundada em 2018, os líderes 
decidiram desde o início ajudar a diminuir o abandono escolar na sua 
comunidade. O seu apoio cresceu, de quatro alunos em 2018, para 15 
alunos previstos em 2020 (a COVID-19 afetou os seus planos). A empresa 
decidiu acerca do tipo de apoio a prestar com base em inquéritos junto 
de professores, pais, líderes comunitários e agências governamentais.

Em 2003, alguns meses depois de abrir a sua nova fábrica nos arredores 
de Dublin, a Lagan Cement - atualmente Breedon Cement- começou 
a retribuir à sua nova comunidade, celebrando uma parceria com 
uma escola próxima, que se insere numa zona com uma população 
economicamente desfavorecida. Anna Walsh, Diretora de Recursos 

Humanos, indicou que a sua empresa tinha aderido à Business in 
the Community Ireland  no ano anterior para planear o seu apoio à 
educação. A Breedon mantém esse relacionamento com estudantes  
que correm o risco de ser vítimas de abandono escolar precoce.

Duas jovens empresas sociais - a Humanitix e a Bloom & Give — 
selecionaram as causas que iam apoiar antes de iniciarem a sua atividade. 
A Humanitix é uma empresa social com quatro anos que vende bilhetes 
para eventos na Austrália e na Nova Zelândia, enquanto a Bloom & Give 
é uma loja online com sede nos Estados Unidos e atividade há cinco 
anos, que vende produtos têxteis produzidos à mão na Índia. Em ambos 
os casos, os cofundadores foram movidos pela intenção de apoiar a 
educação de raparigas. Durante uma viagem ao estado de Rajastão, na 
Índia, depois de abandonarem a sua carreira em start-ups de tecnologia 

“ O objetivo veio primeiro. Em seguida pensámos 
como poderíamos criar disrupção numa 
indústria para atingir esse objetivo?” 
 
 ADAM MCCURDIE (AUSTRÁLIA), HUMANITIX
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nos Estados Unidos, Partha Raghunathan, juntamente com o seu 
cofundador da Bloom & Give, disse que as suas vidas mudaram quando 
conheceram a impressão em bloco sobre têxteis feitos à mão. Por outro 
lado, o regresso ao seu país natal voltou a chamar a sua atenção para 
a realidade da disparidade de género na educação. Decidiram adquirir 
têxteis em várias regiões e doar 50 por cento dos seus lucros para a 
educação de raparigas na Índia.

O cofundador da Humanitix, Adam McCurdie, disse: “O objetivo [de 
ser uma empresa social] surgiu em primeiro lugar [depois de meses de 
investigação]. Em seguida pensámos como poderíamos criar disrupção 
numa indústria para atingir esse objetivo? Acabámos por chegar à venda 
de bilhetes para eventos como a indústria certa na qual queríamos 
investir.” A empresa apoia a Room to Read, que apoia a educação de 
raparigas e, através de outro programa, oferece bolsas de estudo para 
estudantes indígenas da Austrália. 

Outros respondem às necessidades que identificam nas suas 
comunidades depois de alguns anos no terreno. No seu sexto ano de 
atividade, a Du Anyam- uma empresa social indonésia que produz e 
vende produtos de vime originários da localidade de Flores, no leste de 
Nusa Tenggara - ajudou a comunidade através da oferta de bolsas de 
estudo para os filhos dos seus tecelões. Em Dallas, Ken Barth, presidente 
da Symphonic Source, Inc. e CEO da Catalogic Software, bem como 
outros empresários de sucesso começaram a apoiar a educação há cerca 
de 15 anos. Nessa altura, as classificações académicas do Distrito Escolar 
Independente de Dallas estavam em sério declínio e as escolas do centro 
da cidade estavam a ter dificuldades em ajudar os seus alunos. Neste 
momento, Dallas tem um dos distritos escolares metropolitanos que 
regista uma melhoria mais rápida dos resultados escolares em todo o país 
(para mais informações sobre o Dallas Spotlight, consulte o Capítulo 9).

O momento certo para as PME começarem a apoiar a educação depende 
de muitos fatores. Em alguns casos os empresários decidem muito cedo, 
noutros casos alguns anos depois de terem alcançado a estabilidade, 
ou seja o momento em que podem dizer “obrigado” retribuindo o seu 
sucesso às comunidades onde se inserem. 
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Fotografia: Kiana Bosman
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Uma das áreas mais importantes na qual centrámos 
as nossas entrevistas com as PME foi tentar obter um 
conhecimento mais abrangente sobre a forma como  
as pequenas empresas apoiam a educação. 

Ao analisarmos as PME, encontrámos uma grande variedade quer ao nível 
dos tipos de iniciativas quer dos mecanismos que alavancam para apoiar 
a educação. Em seguida apresentamos aquilo que ficámos a saber acerca 
das abordagens que as PME adotam: 

Tipos de apoio à educação
As PME dedicadas à educação nas suas comunidades locais costumam 
apoiar estudantes ou escolas locais. Esta forma de apoio direto é 
especialmente significativa para as PME cuja liderança e funcionários 
têm raízes nas comunidades onde estão baseadas ou trabalham. 
Essas interações diretas entre as PME e os estudantes ou as escolas 
podem assumir várias formas. Em alguns casos, as empresas e os seus 
funcionários prestam apoio individual sob a forma de mentoria de 
carreira, "job shadowing", tutoria, financiamento de bolsas de estudo, 
formação ou promoção de programas de apoio após a conclusão dos 
estudos.

Os líderes das PME também nos disseram que veem valor em apoiar 
programas já criados e comprovados nas escolas. Luiz Fernando 
Figueiredo, fundador e CEO da empresa brasileira de gestão de ativos 
Mauá Capital, observou: "Qual é o objetivo? O objetivo é que o projeto 
seja nosso ou é ajudar o maior número de crianças possível? Neste último 
caso, por que motivo não apoiar projetos educativos que já existem há 10 
a 15 anos e que evoluíram e se desenvolveram com sucesso?" 

Mentoria
A mentoria de carreiras é uma forma importante de prestar apoio direto 
e que ajuda os alunos a aplicar aquilo que aprenderam no mundo real. 
Dalreen Buchanan, diretor de apoio comercial da Ulster Carpets, que é 
fabricante e criador de tapetes de luxo em Portadown, Irlanda do Norte, 

“ Por que não apoiar projetos educativos que  
já existem há 10 a 15 anos e que  
evoluíram e se desenvolveram com sucesso?” 
 
 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO (BRASIL), MAUÁ CAPITAL
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utiliza o facto de alguns dos funcionários da empresa falarem outras 
línguas para demonstrar aos estudantes da comunidade como estudar 
outro idioma pode abrir portas para carreiras futuras. "Destacamos 
funcionários multilingues da nossa equipa de vendas para irem a uma 
escola local conversar abertamente com os jovens sobre a forma como 
a aprendizagem de uma segunda ou uma terceira língua lhes abriu 
oportunidades de carreira em muitos setores", explicou Buchanan. 
"Através de uma discussão informal, esse contacto ajuda os estudantes 
a descobrirem o potencial do que está disponível para eles nas suas 
carreiras futuras." O empresário da área financeira comercial Sandeep 
Sesodia, fundador e diretor da mgps commercial finance ltd em New 
Milton, Inglaterra, apresentou aos alunos da sua comunidade carreiras na 
área financeira bem como oportunidades noutros 
setores de atividade em expansão na área em torno 
da empresa. O objetivo é garantir que os alunos 
conheçam os diferentes caminhos profissionais 
que podem seguir depois de concluírem a sua 
formação escolar. "É tudo uma questão de apresentar 
aos estudantes uma ampla variedade de carreiras 
possíveis", disse Sesodia.

Algumas PME vão mais longe, combinando mentoria com 
desenvolvimento de competências. A HarozTec, uma empresa de 
engenharia de robótica e inteligência artificial com sede em Dallas, 
apoia o programa de ensino secundário pré-universitário Pathways 
in Technology (P-TECH), do Agrupamento Escolar Independente de 
Dallas. O programa P-TECH oferece aos estudantes economicamente 
desfavorecidos a oportunidade de se licenciarem em quatro anos com um 
diploma do ensino secundário e um diploma universitário de licenciatura. 
Quando o CEO da HarozTec, Terrence Southern, começou a trabalhar 
com a Lincoln High School, disse: "Quando os estudantes pensam em 
logística ou transporte, eles pensam em semi-reboques e empilhadoras." 
Hoje, como muitas indústrias estão a investir na entrega de encomendas 
através de equipamentos robóticos, principalmente durante a COVID-19, 
a Southern está a ensinar os alunos a pilotarem drones e a participarem 
em competições. Ele incentiva os estudantes a obterem licenças de piloto 
de drones, que podem ser obtidas aos 16 anos, desde que aprendam as 
regras de segurança do controlo de tráfego aéreo. "Com uma licença, 
eles podem candidatar-se a empregos no Exército dos EUA, na área dos 
transportes, empresas de GPS e muito mais ... há empregos para pilotos 
de drones em muitos setores”, acrescentou Southern. Um exemplo 
semelhante chega da Austrália, onde Tracey Cuttriss-Smith, CEO de 
empresa social de custo neutro C-Res (Community Resourcing for the 
Future), que indicou que trabalha com escolas do ensino secundário para 

“ É tudo uma questão de  
apresentar aos estudantes  
uma ampla variedade de  
carreiras possíveis"." 
 
SANDEEP SESODIA (UK),  
MGPS COMMERCIAL FINANCE LTD
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promover o desenvolvimento de programas para os recursos humanos 
do futuro. “Durante alguns anos, financiámos sete escolas de ensino 
secundário na zona central de Queensland para oferecer programas 
de certificação para aviação de drones, nos quais os estudantes obtêm 
uma certificação nacional de aviação de drones”, indicou Cuttriss-Smith. 
Estes exemplos destacam a forma como os funcionários das PME podem 
ser mentores e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento de 
competências concretas.

Shadowing
Da mesma forma, o "job shadowing" ajuda os jovens a obterem uma 
compreensão autêntica da vida profissional. A STEMuli em Dallas é um 
exemplo de uma PME de tecnologia educacional que recebe estudantes 
nos seus escritórios, onde eles têm a oportunidade de perceber como 
é a vida num local trabalho. O fundador e CEO da STEMuli, Taylor 
Shead, disse: "Convidamos os estudantes para virem ao nosso local 
de trabalho para conhecerem a nossa equipa e ficarem a conhecer 
todos os diferentes departamentos da nossa empresa." A empresa 
organiza workshops com alunos do ensino secundário, apresentado-
lhes diferentes funções da empresa, como a garantia de qualidade e a 
fidelização de clientes. Alguns alunos acabaram por se tornar estagiários 
da STEMuli ao mesmo tempo que estão a frequentar a universidade.

No mesmo sentido, o programa a Skills@Work da Business in the 
Community Ireland oferece aos colaboradores da Horse Racing Ireland, 
em Kildare, a entidade que dirige a atividade das corridas de cavalos 
na Irlanda, a oportunidade de trabalharem com estudantes de 16 anos 
numa escola local com necessidades especiais de acompanhamento. 
Kate Roche, administradora da PME, disse: "Mostrámos-lhes como é 
trabalhar numa empresa. Eles fazem uma visita guiada aos escritórios e 
depois a equipa tem tarefas para eles. Temos workshops sobre como 
fazer um bom Currículo e simulação de entrevistas de recrutamento. Até 
os levamos a visitar a pista de corridas durante um dia. Estes programas 
tornam o mundo do trabalho real para os jovens e permitem criar um 
canal de recrutamentos a longo prazo para as empresas."

“ "Convidamos os estudantes para virem ao nosso 
local de trabalho para conhecerem a nossa 
equipa e ficarem a conhecer todos os diferentes 
departamentos da nossa empresa." 
 
TAYLOR SHEAD (US), STEMULI
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Tutoria
A tutoria é uma outra forma popular de envolvimento direto com os 
estudantes do ensino básico que precisam apoio nas áreas da leitura e 
da matemática. Os funcionários da SME normalmente recebem uma ou 
duas crianças durante um período específico. Colaboradores que fazem 
tutoria relatam que gostam da oportunidade de causar um impacto direto 
nos alunos. A sociedade de advogados de direito empresarial com sede 
em Dublin, A&L Goodbody participa há oito anos no programa de leitura 
do Suas, uma instituição de solidariedade que apoia o desenvolvimento 
de competências de literacia para crianças mais desfavorecidas na 
Irlanda, Índia, Quénia e Zâmbia. Sinéad Smith, diretor de responsabilidade 
corporativa da Goodbody, disse: "Este é um dos programas preferidos 
da nossa Sociedade. Temos sempre uma grande lista de espera porque 
é uma experiência muito agradável - ler com duas crianças durante 
meia hora por criança, uma vez por semana. É muito fácil de concretizar 
porque os voluntários vão à escola antes de começarem o seu dia de 
trabalho." 

Bolsas de estudo 

Algumas PME fornecem apoio financeiro direto a estudantes individuais 
e às respetivas famílias, geralmente sob a forma de bolsas de estudo. 
A Du Anyam, uma empresa social da Indonésia que produz e vende 
produtos em vime feitos por mulheres tecelãs em Flores, no leste de 
Nusa Tenggara, tem uma abordagem única relativamente ao apoio 
financeiro da empresa. A Du Anyam realiza anualmente aquilo a que 
chama de estudo de impacto e recentemente descobriu que a educação 
das crianças - especificamente, as propinas escolares - era uma das 
três principais despesas dos tecelões da empresa. Em resultado disso, a 
empresa decidiu ajudar os seus funcionários com essas despesas. Hanna 
Keraf, cofundadora da Du Anyam e Diretora Relações com a Comunidade 
e de Parcerias, explicou a decisão tomada, dizendo: "Acreditamos que se 
pudéssemos retirar essa despesa [com educação] dos seus encargos, eles 
teriam dinheiro adicional para depositar em instituições financeiras para 
fazerem frente a emergências, ou podem usar esse dinheiro para nutrição 
e saúde, o que nunca foi uma prioridade nas despesas dessas famílias." 

Em Ilorin, na Nigéria, a fornecedora de gás doméstico OpabGas decidiu 
oferecer bolsas de estudo a crianças locais que tinham abandonado a 
escola, especialmente raparigas. O cofundador da OpabGas, Olasupo 

Capítulo 5: Como é que as PME contribuem para a educação?
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Abideen, e os seus colegas descobriram, através de uma avaliação das 
necessidades da comunidade, que muitas raparigas estavam a faltar 
à escola devido à falta de fardas, material escolar, pensos higiénicos 
e outros artigos. A empresa percebeu rapidamente que esse era um 
problema que podia ser resolvido. "Embora não possamos tirar toda a 
gente da pobreza”, Abideen disse aos membros da sua comunidade, 
“podemos oferecer aos vossos filhos fardas e material escolar, bem como 
apoiá-los com uma bolsa para pagar as propinas."

Programação de Atividades Extracurriculares
Algumas PME consideram os programas de atividades extracurriculares 
uma parte essencial do desenvolvimento socioemocional dos estudantes. 
Por exemplo, a BEX - Brazilian Exchange, empresa que comercializa 
programas de intercâmbio cultural juvenil e cursos de línguas no 
estrangeiro, tem vindo a investir em programas que oferecem atividades 
extracurriculares, como desporto para jovens. O apoio da empresa 
abrange ainda  
organizações baseadas na comunidade que organizam ligas desportivas 
para jovens e doam equipamentos desportivos. Por sua vez, a Tapetes 
Ulster apoiou programas musicais na Irlanda do Norte, incluindo o 
patrocínio de uma iniciativa de música orquestral numa escola integrada 
para crianças e jovens com necessidades educativas especiais. 

Formação Profissional
Um subconjunto das PME que entrevistámos atua como empresa 
social, o que lhes permite fornecer formação profissional para jovens 
- normalmente após a idade de conclusão do ensino secundário - 
em países em desenvolvimento. Por exemplo, a Alternative Waste 
Technologies, uma empresa sediada em Nairobi, no Quénia, que 
transforma resíduos orgânicos e de carvão em briquetes ecológicos 
e de baixo custo utilizados para aquecer as casas, está a desenvolver 
um modelo de negócios para ajudar os jovens que abandonaram a 
escola a aprenderem como gerir os suas próprios negócios. De acordo 
com a fundadora Stella Sigana, "Através do modelo Caminho para a 
Propriedade, trazemos os jovens para junto de nós como funcionários, e 
através de formação e mentoria contínuos, ajudamo-los a crescer para se 
tornarem supervisores, depois gerentes e, finalmente proprietários da sua 
franquiada da Alternative Waste Technologies.” Para além de lhes ensinar 
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competências empresariais, ela acrescenta que o currículo inclui unidades 
sobre saúde sexual e reprodutiva e competências para vida. "Dessa 
forma", disse Sigana, "no final do dia, mesmo que eles não permaneçam 
na nossa empresa, adquiriram competências que lhes permitem progredir 
nas suas vidas.”

As PME muitas vezes aproveitam o seu 
conhecimento técnico para formar e integrar 
funcionários, mas esses currículos também 
podem ser dimensionados para ensinarem 
competências tangíveis aos estudantes em 
qualquer lugar. A Dafero, uma empresa com 
sede em Washington, D.C. que produz pastas de 
tâmaras saudáveis, emprega mulheres refugiadas 
e sobreviventes do tráfico de seres humanos, 
tendo sido fundada com base num modelo de 
impacto social semelhante. Esta PME desenvolveu 
módulos de formação online para ensinar 
aos funcionários como produzir os produtos 
da empresa. Depois de lançar o programa 
de formação técnica, a fundadora e CEO da 

Dafero, Lina Zdruli, percebeu que os seus funcionários pretendiam obter 
competências adicionais para as suas vidas, então a empresa desenvolveu 
currículos sobre literacia financeira, educação da infância, direitos da 
mulher, saúde e higiene, entre outros temas. A partir daí, Zdruli criou 
uma fundação empresarial para tornar esses currículos disponíveis para 
mulheres em todo o mundo. "Eu acredito realmente no código aberto 
e na metodologia do bem coletivo”, explicou ela. "Uma vez que já nos 
esforçámos tanto para fazer isso por nós próprios - por que não partilhar 
com outros para ajudar a facilitar a integração de populações vulneráveis 
no circuito da empregabilidade?" 

O Grupo Britannica, um líder global de conhecimento e transformação 
da aprendizagem, dá resposta às necessidades dos estudantes, pessoas 
que aprendem ao longo da vida,e profissionais, fornecendo produtos do 
currículo clássico, cursos de línguas, enciclopédias digitais e formação 
para preparação para a vida ativa. A empresa desenvolveu um programa 
de formação profissional especificamente para educadores que estão 
a migrar para a aprendizagem online durante a pandemia. A empresa 
também lançou, durante a pandemia, soluções de aprendizagem, 
incluindo impressão a pedido, em parceria com a HP Inc., bem como 
módulos de aprendizagem digital offline de baixa largura de banda para 
reduzir a exclusão digital e melhorar os resultados da aprendizagem. 

“ Eu acredito 
realmente no 
código aberto e  
na metodologia  
do bem coletivo”. 
 
LINA ZDRULI (US), 
DAFERO
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Karthik Krishnan, CEO global do Grupo Britannica, disse: "Perante a COVID, 
fornecemos muitos recursos educativos para os sistemas escolares. Por 
exemplo, disponibilizámos gratuitamente ensino à distância para mais de 
1.600 professores na Guatemala. Abrimos igualmente as nossas soluções 
de aprendizagem e ministrámos formação a esses professores sobre como 
obter o máximo de si próprios e como podem inspirar e envolver os seus 
alunos num ambiente de aprendizagem remoto." 

As PME também ajudam a desenvolver a infraestrutura digital para a 
educação. Keith Thode, CEO e cientista-chefe da AdvanceNet Labs 
de Dallas, Texas, vê a educação "como uma alavanca porque oferece 
oportunidade e escolha." Através de um acordo com uma grande empresa 
tecnológica, a AdvanceNet Labs utiliza software que custa milhões de 
dólares para o desenvolver e adaptar às necessidades do setor social, que 
oferece gratuitamente ou mediante um copagamento reduzido. Uma das 
ofertas da sua empresa para organizações sem fins lucrativos e sistemas 
escolares subfinanciados é o Empowerment Marketplace, que é um 
conjunto integrado de tecnologias de aprendizagem, emprego e gestão 
de impacto. A empresa desenvolveu igualmente uma aplicação móvel 
para ensino à distância para utilização em programas extracurriculares, 
campos de férias e ensino de adultos, e também oferece matrículas desde 
o ensino básico até às pós-graduações.

Infraestruturas
As PME também desempenham um papel na infraestrutura educativa, 
como por exemplo na melhoria das instalações escolares para o ensino 
presencial. Joginder Kalra, proprietário da Multan Soap Works em 
Godhra, Índia, explicou como, enquanto membro do seu Rotary Club 
local, ele e outros líderes empresariais locais ajudaram a melhorar uma 
escola comunitária. "Não havia um lugar adequado para as crianças se 

“ Perante a Covid, fornecemos muitos recursos 
educativos para os sistemas escolares.” 
 
KARTHIK KRISHNAN (US), GRUPO BRITANNICA

" É importante que os líderes empresariais 
reconheçam o seu papel na formulação de políticas 
nacionais fortes. Em última análise, o sucesso dos 
alunos apoia o investimento das empresas no 
talento e no crescimento económico.” 
 
 GEORGE TANG (US), EDUCATE TEXAS
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sentarem e aprenderem”, disse Kalra, “por isso angariámos fundos para 
esse efeito." A melhoria das instalações ajudou a "criar locais adequados 
para os alunos se sentarem e outras comodidades necessárias para que 
os alunos se sintam bem." 

Defesa de Políticas
Nas nossas entrevistas no Texas, ouvimos falar sobre a forma como as 
empresas - incluindo as PME - utilizaram a sua influência para influenciar 
positivamente a política educativa. A sua experiência sugere que, 
quando os líderes da empresa trabalham com as partes interessadas na 
educação em alavancas estratégicas para novas políticas educativas, os 
legisladores tendem a responder favoravelmente. Por exemplo, algumas 
empresas apoiaram legislação estadual relevante em 2019 que introduziu 
uma reforma no financiamento da educação, gerando mais de 6,5 
mil milhões de USD para salas de aula e aumentando a remuneração 
dos professores com a possibilidade de concessão de 4 mil milhões 
adicionais para incentivos baseados em resultados. "É importante que 
os líderes empresariais reconheçam o seu papel na formulação de 
políticas nacionais fortes. Em última análise, o sucesso do aluno justifica 
o investimento das empresas em talento e crescimento económico ", 
afirmou George Tang, diretor executivo da Educate Texas, uma iniciativa 
da Communities Foundation of Texas que visa fortalecer o  
ensino público e o ensino superior do estado. 

Por outro lado, alguns líderes das empresas entrevistadas ocupam cargos 
eleitos em direções escolares e nas direções de organizações sem fins 
lucrativos da área da educação, alavancando ainda mais sua influência 
política. 

Mecanismos de Apoio
Embora algumas PME apoiem estudantes ou escolas através de 
um envolvimento direto, outras trabalham indiretamente através de 
instituições terceiras. Aqui apresentamos o que ficámos a saber sobre os 
diferentes mecanismos que as PME utilizam para apoiar a educação: 

Consultoria Filantrópica
Algumas PME recorrem a consultores filantrópicos para obterem 
informação acerca de como e onde distribuir as suas doações para a 
educação. Outros optam por doar a "fundos aconselhados por doadores" 
que são criados para apoiar causas na área da educação. A Hazel's 
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Expedited Freight, uma empresa de transportes e logística com sede 
em Dallas, contribui para um fundo desse tipo, através da Communities 
Foundation of Texas. "Também fazemos deduções opcionais no salário 
mensal dos nossos funcionários que contribuem assim com dinheiro 
adicional para o nosso fundo", referiu o CEO Dustin Marshall. Ele 
acrescentou ainda que a empresa oferece “uma contribuição adicional de 
100% sobre a contribuição dos nossos funcionários." Nesta abordagem, 
tanto a empresa como os funcionários participantes podem causar 
impacto em várias organizações sem fins lucrativos do setor da educação.

Fundações e Institutos Corporativos
Noutros casos, as PME criaram fundações corporativas para garantir 
que podem fazer contribuições estratégicas, consistentes e contínuas 
para causas da educação. Por exemplo, a Ulster Carpets de Portadown, 
Irlanda do Norte e a A&L Goodbody de Dublin, na Irlanda, criaram ambas 
"trusts" de solidariedade como forma de homenagear um ex-líder e sócio, 
respetivamente, das suas empresas, apoiando - em parte - iniciativas 
educativas, como por exemplo bolsas de estudo. Os líderes da Nexxera, 
uma PME de tecnologia financeira de Florianópolis, Brasil, fundaram um 
instituto sem fins lucrativos após cerca de 15 anos de atividade da empresa. 
Financiado pela sua congénere com fins lucrativos, o Instituto Nexxera 
disponibiliza atualmente programação extracurricular de inclusão social 
para estudantes da comunidade local onde a empresa se situa. A The 
Chocolonely Foundation, fundada por Tony's Chocolonely, uma empresa 
com impacto social produtora de chocolate em Amesterdão, Países Baixos, 
recebe atualmente um por cento dos lucros anuais da PME. Tal como a 
empresa, a missão da fundação é garantir uma "indústria de chocolate 100 
por cento livre de trabalho escravo." Focada na produção de chocolate 
sustentável e de comércio justo, com uma atenção particular para a África 
Ocidental, a fundação financia atualmente várias iniciativas educativas 
- como um programa de literacia e numeracia gerido pela Jacobs 
Foundation para alunos do ensino básico na Costa do Marfim, o local  
de origem de grande parte do cacau adquirido pela empresa. 

Organizações Intermediárias 
Algumas organizações intermediárias sem fins lucrativos fornecem 
estruturas e programas estruturados para as PME apoiarem a educação 
local. Estes intermediários geralmente iniciam a ligação crítica entre 
uma empresa interessada e uma escola local. (O Capítulo 8 inclui mais 
informações sobre o papel das organizações intermediárias.)
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Marketing de causas
Nas nossas entrevistas, tivemos conhecimento da colaboração de muitas 
PME com organizações sem fins lucrativos. Os exemplos desse tipo de 
colaboração incluem a CAMFED e a Room to Read, que se concentram 
em diferentes iniciativas educativas. Esse apoio também pode reforçar 
a marca das PME e chamar a atenção para as causas que apoiam. 
Muitos líderes de PME escolhem esse caminho porque sabem que as 
organizações sem fins lucrativos para as quais contribuem já têm uma 
experiência e uma programação comprovada e no terreno. 

Algumas PME contribuem com uma percentagem das suas vendas ou 
lucros para apoiarem a educação. Ashley Johnson, fundador do retalhista 
online de óculos de sol com sede no Havai Moshala Eyewear, disse 
que foi inspirada a concentrar os esforços filantrópicos da empresa nas 
mulheres e na educação depois de ver  o documentário Metade do céu: 
Transformar a opressão em oportunidade para as mulheres de todo o 
mundo. O filme destacou a Room to Read, uma organização sem fins 
lucrativos global da área da educação que trabalha para "desenvolver 
competências de literacia e o hábito da leitura entre crianças do ensino 
básico, e apoiar raparigas a concluírem o ensino secundário com as 
competência de vida relevantes para terem sucesso na escola e muito 
para além disso." Johnson pesquisou a organização, leu um livro do 
seu fundador e, por fim, contactou a equipa da instituição para solicitar 
informações sobre parcerias corporativas. "Com a Room to Read, 
descobri qual o custo de doar uma semana de aulas por cada par de 
óculos de sol que vendemos”, disse Johnson. Cada página da web de 
produto do retalhista online destaca agora a forma como cada compra 
ajuda na educação de uma rapariga. "Agora, cada par de óculos tem 
poder", acrescentou ela.

A Conscious Step, uma empresa de Brooklyn, em Nova Iorque, que 
fabrica meias de forma ética e sustentável, aumenta a consciencialização 
e angaria dinheiro para várias causas. "Usamos os objetivos das Nações 
Unidas como o enquadramento para tentar fazer com que seja mais 
simples para as pessoas entenderem as formas através das quais elas 
podem fazer a diferença na redução da pobreza”, explicou o fundador e 
CEO Prashant Mehta. A Room to Read também é sua parceira sem fins 
lucrativos na área da educação, e uma parte dos lucros de cada venda do 
produto "meias que dão livros" é doada à organização. 

Capítulo 5: Como é que as PME contribuem para a educação?

“ Usamos os objetivos das Nações Unidas como 
enquadramento para tentar fazer com que seja mais simples 
para as pessoas entenderem as formas através das quais elas 
podem fazer a diferença na redução da pobreza.” 
 
PRASHANT MEHTA (US), CONSCIOUS STEP
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A Humanitix, uma empresa social com quatro anos de existência e que 
consiste num serviço de venda de bilhetes online na Austrália e na Nova 
Zelândia, divide a sua receita após despesas entre a Room to Read e um 
programa nacional que oferece bolsas de estudo a estudantes indígenas. 
Os organizadores de eventos que usam a plataforma de bilhetes da 
Humanitix podem selecionar para onde vai a sua doação, e o seu website 
apresenta o número total de dias letivos financiados pela venda de bilhetes.

Avaliação do impacto
Cada vez mais empresas procuram conhecer o seu retorno sobre o 
investimento, mesmo no caso das contribuições filantrópicas. Os nossos 
entrevistados fizeram referência a várias formas de avaliar o impacto das 
suas doações. Alguns contam com evidências empíricas de impacto, 
enquanto outros dispõem de avaliações mais formais. 

A OpabGas na Nigéria, por exemplo, desenvolveu um sistema de 
monitorização. O CEO Olasupo Abideen explicou de que forma a 
estrutura de monitorização e avaliação da empresa permitiu à OpabGas 
“avaliar como estamos a apoiar as crianças na comunidade."

Keith Thode, CEO e cientista-chefe da empresa de Dallas AdvanceNet 
Labs, e sua equipa de engenheiros de software estão a recorrer à 
tecnologia para desenvolverem ferramentas de avaliação que permitam 
captar o impacto de longo prazo para as organizações sem fins lucrativos 
nos setores da educação e da educação de adultos. Eles ajudam os 
parceiros do programa a registarem um impacto mais definido de 
resultados mensuráveis, competências e retenção, num esforço para 
resolver o desafio da educação sem fins lucrativos que se traduz no facto 
de, depois dos estudantes deixarem um programa ser difícil obter os dados 
necessários para uma avaliação com um horizonte temporal mais dilatado. 

Noutros casos, empresas como a Humanitix e o retalhista de moda 
online Marcellamoda medem o impacto convertendo o valor de suas 
contribuições financeiras no número de dias de aulas ou de anos letivos 
financiados para raparigas. Outras PME recebem relatórios anuais da sua 
organização intermediária ou efetuam as suas próprias visitas aos locais 
para avaliarem o impacto. 

Capítulo 5: Como é que as PME contribuem para a educação?
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Como é que as pequenas e médias 
empresas apoiam a educação? 

   Mentoria:parcerias com escolas ou programas 
para ajudar os estudantes a conhecerem as suas 
futuras oportunidades de carreira e promover o 
desenvolvimento de competências

   Tutoria: ligação direta com os estudantes para apoio 
 ao estudo da matemática e/ou da leitura

   Bolsas: apoio financeiro direto a um estudante ou  
à sua família para subsidiar o pagamento de propinas

   Programas extracurriculares: apoio e investimento 
em música, desporto ou outros programas para 
os estudantes desenvolverem competências 
socioemocionais 

   Formação profissional: facilitar a obtenção de novas 
competências e oportunidades para jovens adultos ou 
funcionários    

   Apoio financeiro ou em espécie: apoio financeira direto 
ou em espécie para uma escola ou organização sem 
fins lucrativos

   Defesa de Políticas: trabalhar com partes interessadas na 
educação para defender e moldar a política educativa 

47Fotografia: Zaini Izzuddin
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Grande parte da motivação que leva as PME a apoiar a 
educação resulta do desejo de fazer a diferença, de ajudar 
os jovens a adquirirem conhecimentos e competências 
que os comecem a preparar para o seu futuro enquanto 
adultos, ou de contribuírem para a construção de um 
mundo melhor.

Desta forma, muitas das PME que entrevistámos não procuram obter 
ganhos monetários, como aumentos das vendas, crescimento da base 
de clientes ou um crescimento dos lucros. Em vez disso, as PME obtêm 
uma grande satisfação em saber que o seu apoio está a fazer exatamente 
aquilo que elas esperavam que fizesse: ajudar a criar condições para um 
futuro melhor para a próxima geração. 

O seu “retorno do investimento” inclui ver a forma como as suas cidades 
natais ou comunidades locais possuem escolas que funcionam melhor 
ou dispõem de recursos humanos melhor preparados para empregos 
futuros. O mesmo acontece com as PME que prestam apoio a programas 
em locais distantes daqueles onde estão implantadas, como é o caso 
de programas que visam melhorar competências de literacia nos países 
em desenvolvimento ou garantir o acesso à educação de qualidade e 
acessível em países onde adquirem os seus produtos ou contratam mão 
de obra para produzir os bens que comercializam. 

Quando questionados sobre se obtêm vantagens comerciais ou 
operacionais para as suas atividades empresariais, as respostas nesse 
sentido foram reduzidas e muitas vezes as mesmas. Os exemplos 
mais próximos de retorno direto do investimento para a empresa são 
encontrados entre as empresas que veem o seu apoio à educação 
como uma contribuição para a saúde e vitalidade dos locais onde estão 
localizadas ou onde têm uma presença importante.

Por exemplo, a Tony's Chocolonely é uma empresa de impacto sediada 
em Amesterdão que adquire cacau para o chocolate que produz 
exclusivamente em quintas do Gana e da Costa do Marfim, em África, 
que possuem sistemas para detetar e eliminar o trabalho forçado. A 
pobreza e a falta de acesso à educação contribuem para a persistência 

“ Uma das formas de solucionar o trabalho infantil 
é a qualidade e o acesso à educação.” 
 
 BELINDA CHRISTINE BORCK (PAÍSES BAIXOS),  
THE CHOCOLONELY FOUNDATION
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do trabalho infantil. Portanto, para além dos esforços da própria empresa em 
erradicar o trabalho forçado, a Tony's doa um por cento da sua receita anual 
para a Chocolonely Foundation, que faz doações para programas educativos 
no Gana e na Costa do Marfim. Belinda Christine Borck, que supervisiona o 
impacto da Chocolonely Foundation, colocou as coisas desta forma: “A nossa 
missão é muito clara. Falamos sobre trabalho forçado; falamos sobre trabalho 
infantil. E uma das soluções para o trabalho infantil é a qualidade e o acesso à 
educação.”

Taylor Shead, fundadora e CEO da STEMuli, uma empresa de tecnologia 
educativa detida exclusivamente por mulheres, disse que o seu negócio 
teve um retorno inesperado do seu trabalho como mentora voluntária no 
programa de ensino secundário e pré-universitário da faculdade "Pathways in 
Technology" (P-TECH) nas escolas públicas de Dallas. Na verdade, ela abriu 
uma nova empresa que criou empregos para os estudantes que ela apoiava. 
Ela referiu que, quando a COVID-19 forçou o encerramento das escolas, a 
STEMuli foi chamada para criar uma sala de aula virtual. Embora a sua empresa 
estivesse anteriormente concentrada na aprendizagem no local de trabalho, 
nesta fase ela tinha de apoiar estudantes, professores e pais. Shead referiu que 
alguns dos alunos que ela orientou no programa P-TECH “puderem participar 
imediatamente neste projeto porque sabiam como manter as coisas organizadas 
e conheciam a nossa cultura e a forma como comunicamos com os nossos 
clientes. Por isso, tivemos de os enviar diretamente para a ação no primeiro dia 
de aulas. É uma história incrível que acabou por dar certo.”

Na Padex Automotriz, uma oficina de automóveis de Cobán, Guatemala, Isabel 
Monterroso, cofundadora, disse que viu o retorno dos investimentos da sua 
empresa em educação como “uma ajuda para o crescimento do país, porque 
teremos uma força de trabalho qualificada”, e acrescenta , “Acredito que estamos 
a servir de exemplo para outras empresas."

Embora eles não consigam converter estas vantagens em benefícios 
quantificáveis, em conversas com outros responsáveis de empresas que 
integraram uma missão social na sua atividade, vários referiram a forma como 
isso as torna num empregador mais apelativo ou o facto de isso melhorar a 
moral dos colaboradores da empresa. 

Ashley Johnson, fundadora da empresa online Mohala Eyewear, de  Honolulu, 
no Havai, que contribui com uma percentagem das vendas para o programa 
de literacia global "Room to Read", disse-nos: “Ainda não tenho um grande 
orçamento para salários ou marketing. Mas tenho conseguido atrair parceiros, 
estagiários e freelancers talentosos e dedicados (muitos da Geração Z) para que 
venham trabalhar connosco porque eles preocupam-se com a nossa missão.” 

Na Hazel’s Expedited Freight, uma empresa de transportes e logística com 
sede em Dallas, o CEO Dustin Marshall observou como o trabalho voluntário 
dos funcionários no Dallas Independent School District, como plantar um 

Capítulo 6: Quais são os benefícios para  
as PME que contribuem para a educação?
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jardim ou pintar uma escola, “melhora o trabalho em equipa e a moral dos 
colaboradores. E para alguns dos nossos funcionários mais jovens,  penso 
que é uma oportunidade para desenvolverem algumas competências e 
participarem em conversas mais relevantes do que seria possível fazer no 
contexto empresarial habitual.” 

Funcionários da empresa de moda para senhora, Marcellamoda na cidade de 
Nova Iorque estão “satisfeitíssimos” com a sua parceria com a CAMFED, uma 
organização sem fins lucrativos focada em melhorar a educação das raparigas 
em África, de acordo com Andy Huszar, cofundador da empresa. Ele declarou: 
“Eles falam sobre como essa ajuda é inspiradora e positiva, a questão é que 
estão a trabalhar numa marca que está a fazer isso.” 

A CEO da Manish Arora, CEO da Rectifiers and Electronics, Pvt. Ltd. em Nova 
Deli, disse que a sua empresa beneficia dos estudantes entusiastas de engenharia 
que são seus estagiários e que muitas vezes regressam à empresa para trabalhar a 
tempo integral durante alguns anos. “Investimos muito tempo e energia enquanto 
eles estão connosco. Obtemos bons "cérebros de engenharia" durante esse 
curto período e eles ganham uma grande exposição. É uma situação que gera 
benefícios para ambas as partes.”

Na Bloom & Give, um empresa de venda online de produtos têxteis com sede 
em Dallas, os funcionários também se orgulham da missão social da empresa, 
disse o cofundador Partha Raghunathan, que faz doações para programas 
de educação de raparigas na sua Índia natal. “O moral é elevado e as pessoas 
geralmente têm uma sensação muito intensa de realização e de que fazem 
parte de algo maior”, disse Raghunathan. “Internamente, fez a diferença ter 
uma equipa mais motivada.”

A comunidade não é a única beneficiária do programa extracurricular local 
que a W3 Indústria Metalúrgica Ltda, um fabricante brasileiro de mobiliário 
industrial e de escritório, com sede em Ponta Grossa, gere para as crianças 
locais. Diego Polese, que supervisiona o programa, referiu que os estudantes, 
pais e familiares olham uns para os outros enquanto as crianças caminham 
pelas instalações da fábrica a caminho do refeitório: “Isso gera um clima 
diferente no espaço de trabalho.”

Alguns entrevistados indicaram que os clientes gostam de saber que uma 
percentagem das vendas ou dos lucros é canalizada para causas nobres. Mas, 

“ Investimos muito tempo e energia enquanto eles estão 
connosco. Obtemos bons "cérebros de engenharia" durante 
esse curto período e eles obtêm uma grande exposição. É 
uma situação que gera benefícios para ambas as partes." 
 

MANISH ARORA (ÍNDIA), RECTIFIERS & ELECTRONICS, PVT. LTD. 
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mesmo nesses casos, apenas algumas das pessoas que entrevistámos disseram 
que estavam a tentar obter uma vantagem comercial concreta dos seus 
investimentos na área da educação. 

Por exemplo, a Marcellamoda não quer que sua parceria com a CAMFED - 
com base nas vendas da “Two Lines”, uma nova marca lançada em 2021 - seja 
uma "isco" promocional para atrair novos clientes. Como explicou Huszar: “A 
missão não deve ser o fator que o cliente tem em conta na sua primeira compra. 
Isso pode afetar drasticamente as compras seguintes. Na verdade é mais uma 
espécie de ferramenta de fidelização, mais do que o motivo pelo qual as pessoas 
vão comprar o seu produto. O produto tem de se vender por si próprio.”

No mesmo sentido, Joginder Kalra, proprietário da Multan Soap Works em 
Godhra, Índia, referiu que ele e os seus colegas do Rotary Club local tomaram 
a decisão de angariar dinheiro para a construção de escolas e para projetos de 
obras de melhoria das escolas não porque esperam obter um benefício para 
os seus negócios, mas porque entendem que é a coisa certa a fazer. Ele disse 
que os membros normalmente realizam “sessões de reflexão abertas. Alguém 
traz um tema para a mesa e todos dissemos: vamos a isso!’” Foi assim que eles 
chegaram ao projeto de remodelação e melhoria do edifício da sua escola.

Maria Scott, proprietária da Eye 2 Connect, uma empresa especializada em 
marketing imobiliário em Sidney e membro da direção da Peer Support 
Australia, uma organização sem fins lucrativos que tem vindo a trabalhar com 
escolas em todo o continente há quase 50 anos com vista a melhorar o bem-
estar dos estudantes, referiu: “A vantagem para a minha empresa é que todos 
gostam que estejamos envolvidos em algum tipo de responsabilidade social 
corporativa. E eu trabalho com promotores [imobiliários] que têm grandes 
programas de RSC  por isso este é o tipo de apoio que já conheço e que gosto 
de promover.”

Em última análise, se o retorno do investimento for medido em termos de 
recompensas emocionais, os líderes empresariais das PME entrevistados estão 
a receber muito mais do que aquilo que estão a dar. 

Como disse Marshall, da Hazel’s Expedited Freight: “Acredito que se 
resolvermos a questão da educação, resolveremos quase todos os outros 
males da sociedade.“ 
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“ O benefício para a minha empresa é que todos 
gostam que a empresa pratique alguma forma  
de responsabilidade social corporativa.” 
 
MARIA SCOTT (AUSTRÁLIA), EYE 2 CONNECT
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Empresas de todas as dimensões descobrem muitas vezes 
que é mais fácil querer ajudar do que concretizar essa 
ajuda quando está em causa o apoio à educação. 

Um desafio comum para os líderes das pequenas empresas é não saber 
como começar devido à falta de modelos adequados a seguir ou de 
fontes a quem recorrer para obter orientação. Apesar disso, muitas 
pessoas com as quais falámos desenvolveram os seus próprios programas 
de impacto social a partir do zero, investindo em educação da forma que 
melhor se adapta ao contexto das suas empresas.

Para as PME que encontraram formas de começar a apoiar a educação, 
manter esses programas a funcionar sem problemas pode apresentar 
obstáculos. As PME têm equipas pequenas, por isso a pessoa que lidera os 
esforços filantrópicos geralmente tem outras responsabilidades. Manish 
Arora, CEO da Rectifiers and Electronics, Pvt. Ltd., uma empresa de 
produção de produção de equipamentos eletrónicos personalizados com 
sede em Nova Deli e com 65 funcionários, disse: “Qualquer empresa mais 
pequena que nós teria ainda mais dificuldades em prestar esse apoio 
porque não dispõe de pessoas dedicadas exclusivamente ao programa de 
estágios.” Ainda assim, as PME que entrevistámos valorizam o seu apoio à 
educação, e por isso, encontraram formas de desenvolver a capacidade 
da equipa para manter e aumentar esses esforços.

Tal como as PME, as equipas nas escolas e organizações sem fins 
lucrativos do setor da educação também são geralmente pequenas e 
multifacetadas, apresentando problemas semelhantes. Esses líderes 
de educação lidam com muitas responsabilidades, o que dificulta as 
parcerias com as empresas. Por outro lado, os sistemas escolares e as 
organizações sem fins lucrativos costumam ter procedimentos necessários, 
embora burocráticos, para a aprovação de apoio externo. Condições 
de contratação claramente definidas e contactos diretos com os 
responsáveis diretos de todas as partes podem ajudar a resolver esses 
potenciais problemas. 

Obter voluntários por vezes também pode ser um obstáculo, de acordo 
com Terrence Southern, CEO da empresa sediada em Dallas HarozTec, 
uma PME na área da engenharia de robótica e inteligência artificial. A 
Southern recebeu financiamento adequado para apoiar o seu programa 
de formação de estudantes em controlo de drones de competição, mas 
ele precisa de mais adultos para ajudar a concretizar o projeto. “Preciso 

“ Qualquer empresa mais pequena que nós teria ainda mais 
dificuldades em prestar esse apoio porque não dispõe de 
pessoas dedicadas exclusivamente ao programa de estágios." 
 

MANISH ARORA (ÍNDIA), RECTIFIERS & ELECTRONICS, PVT. LTD. 



56

que as pessoas apareçam”, disse ele. “Penso que os programas de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática assustam não apenas os estudantes 
mas também os adultos. As áreas STEM [Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática] são algo com que todos nós temos que nos sentir confortáveis.”

Sandeep Sesodia, fundador da mgps commercial finance ltd de New 
Milton, Inglaterra, descreveu um desafio mais existencial: “A ligação entre o 
mundo empresarial e a educação é um ponto onde existe muitas vezes 
um bloqueio. É necessária uma comunicação mais clara entre a educação 
e as empresas para se conseguir dar resposta às necessidades de cada um 
desses domínios.” Podem igualmente existir problemas de alinhamento 
entre as empresas e as escolas que as empresas apoiam diretamente, 
em especial no tocante às necessidades sentidas pelos estudantes. Por 
exemplo, a CEO da STEMuli, Taylor Shead observou: “As escolas ainda 
se baseiam na aprendizagem académica, com todos os seus objetivos 
voltados para que os estudantes atinjam determinadas classificações nos 
testes, e a integração da aprendizagem do local de trabalho nas salas 
de aula, que é onde ela precisa de estar é, em última análise, o grande 
desafio.” Isso significa que, por vezes, poderá existir tensão entre os 
critérios de avaliação da aprendizagem que as escolas devem alcançar 
e as competências de trabalho mais abstratas que as empresas estão 
preparadas para ajudar disponibilizar. Por outro lado, as escolas precisam 
de empresas que forneçam apoio que permita melhor o desempenho 
académico e não simplesmente gerar melhorias ambientais  
ou facilitar o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. 

Em última análise, a preocupação final para algumas empresas é mesmo 
o dinheiro. Contribuir tem um custo, que pode ter impacto no sucesso 
das PME, especialmente quando as margens são muito reduzidas. Alguns 

Capítulo 7: Que desafios enfrentam as PME quando apoiam a educação?

“ A ligação entre o mundo empresarial e a 
educação é um ponto onde existe muitas vezes 
um bloqueio. É necessária uma comunicação 
mais clara entre a educação e as empresas para se 
conseguir dar resposta às necessidades de cada 
um desses domínios.” 
 
SANDEEP SESODIA (UK), MGPS COMMERCIAL FINANCE LTD

“ As escolas ainda se baseiam na aprendizagem 
académica, com todos os seus objetivos voltados 
para que os estudantes atinjam determinadas 
classificações nos testes, e a integração da 
aprendizagem do local de trabalho nas salas de 
aula, que é onde ela precisa de estar é, em última 
análise, o grande desafio." 
 
TAYLOR SHEAD (US), STEMULI
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apoios educativos exigem contribuições específicas mínimas, mesmo 
quando o apoio é prestado de forma indireta, através de organizações sem 
fins lucrativos do setor da educação. Algumas PME com as quais falámos 
contornam essas doações de custo proibitivo e oferecem diretamente os 
seus produtos ou serviços. Mary Contini, coproprietária de uma mercearia 
de especialidades italianas, a Valvona & Crolla em Edimburgo, na Escócia, 
disse que sua loja efetua apoio em géneros porque é uma "pequena 
empresa com recursos limitados.” E acrescentou: “Em vez de contribuir 
com uma doação em dinheiro relativamente modesta, chegámos à 
conclusão que o apoio em espécie - como por exemplo disponibilizar 
as instalações para um evento privado ou oferecer experiências de 
aprendizagem direta para estudantes [para aprender sobre alimentação 
saudável e técnicas de culinária] — é um apoio mais eficaz e bem-vindo 
para uma organização." 

Mesmo as contribuições que não sejam feitas em dinheiro podem 
ter impacto na atividade da empresa, como por exemplo no caso de 
voluntariado de funcionários que implica o pagamento das suas dispensas 
do trabalho. Como vimos ao longo de 2020, o impacto económico 
dramático causado pela COVID-19 tornou ainda mais desafiador o apoio  
à educação ou colocou mesmo em causa 
esse apoio. “É por esse motivo que penso 
que é importante começar de uma forma 
muito simples”, declarou Carla Inácio da 
Cunha, diretora geral do Instituto Nexxera, 
o braço filantrópico da empresa brasileira 
de tecnologia financeira Nexxera. 

Também é importante observar que as PME entrevistadas representam 
um pequeno grupo que conseguiu superar muitos desses obstáculos. 
A grande maioria das PME, especialmente no Sul Global, estão a 
tentar ultrapassar problemas quotidianos que as impedem de pensar 
em apoiar qualquer tipo de causa. Sistemas tributários complexos e 
regulamentações muito burocráticas em muitos países fazem com que 
muitas PME operem no âmbito da economia informal, fora do alcance 
dos reguladores. Como tal, o que eles podem ou não fazer para apoiar as 
suas comunidades locais é menos visível. Além do mais, na maioria dos 
mercados - incluindo nos EUA - muitas PME têm dificuldades de acesso 
a financiamentos. Isso limita a sua visibilidade e, por extensão, a sua 
capacidade para apoiar causas solidárias a longo prazo.

Ainda assim, as PME são ágeis e adaptam-se bem aos obstáculos. Apesar 
dos desafios com que se deparam as PME encontram formas de se 
adaptar porque consideram que um investimento nos estudantes de hoje 
é um investimento nos recursos humanos do futuro.

“ É importante  
começar de uma  
forma muito simples.” 
 
CARLA INÁCIO DA CUNHA 
(BRASIL),  INSTITUTO NEXXERA

Fotografia: Ciência em HD
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58 Fotografia: Bantersnaps
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Entre as principais conclusões das nossas entrevistas está 
o importante papel que as organizações intermediárias 
desempenham na prestação de orientação e apoio às PME 
que desejam investir em educação. 

Este é especialmente o caso das PME que não têm experiência ou que 
têm dificuldade em orientar-se nos agrupamentos escolares por conta 
própria. As PME também ficam agradadas pelo facto de as organizações 
intermediárias se focarem nas escolas mais desfavorecidas em zonas 
de baixos rendimentos nas suas comunidades, o que aumenta a 
probabilidade de os seus investimentos terem o maior impacto.

As organizações intermediárias são normalmente grupos com membros 
nacionais. Atuam como consultores fiáveis para empresas que querem 
ajudar a tornar a sociedade um local mais igualitário e inclusivo. Fornecem 
igualmente conhecimentos sobre as melhores práticas e disponibilizam 
ferramentas de gestão, formação, monitorização e avaliação. Devido ao seu 
relacionamento de longa data com diretores de escolas, administradores e, 
em alguns casos, com os departamentos de educação ao nível municipal 
ou estadual, os intermediários sabem como lidar com a burocracia.

Os seus programas educativos variam, mas normalmente incluem apoio na 
área da literacia e da matemática, para alunos do ensino básico e estruturas 
de enquadramento para tutoria, experiência no local de trabalho e 
programas de estágio ou aprendizagem para alunos do ensino secundário. 
Alguns intermediários também oferecem oportunidades de mentoria para 
diretores escolares e de desenvolvimento profissional para professores.

De que forma as organizações 
intermediárias trabalham com as PME
As organizações intermediárias oferecem às empresas uma gama de 
opções para ajudar a dar resposta às necessidades de impacto social 
mais críticas. Embora algumas organizações intermediárias estejam 
exclusivamente dedicadas à educação, outras oferecem aos seus 
membros a oportunidade de atuarem em muitas outras causas, como o 
ambiente, desemprego, questões de igualdade racial e de género. Entre 
os seus pontos fortes está a capacidade dessas organizações sem fins 
lucrativos criarem grupos de empresas que lhes permitam causar maior   
impacto na abordagem às desvantagens educativas. 

Ouvimos da parte das PME que elas confiam fortemente nas organizações 
intermediárias devido à sua experiência, apoio estruturado, programas 
no terreno e credibilidade junto dos educadores. No entanto, também 
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ficámos a saber que muitas organizações intermediárias, embora 
tenham como membros empresas das mais variadas dimensões, apoiam 
sobretudo as grandes empresas. Na verdade, quando questionámos 
algumas dessas organizações acerca das PME, estas indicaram que 
geralmente não verificam a dimensão das empresas parceiras nem  
as suas áreas de atividade; elas tiveram que fazer a sua própria 
investigação para identificar quais se empresas que são PME. 

Allegra Spender, CEO da ABCN (Australian Business Community Network), 
indicou que os seus membros desejam criar parcerias de longo prazo com 
escolas. Ela observou que as PME procuram fazer o bem na comunidade, 
mas carecem de largura de banda para abordar as escolas diretamente 
ou para elaborar programas eficazes. Spender declarou: “É bom ter um 
intermediário porque os educadores e os gestores são diferentes e podem 
não se compreender mutuamente ou desapontarem-se uns aos outros. Se 
as empresas se centrarem naquilo que as escolas precisam, o seu valor será 
enorme. O nosso estudo recente8 sobre aquilo que as escolas pretendem 
das empresas revelou que 90 por cento querem ter uma maior interação 
com as empresas para ajudar a preparar os jovens para o futuro, apoiando-
os na compreensão das opções de carreira, elevando e ampliando as suas 
aspirações e fornecendo um sentido concreto sobre "por que motivo 
estamos a aprender essa matéria." 

Alguns intermediários também 
desempenham um papel vital de 
triangulação entre governos, escolas 
e o setor privado. Em alguns casos, os 
intermediários trabalham em parceria 
com a educação para apoiarem a 
inclusão educativa. Quer a Business 
in the Community (BITC) na Irlanda, 
na Irlanda do Norte quer a Career & 
Enterprise Company, no Reino Unido, 
por exemplo, são organizações sem fins 

lucrativos parcialmente financiadas pelo governo, com a missão de 
encontrar empresas para apoiarem escolas específicas com necessidades 
elevadas. Os critérios para designar escolas com necessidades elevadas 
variam de país para país, mas geralmente incluem indicadores de 
desempenho ou critérios socioeconómicos. Os governos por vezes 
financiam organizações intermediárias sem fins lucrativos para oferecer 
programas de educação em comunidades marginalizadas. “O Ministério 
da Educação tem a expectativa de que encontremos uma empresa 
parceira para trabalhar com estudantes em risco de abandono escolar, 
por isso, de certa forma, nós batemos à porta [das empresas]" referiu a 

“ O Ministério da Educação tem 
a expectativa que encontremos 
uma empresa parceira para  
trabalhar com estudantes em 
risco de abandono escolar, 
por isso, de certa forma, 
nós batemos à porta [das 
empresas]". 
 
 DR. ELEANOR WALSH, (IRLANDA)   
BUSINESS IN THE COMMUNITY IRELAND

8  Rothman, Sheldon, e Australian Council for Educational Research (ACER). “What Do Schools 
Want from Engagement with Business?” 2019. https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.
cgi?article=1030&context=policy_analysis_misc
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Dra. Eleanor Walsh, diretora adjunta de ação empresarial na Business in 
the Community Ireland. 

Uma organização sem fins lucrativos no Brasil -Parceiros da Educação- 
iniciou o seu trabalho há 16 anos, pondo em contacto escolas de 
todo o Estado de São Paulo com parceiros da iniciativa privada. O 
grupo começou a expandir-se através de parcerias com as secretarias 
municipais de educação de todo o estado, oferecendo um maior nível 
de envolvimento entre as escolas e o setor privado. O seu modelo de 
parceria centra-se em quatro áreas: apoio pedagógico, gestão escolar, 
infraestrutura e participação da comunidade. Cada escola ou rede 
educativa possui o seu próprio plano de atuação, que é moldado por 
uma avaliação de diagnóstico e discutido com educadores e parceiros. 
Desde que acolheu esta abordagem, a Parceiros tem registado resultados 
transformacionais. Rafael Machiaverni, o Diretor-geral, referiu: “Nas 
escolas que apoiamos, registámos, em média, uma melhoria de 35 
por cento no Índice de Desenvolvimento da Educação9 durante os 
primeiros três anos.” Em 2020, a Parceiros subscreveu uma nova parceria 
com o governo estadual que permite ampliar o seu alcance e garantir 
compromissos ainda mais significativos por parte da iniciativa privada. A 
Parceiros passou a apoiar 182 escolas nas duas regiões do estado com 
maior vulnerabilidade e índices educativos mais baixos. Além disso, a 
organização trabalha para garantir que as melhores práticas se tornem 
políticas públicas em todo o estado.

"Business Class", um programa desenvolvido pela organização do 
Reino Unido "Business in the Community", agrega parcerias de 
escolas e empresas de acordo com um critério geográfico. De acordo 
com Katy Neep, responsável pelas campanhas educativas, “O que 
é verdadeiramente único é que reunimos parcerias para partilhar as 
melhores práticas e, quando apropriado, para congregar recursos que 
podem ser realmente relevantes do ponto de vista das PME.” Através 
do modelo de "clusters", a BITC viu grandes empresas a apoiarem PME, 
envolvendo-se em parcerias com escolas, de forma a proporcionar 
mais oportunidades de contacto entre os estudantes e as empresas. 
Por exemplo, uma PME da área da cibersegurança apoiou alunos 
e funcionários das escolas para estes saberem como se podem 
manter seguros online e como poderá ser uma carreira na área da 
cibersegurança.

9 Este índice é um dos principais indicadores da qualidade da educação no Estado de São Paulo, que 
estabelece metas anuais de classificações das escolas.
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Perspetiva das PME sobre Trabalhar  
com Intermediários
As PME que entrevistámos acreditam que um terceiro as pode ajudar 
a construir um melhor relacionamento com as suas escolas e a apoiar 
os seus voluntários. Como afirmou Anna Walsh, diretora de recursos 
humanos da Breedon Cement em Kinnegad, na Irlanda, disse: “Eu 
encorajaria fortemente as empresas a encontrarem nas suas comunidades 
sistemas [intermediários] como a BITC para beneficiarem da sua 
experiência e do seu apoio na criação de novas parcerias. É muito fácil 
que os seus planos bem-intencionados não sejam bem sucedidos, 
mas isso não acontece quando se estabelece uma parceria com uma 
organização que está estruturada e que tem uma agenda.”

A administradora da Horse Racing Ireland Kate Roche, que trabalha 
diretamente com os voluntários das PME, vê o programa de formação da 
organização Business in the Community Ireland para tutores como um 
ponto forte extremamente relevante. “Um dos elementos mais importantes 
da formação são as normas de proteção das crianças. Elas garantem que os 
nossos mentores estão cientes dos requisitos mais recentes e que fazem o 
trabalho regulatório necessário na retaguarda”, indicou Roche. O Instituto 
Fefig, a fundação criada pelo fundador da Mauá Capital, uma sociedade 
gestora de ativos de São Paulo, Brasil, investiu num plano estratégico 
focado nos resultados educativos de quatro escolas públicas e na secretaria 
de educação de uma pequena cidade chamada Itú, na sequência de uma 
recomendação da Parceiros da Educação. Para garantir que as escolas 
estavam a aproveitar ao máximo o investimento do Instituto, Bartholomeu 
Silva, o coordenador do Instituto Fefig, referiu: “Monitorizamos os 
indicadores, pedimos relatórios e temos reuniões constantes com as 
equipas [nas escolas] para discutir a melhor forma de avançar.” 

Quando a Padex Automotriz, uma oficina automóvel de Cobán, na 
Guatemala, decidiu propor aos seus maiores clientes que eles contribuíssem 
com uma percentagem por cada veículo reparado para apoiar a educação, 
eles recorreram à Empresarios por la Educación (Empresários pela 
Educação), uma associação de âmbito nacional sem fins lucrativos 
que congrega empresas que apoiam a educação. Isabel Monterroso, 
cofundadora da Padex, soube que o mapeamento da Empresarios mostrou 
onde se encontravam as zonas mais carenciadas, o que ajudou a que as suas 
doações tivessem maior impacto durante a pandemia da COVID-19.

10  Australian Business Community Network, https://abcn.com.au/programs/partners-in-learning/
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" Monitorizamos indicadores, pedimos relatórios e temos 
reuniões constantes com as equipas [nas escolas] para 
discutir a melhor forma de avançar.” 
 
BARTHOLOMEU SILVA (BRASIL),  INSTITUTO FEFIG

https://abcn.com.au/programs/partners-in-learning/
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Desenvolvimento dos Recursos 
Humanos e Mentoria
Para além do apoio aos estudantes, alguns intermediários incentivam os 
membros a prestarem apoio a professores ou diretores nas escolas suas 
parceiras. As empresas acolheram ações de orientação profissional e 
professores de ciências para discutirem as competências que procuram e 
o que os futuros trabalhadores vão precisar de saber. 

A ABCN oferece um programa especial de um ano que põe em contacto 
líderes empresariais e educativos de escolas com grandes carências para 
partilha de experiências e conhecimentos, resolver problemas, explorar 
desafios de liderança e construir relacionamentos 
comunitários com recursos limitados. Os líderes das 
PME são bons mentores para os diretores de escolas. 
Dos líderes empresariais inquiridos,10 92 por cento 
disseram que obtiveram uma sensação de satisfação 
pessoal, recompensa e crescimento devido ao 
programa; e 100 por cento dos parceiros da área da 
educação relataram ter melhorado a sua compreensão 
do setor empresarial, afirmando que irão usar esse 
conhecimento em benefício dos estudantes.

Claire Gordon, diretora do programa de educação 
e emprego da Business In the Community Northern 
Ireland, em Belfast, resumiu da melhor forma o que várias pessoas 
disseram sobre o seu sonho a longo prazo para a educação. “Num 
mundo perfeito, eu adoraria ver todas as escolas devidamente ligadas à 
indústria, com  uma vertente de formação sobre o futuro do trabalho e 
da educação profissional a fazerem parte integrante do currículo de todas 
as escolas. Desejo que cada jovem possa ter múltiplas experiências no 
mundo do trabalho, para os ajudar a fazerem escolhas mais informadas 
no futuro”, disse Gordon. 

O nosso estudo também descobriu incubadoras e centros que não 
ligam diretamente as PME ao apoio à educação, mas que oferecem 
oportunidades e ferramentas que ajudam a empresas a tornarem-se 
socialmente responsáveis desde a sua criação. A Tony Elumelu Foundation 
(TEF) em Lagos, na Nigéria, incuba, promove e apoia o crescimento 
rápido de pequenas empresas ou programas selecionados em 54 países 
de África, num esforço para criar empregos e erradicar a pobreza. Desde 
2010, o concurso promovido pela empresa nomeou anualmente 1.000 
Empresários Tony Elumelu. Os vencedores recebem um kit de ferramentas 

" Desejo que cada jovem 
possa ter múltiplas 
experiências  
no mundo do trabalho,  
para os ajudar a fazerem  
escolhas mais informadas 
no futuro.” 
 
CLAIRE GORDON, (UK) 
BUSINESS IN THE COMMUNITY 
NORTHERN IRELAND

11 The Tony Elumelu Foundation, https://www.tonyelumelufoundation.org

https://www.tonyelumelufoundation.org
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para start-ups, financiamento inicial, mentoria e uma biblioteca de 
recursos. Têm igualmente acesso a uma grande rede denominada TEF 
Connect para poderem apresentar as suas ideias e fazerem "networking". 
A fundação capacitou 9.360 empresários,11 tendo-se aproximado do seu 
objetivo de formar 10.000 empresários em 10 anos. 

O "B Lab United States & Canada" é um movimento para redefinir o 
sucesso nos negócios e construir uma economia mais inclusiva e 
sustentável. As empresas que possuem a "Certificação B" - muitas delas 
PME - cumprem critérios relacionados com o impacto ambiental, social 
e de governação corporativa. Christopher Nickelson, Associado Sénior 
de parcerias para a melhoria do impacto, disse: “Estamos a tentar fazer 
com que as empresas passem do registo "não fazer nada, não nos 
preocupamos" para o registo "preocupamo-nos mas não sabemos por 
onde começar" ou de "estamos a começar mas ainda não temos muito 
foco" para "uau, somos realmente uma empresa credível que dá passos 
credíveis [como] uma empresa B.’”

O "Pledge 1%" é um movimento global, que inclui entre os seus 
fundadores a Salesforce dos Estados Unidos e a Atlassian da Austrália, 
que incentivam e capacitam empresas de todas as dimensões e áreas 
de atividade a doarem um por cento do tempo dos seus colaboradores, 
produtos, lucros e/ou património para promover o impacto social. 
Maria Choi, líder de estratégia e parcerias, indicou que mais de 10.000 
empresas em todo o mundo assumiram esse compromisso; são 
pequenas empresas, desde start-ups tecnológicas dos Estados Unidos 
ou empresas na sua fase inicial até empresas com dimensão global. Choi 
referiu: “Somos agnósticos sobre o que as empresas apoiam. Se alguém 
está interessado em educação, nós ajudamos tentando proporcionar as 
melhores parcerias e dizemos: "Pensamos que deveria falar com estas 
quatro pessoas". Também promovemos muito a aprendizagem entre 
pares... estamos a desenvolver uma comunidade global e vamos criar uma 
plataforma com uma nova programação e recursos aos quais todos os 
membros poderão aceder.”

Encontrámos redes de negócios que não se enquadravam imediatamente 
no nosso âmbito de atuação, mas que valerá a pena analisar no futuro, 
porque elas apoiam a educação. Entre as organizações com um grande 
número de PME que possuem um âmbito global, mas uma atuação 
local podemos incluir os Rotary Clubs e as Câmaras de Comércio. O 
Rotary constitui uma rede global de 1,2 milhões de líderes empresariais 
distribuídos por33.000 clubes em 200 países que atuam para concretizar 
mudanças duradouras nas suas comunidades. A educação, com um 
destaque particular para a literacia, é uma das seis causas que os clubes 
podem apoiar. Joginder Kalra, proprietário da Multan Soap Works em 
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Gujarat, Índia, disse que todos os seus investimentos em educação estão 
relacionados com este envolvimento de um Rotary Club. 

A Câmara de Comércio Internacional tem mais de 45 milhões de 
membros em mais de 100 países, com interesses que abrangem todos 
os tipos de atividades empresariais. Estas empresas promovem a 
educação, em parte devido à preocupação dos líderes empresariais de 
que os licenciados não estão devidamente preparados para o mundo do 
trabalho dos nossos dias. A Câmara do Comércio dos EUA promove o 
acesso a educação de elevada qualidade a preços acessíveis bem como 
a iniciativas de integração no mercado de trabalho com o objetivo de 
gerar um mercado de talentos mais justo. Brian Lusk, Diretor de Iniciativas 
Estratégicas do Agrupamento Escolar Independente de Dallas, disse: “A 
Câmara de Comércio Regional de Dallas é um canal importante para 
criarmos parcerias com pequenas e grandes empresas.” 

Os nossos inquéritos demonstram que intermediários, incubadoras e 
redes de negócios incentivam o investimento em educação no âmbito 
dos seus programas ou dos seus esforços de Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) e oferecem oportunidades para promover o apoio à 
educação mais rapidamente. Eles são elementos-chave no esforço futuro 
para trazermos mais PME para apoiar esta causa.
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66 Fotografia: Corey Collins
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Dallas é uma próspera área metropolitana que possui o 17º 
maior 12 agrupamento escolar urbano nos Estados Unidos, 
mas os seus estudantes integram o grupo dos estudantes 
economicamente mais desfavorecidos. Cerca de 86 por 
cento13 dos seus 155.00014 alunos são classificados como 
economicamente desfavorecidos e 95 por cento são 
pessoas de cor.15 

Há mais de uma dúzia de anos atrás, o Agrupamento Escolar 
Independente de Dallas (DISD) caiu bastante nas classificações 
académicas nacionais. Em 2007, a taxa de conclusão do ensino 
secundário era de 62,516por cento, mas desde então tem vindo a  
aumentar, chegando a mais de 87 por cento em 2019.17 Os alunos de 
Dallas continuam a reduzir as disparidades existentes e a melhorar a sua 
classificação nos testes de desempenho estaduais, e a taxa de abandono 
escolar caiu de 26 por cento em 200718 para 8,7 por cento em 2019.19 

O DISD é agora um dos agrupamentos escolares dos EUA que registou 
melhorias mais rápidas20 em resultado da colaboração entre vários 
setores, incluindo as empresas. Para ajudar a manter esse ritmo, em 
2019, o parlamento do Texas aprovou um projeto de lei de financiamento 
verdadeiramente histórico21 que está a injetar mais de 6,5 mil milhões 
de dólares na educação pública do estado, aumentando os salários dos 
professores e o financiamento por aluno e fornecendo educação pré-
escolar gratuita a tempo inteiro. Por outro lado, estão ainda disponíveis 
4 mil milhões de dólares adicionais a atribuir em função dos resultados, 
para programas eficazes.

12  Niche, “Dallas Independent School District." https://www.niche.com/k12/search/largest-school-districts
13  The Texas Tribune, “Dallas ISD.” 2019. https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/ (estatísticas de 

2018-19 porque os dados de 2019-20 foram ignorados devido ao coronavírus)
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Envolvimento do setor privado na 
educação
Um pequeno grupo de PME estava entre os líderes empresariais que 
começaram a dedicar-se à melhoria do ensino público há cerca de 
15 anos, em resposta ao registo histórico de estudantes com baixos 
rendimentos neste agrupamento escolar. O empresário da área da 
tecnologia Ken Barth, Presidente da Symphonic Source e CEO da 
Catalogic Software, disse: “A educação é a única constante que encontrei 
para retirar alguém da pobreza e oferecer-lhe oportunidades.” 

Ele criou duas entidades: A "Leadership ISD", uma organização sem 
fins lucrativos destinada a formar líderes da comunidade para a defesa 
da igualdade educativa e a excelência para todos os estudantes e, 
posteriormente, um comité de ação política denominado "Dallas Kid's 
First". Barth explicou: “A Leadership ISD é uma espécie de Associação 
de Pais com poderes reforçados, e o seu objetivo é identificar e ajudar 
a eleger administrações mais fortes para dirigirem o Agrupamento de 
Escolas e colocar um melhor capital humano a trabalhar em benefício  
do Agrupamento.” 

Dustin Marshall, CEO da Hazel’s Expedited Freight, uma empresa de 
transportes e logística e membro do conselho de administração da 
DISD, resume o que ele e outros empresários veem como o seu valor 
acrescentado: “Acredito firmemente que a forma como mudamos a 
educação é trazendo não apenas as empresas para a mesa, mas também 
através do recurso ao espírito empresarial no que respeita à recolha, avaliação 
e análise de dados; ver o que funciona; identificar as melhores práticas; e, 
em seguida, dimensionar esses modelos. É uma abordagem tipicamente 
empresarial. E que não é nada típica no setor da educação. Penso que trazer 
as empresas para a mesa é aquilo que está a funcionar em Dallas.”

O desenvolvimento dos recursos humanos é da maior relevância para os 
líderes empresariais porque muitos deles queixam-se que os estudantes 
que concluem o ensino secundário e superior não estão preparados 
para entrar no mercado de trabalho. Durante anos, tiveram que recrutar 
pessoas de outras áreas, quando teriam preferido formar talentos locais. 

Um programa de ensino secundário que ajuda os estudantes a 
conhecerem melhor os requisitos de preparação para a faculdade e para o 
mercado de trabalho - e que recebe apoio de PME locais - é o "Education 
Opens Doors". Jayda Batchelder, a fundadora e CEO do programa, é uma 
antiga professora do ensino secundário que viu em primeira mão que os 
alunos têm sucesso se receberem o apoio adequado sobre elementos 
fundamentais como por exemplo a importância de manter uma média 
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de notas elevada, frequentar atividades extracurriculares e compreender 
as suas opções após o ensino secundário e como aceder às mesmas. “O 
nosso programa preenche essa lacuna e ajuda-os a ver que essas coisas 
são o meio para um fim mais importante”, disse Batchelder. As PME locais 
estão entre as empresas que realizam "dias de carreira" e dão palestras 
sobre carreiras aos participantes.

As empresas são parceiros essenciais no esforço do Agrupamento Escolar 
Independente de Dallas (DISD) para dar resposta ao desenvolvimento dos 
recursos humanos: Pathways in Technology (P-TECH) Early College High 
Schools. O modelo P-TECH 9-14 School, é uma iniciativa pioneira de reforma 
educativa desenvolvida pela IBM e adotada em 28 países, que tem uma 
abordagem em três vertentes: os alunos concluem o ensino secundário ou 
superior e participam num curso de desenvolvimento de recursos humanos 
orientado pela indústria. Várias PME estão entre os 82 parceiros do DISD.  

A “Pathways in Technology fornece aos nossos estudantes competências 
que lhes permitem, concluir o ensino secundário ou tirar um curso numa 
faculdade comunitária (ou ganhar até 60 horas de créditos para uma 
universidade) ao mesmo tempo que entram diretamente num setor com 
uma competência que o mercado valoriza,” referiu Brian Lusk, Diretor de 
Assuntos Estratégicos do DISD.

Dallas disponibilizou o seu primeiro curso P-TECH há quatro anos em 
algumas escolas. Em 2020-21, o agrupamento escolar possui o maior 
programa P-TECH da iniciativa, com 10.000 alunos em 28 escolas, o 
que corresponde a um em cada quatro alunos do ensino secundário 
do DISD. Estão disponíveis vários percursos, abrangendo desde as áreas 
da contabilidade e saúde até às tecnologias de informação e suporte 
de redes para jogos, engenharia robótica, cibersegurança e inteligência 
artificial. O Agrupamento Escolar Independente de Dallas (DISD) formou 
os seus primeiros alunos P-TECH na primavera e no verão de 2020, e 71 
por cento dos seniores elegíveis ou 617 estudantes obtiveram diplomas 
do ensino secundário e diplomas universitários associados reconhecidos 
pela indústria. “Temos um suporte abrangente: A indústria está a prestar-
nos apoio e nós estamos a fornecer à indústria estudantes e diplomados 
qualificados e prontos para trabalhar ”, disse Lusk.

Terence Southern, fundador e CEO da HarozTec empresa de engenharia 
de robótica e inteligência artificial e fundador da organização sem 
fins lucrativos Illuminate STEM, é um dos parceiros empresariais do 
Agrupamento de Escolas Independentes de Dallas que trabalha em 
duas escolas do ensino secundário para preparar os seus alunos para 
desenvolverem carreiras na área das ciências, tecnologia, engenharia e 
matemática (STEM). “Eu ensino conteúdos relacionados com a minha 
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organização sem fins lucrativos e com a minha empresa com os quais os 
jovens se identificam e garante que eles beneficiam do programa e do apoio 
empresarial de que precisam para um dia poderem dizer: "Espetacular, tornei-
me engenheiro de robôs", "Tornei-me um programador de inteligência artificial" 
ou "Tornei-me num programador de drones através deste mentor.” Southern, 
que cresceu no centro da cidade de Detroit, conhece o percurso desses jovens 
e sabe como os pode levar até à meta. Como ele referiu: “Eu falo a língua dos 
empregos do futuro."

Desafios 
Quanto aos desafios, o agrupamento de escolas e os empresários discutiram 
como a “enorme burocracia” e “pontos de entrada confusos” do DISD impedem 
muitas PME de se envolveram de forma mais profunda e algumas limitam a 
sua participação a atividades pontuais, como pintar salas de aula. Miguel Solis, 
membro do conselho escolar do DISD nos últimos oito anos, disse: “Não me 
interpretem mal; as crianças precisam de instalações bonitas e de jardins, 
mas se estamos a plantar um jardim para crianças que estão a receber uma 
educação científica de má qualidade, afinal para que é que serve o jardim? 

É fundamental focarmo-nos em questões sistémicas. Solis acrescentou: “Ainda 
existe uma falta de sincronização entre os objetivos da DISD e a forma como as 
PME os podem ajudar a promover. Se trabalhássemos mais nessa área, acredito 
que o apoio iria aumentar porque eles [os líderes empresariais] veem que 
estamos a preencher essa lacuna nos resultados académicos, o que acabará 
por reverter a favor da nossa comunidade. 

Taylor Shead, fundador e CEO da STEMuli, uma empresa de tecnologia 
educacional e parceira do setor em quatro escolas, vê como um grande 
desafio a integração da aprendizagem do local de trabalho na sala de 
aula. Ela referiu: “Os objetivos das escolas ainda se baseiam no facto de os 
estudantes alcançarem determinadas classificações nos testes e é nisso que 
os professores se concentram.” 

Oportunidades
O Agrupamento de Escolas Independentes de Dallas está a caminhar na 
direção certa, mas tem mais espaço para crescer na melhoria académica e  
no apoio à preparação dos estudantes, principalmente das pessoas de cor, 
para carreiras e vidas produtivas. 

Mita Havlick, Administradora Executiva da Dallas Education Foundation, disse: 
“O que estamos a concluir é que os nossos parceiros empresariais querem 
fazer donativos em dinheiro e oferecer apoio em espécie e/ou de voluntários, 
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“ Penso que a parceria com as escolas é um elemento 
essencial para permitir a criação de uma mão de obra 
mais diversificada e melhor preparada”, disse ela... 
Temos de começar antes da faculdade se quisermos  
ter pessoas que estejam preparadas para as exigências 
do trabalho nos nossos dias.” 
 
TAYLOR SHEAD (US), STEMULI

71Foto: Bryan Delgado

especialmente PME que nem sempre conseguem fazer donativos muito 
elevados.” Havlick apontou outra grande oportunidade com as PME: “As nossas 
crianças precisam de ver exemplos a seguir que se pareçam com elas para que 
elas possam antever o seu próprio futuro. As PME são generosas e muitas vezes 
cedem o tempo dos seus funcionários para permitirem a participação destes 
em ações de voluntariado.”

Ao tentar recrutar PME como parceiros empresariais do DISD, a STEMuli 
de Taylor Shead promove a cooperação com as escolas como uma 
oportunidade de diversidade. Os grandes sistemas escolares são algumas das 
organizações com maior diversidade dos Estados Unidos do ponto de vista 
dos seus estudantes de cor, que na sua maioria são originários de segmentos 
economicamente mais desfavorecidas. “Penso que a parceria com as escolas 
é um elemento essencial para permitir a existência de uma mão de obra mais 
diversificada e melhor preparada”, referiu ela. “Temos de começar antes da 
faculdade se quisermos ter pessoas que estejam preparadas para as exigências 
do trabalho nos nossos dias.”
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Este relatório apresenta vários exemplos sobre a forma como 
as PME, organizações intermediárias e incubadoras estão a 
trabalhar para apoiar a educação em todo o mundo. 

Embora a diversidade de abordagens seja de destacar, um elemento comum 
entre elas é o desejo inabalável de continuar este apoio, apesar da pandemia 
do coronavírus e de outras adversidades que muitas pequenas empresas estão 
a enfrentar.

As lições que resultaram das conversas com as empresas e com os grupos 
que as apoiam podem servir como um roteiro para encorajar e inspirar as 
PME, bem como empresas de maiores dimensões, organizações sem fins 
lucrativos e instituições educativas que desejam trabalhar juntas para melhorar 
a educação ao nível global.

Comece com uma grande visão e 
pequenos passos 
Muitas PME que optaram por apoiar a educação desde a sua origem tiveram 
de traçar os seus próprios caminhos, por vezes com pouco apoio ao longo 
do desse percurso. A sua recompensa foi o facto de, à medida que os seus 
negócios cresceram, o mesmo ter acontecido com as sua contribuições para 
melhorar a vida de inúmeras crianças, famílias e comunidades. Muitas dessas 
empresas disseram-nos que, embora tivessem grandes ambições, começar 
com pequenos passos parecia mais exequível.

Uma opção prática para as PME que estão motivadas para se envolver, mas 
que precisam de orientação, é fazerem parcerias com um intermediário 
estabelecido, se estiver disponível no país. Elas já estão envolvidas no setor 
de educação local, compreendem tanto a perspetiva empresarial como 
educativa e apoiam programas escolares comprovados. Se não existirem 
intermediários disponíveis, pode ser possível entrar em contacto com uma 
câmara de comércio local, um Rotary Club, um agrupamento de escolas ou 
uma escola individual. Criar uma parceria com uma organização sem fins 
lucrativos com um bom histórico - especialmente para as PME que desejam 
apoiar a educação ao nível internacional - é outra opção, centrando-se nas 
organizações sem fins lucrativos que acolhem da melhor forma a variedade 
de apoio financeiro ou em espécie que uma PME pode fornecer.

Sempre que possível, tenha uma conversa. As PME podem aprender muito 
ouvindo diretores de escolas, administradores, professores, consultores e 
estudantes, discutindo as suas necessidades. Da mesma forma, o setor da 
educação poderia beneficiar ao ouvir as PME sobre aquilo que elas podem 
fazer e sobre como uma colaboração poderá ser vantajosa para ambas as 
partes. Ao trabalhar com intermediários, as PME podem ser apresentadas aos 
líderes das escolas e, juntos, podem trocar ideias sobre as oportunidades que 
cada setor tem para oferecer ao outro.
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O Networking pode beneficiar as PME
Grandes e pequenas empresas que já apoiam a educação podem 
beneficiar de aprendizagens mútuas sobre os tipos de investimento que 
estão a fazer, sobre os seus sucessos, erros e lições aprendidas. Isso 
é especialmente aplicável às PME, que muitas vezes atuam por conta 
própria. Adicionalmente, as PME que já estão a prestar apoio podem 
inspirar outras empresas de dimensão semelhante para se juntarem ao 
esforço de apoio à educação e as suas lições podem ajudar os recém-
chegados a evitar erros. 

Os fundadores e CEO das empresas são, na maior parte das vezes, os 
decisores e as pessoas que possuem uma ligação pessoal com a educação, 
portanto, é essencial que eles se envolvam neste tipo de conversas. As 
PME experientes têm muito para dar: Muitas vezes têm um relacionamento 
direto com as escolas e/ou os estudantes das suas comunidades; possuem 
uma ligação com jovens para os ajudar a compreender as competências 
que são necessárias no mercado de trabalho.

As PME e as grandes empresas podem  
trabalhar em conjunto
Muitas PME fazem negócios com empresas maiores como parte da sua 
cadeia de fornecimento, como fornecedores e muito mais. As associações 
sem fins lucrativos, como a "Empresarios por la Educación", na Guatemala, 
acolhem empresas das mais variadas dimensões que estão a apoiar a 
educação e congregam-nas em iniciativas conjuntas, como fizeram 
recentemente em resposta à pandemia do coronavírus, na qual trabalharam 
para aumentar a conectividade das famílias de todo o país. Este tipo de 
colaboração pode ser promovido e incentivado ao nível global. 

As PME podem apoiar programas 
extracurriculares 
Muitas PME consideram que é mais fácil navegarem e envolverem-se no 
apoio a iniciativas educativas que têm lugar em ambientes alternativos, como 
programas extracurriculares e atividades desportivas já existentes; receber 
alunos em visitas às instalações da empresa, "shadow workers", mentoria; e 
muito mais. As organizações sem fins lucrativos que gerem esses programas 
podem encontrar nas PME parceiros com vontade de ajudar.
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A&L Goodbody Dublin Irlanda

AdvanceNet Labs Dallas  EUA

Alternative Waste Technologies Nairobi Quénia

Astley Clarke Londres Inglaterra (Reino Unido)

BEX Brazilian Exchange Salvador Brasil

Bloom & Give Dallas EUA

Breedon Cement Kinnegad Irlanda

Britannica Group Chicago EUA

C-Res (Community Resourcing for the Future) Mackay Austrália

Conscious Step Brooklyn EUA

Dafero Washington DC EUA

Du Anyam Flores Indonésia

Eye 2 Connect Sidney Austrália

HarozTec Dallas EUA

Hazel's Expedited Freight Dallas EUA

Horse Racing Ireland Kildare Irlanda

Humanitix Sidney Austrália

Instituto Nexxera Florianópolis Brasil

Kimuli Fashionability Mpigi & Maya Uganda

LeonEdu Belfast Irlanda do Norte (Reino Unido)

Marcellamoda New York City EUA e Bulgária

Mauá Capital / Instituto Fefig São Paulo Brasil

mgps commercial finance ltd New Milton Inglaterra (Reino Unido)

Mohala Eyewear Honolulu EUA

Multan Soap Works Godhra Índia

OpabGas Ilorin Nigéria

Padex Automotriz Cobán Guatemala

Rectifiers & Electronics, Pvt. Ltd. Nova Deli Índia

Samuel Camhi Levy Foundation Cidade de Guatemala Guatemala

STEMuli Dallas EUA

Symphonic Source, Inc. / Catalogic Software Dallas EUA

Tony's Chocolonely Amesterdão Países Baixos

Ulster Carpets Portadown Irlanda do Norte (Reino Unido)

Valvona & Crolla Edimburgo  Escócia (Reino Unido)

W3 Indústria Metalúrgica Ltda Ponta Grossa Brasil

Apêndice 1: PME Entrevistadas

Nome da organização Cidade País
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Apêndice 2: Intermediários Entrevistados

Apêndice 3: Incubadoras entrevistadas

ABCN (Australian Business Community 
Network)

Sidney Austrália

Business In the Community, UK Londres Inglaterra (Reino Unido)

Business in the Community, Irlanda do Norte Belfast Irlanda do Norte (Reino Unido)

Business in the Community, Irlanda Dublin Irlanda

The Careers & Enterprise Company Londres Inglaterra (Reino Unido)

Empresarios por la Educación Cidade de Guatemala Guatemala

Parceiros da Educação São Paulo Brasil

Nome do Intermediário Cidade País

B Lab United States & Canada Nova Iorque EUA

Pledge 1% São Francisco EUA

Tony Elumelu Foundation Lagos Nigéria

Nome do Intermediário Cidade País
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Apêndice 4: Outras Organizações Entrevistadas

Bridge 47 Dublin Irlanda

Cementos Progreso Cidade de Guatemala Guatemala

Chicago Public Library Foundation Chicago EUA

Confederação da Indústria Indiana Nova Deli Índia

Agrupamento Escolar Independente de 
Cypress-Fairbanks

Houston EUA

Dallas Education Foundation Dallas EUA

Agrupamento Escolar Independente de Dallas Dallas EUA

Educate Texas Dallas EUA

Education Authority Belfast Irlanda do Norte (Reino Unido)

Education Opens Doors Dallas EUA

Global Partnership For Education Washington DC EUA

Integrated Education Fund Belfast Irlanda do Norte (Reino Unido)

LEGO Foundation Billund Dinamarca

Montessori Children's School Inc. Houston EUA

Norsensus Mediaforum Oslo Noruega

Politics in Action Belfast Irlanda do Norte (Reino Unido)

Peer Support Australia Sidney Austrália

Reading Partners (North Texas) Dallas EUA

Room to Read São Francisco EUA

Social Ventures Australia Melbourne Austrália

Tata STRIVE Nova Deli Índia

Teach For All Nova Iorque EUA

UNICEF Líbano Beirute Líbano

UNICEF Uganda Kampala Uganda

Working in the Schools (WITS) Chicago EUA

Nome da organização Cidade País
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Apêndice 5: Metodologia

Se tivéssemos de escolher um livro para descrever o nosso processo para 
encontrar, avaliar e entrevistar as PME, seria uma mistura de "Onde está o 
Wally?" com "A Volta ao Mundo em 80 dias". Dito de outra forma, o nosso 
trabalho foi dividido entre a pesquisa incessante por informações ocultas e, 
posteriormente, seguir qualquer pista para qualquer local do mundo onde 
quer que essas informações nos levassem. 

O nosso trabalho foi exclusivamente focado na identificação de PME 
- pequenas e médias empresas - que estão a investir na educação no 
âmbito do seu impacto social, das suas relações com a comunidade ou de 
programas de filantropia. Ao longo do nosso estudo, concentrámo-nos em 
PME que prestam apoio a estudantes do ensino pré-escolar até ao ensino 
secundário. Em alguns casos, conversámos com empresas que apoiam 
a educação de jovens adultos. Para encontrar essas PME, que definimos 
como empresas que empregam até 1.000 funcionários, dividimos a parte 
geográfica da pesquisa em três categorias:

•  Em primeiro lugar, abrangemos países selecionados no Sul Global - e a 
nossa investigação centrou-se principalmente na Nigéria, Uganda, Quénia, 
Brasil, Guatemala, Índia e Indonésia.

•  A segunda categoria foram as PME em países industrializados 
selecionados: Estados Unidos, Canadá, partes da Europa e Austrália. 

•  Por fim, nessas nações industrializadas, procurámos empresas que apoiam 
a educação nos seus países, bem como aquelas cujos investimentos se 
estendem para os países em desenvolvimento. 

Recorremo a uma grande variedade de abordagens para identificar as PME  
a entrevistar nesses diferentes locais.

•  Fizemos uma vasta pesquisa documental, tendo pesquisado os websites 
dos mais variados tipos de organizações, incluindo: 

•  Entidades associadas das Nações Unidas

•  Trabalhar na reforma educativa 

•  Promover a responsabilidade social corporativa ou o envolvimento 
empresarial na comunidade. Em primeiro lugar abordámos grupos globais 
e, em seguida, avançámos rapidamente para os grupos nacionais.

•  Sempre que possível, e com enorme gratidão, recorremos aos inúmeros 
contactos que nos foram proporcionados pela "Global Business Coalition 
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for Education". Também efetuámos contactos com vários membros do seu Grupo de 
Orientação, que generosamente nos concederam o seu tempo e o acesso a contactos 
relevantes. Muitas das pessoas com quem falámos trabalham em organizações 
sem fins lucrativos no setor da educação, e desenvolvemos contactos com alguns 
profissionais que trabalham para agrupamentos de escolas públicas.

•  Também pesquisámos em bibliotecas online e noutras fontes da Internet, em conjunto 
com materiais e referências que a GBC-Education e as pessoas que entrevistámos nos 
disponibilizaram, compilámos e revimos relatórios recentes sobre responsabilidade 
social corporativa, educação global e donativos do setor privado para enriquecer o 
nosso trabalho.

No âmbito desta investigação, sempre que nos deparávamos com uma referência 
àquilo que nos parecia ser uma PME promissora, marcávamos essas empresas para uma 
análise posterior mais detalhada.

•  A par de uma extensa pesquisa documental, entrevistámos inúmeras pessoas, 
representantes das Nações Unidas e grupos sem fins lucrativos que conhecemos 
coletivamente das nossas próprias redes internacionais. Pedimos nomes de:

Países onde as  
entrevistas foram  
realizadas

Países onde 
foram realizados 
contactos

ESTADOS UNIDOS 
 DA AMÉRICA

BRASIL

ÁFRICA DO  
SUL

BÉLGICA
PAÍSES BAIXOS

DINAMARCA

AUSTRÁLIA

INDONÉSIA

ÍNDIA

BULGÁRIA

NIGÉRIA

UGANDA

QUÉNIA

REINO  
UNIDO

IRLANDA

NORUEGA

CANADÁ

Figura 2 - Mapa de entrevistas e alcance
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•  PME que investem em educação e, se possível, quem deveríamos contactar 

•  nomes de pessoas que poderiam ter informações sobre investimentos de PME  
na educação

•  organizações ou associações sem fins lucrativos que nos poderiam levar a 
identificar PME que investem em educação.

Na Nigéria, no Brasil e na Indonésia, contámos com consultores locais que 
analisaram profundamente os seus respetivos países para compreender melhor 
os desafios da educação e o papel que o setor privado - e as PME em particular 
- estão a desempenhar para os enfrentar. Escolhemos estes três países porque 
representam grandes economias que exercem uma forte influência regional e 
possuem dezenas de milhões de estudantes. Cada um deles está a seguir um 
percurso diferente para alcançar o Objetivo 4 do Desenvolvimento Sustentável  
e todos eles possuem um setor privado vibrante. 

Também efetuámos uma análise detalha de uma cidade dos Estados Unidos, 
Dallas, Texas, onde o setor empresarial tem ajudado a melhorar os resultados 
escolares ao longo dos últimos 15 anos. (Esta análise é apresentada de forma 
resumida no Capítulo 9).

Quanto às nossas entrevistas, dividimos esse trabalho em duas categorias. 

1. Pequenas e médias empresas
Ao longo do projeto, entrevistámos pessoas de 35 PME localizadas em 13 países. 
Das empresas com as quais falámos, 63% tinham 50 funcionários ou menos e 
71% tinham 100 funcionários ou menos. Mais de 70 por cento dessas conversas 
foram realizadas com o fundador e/ou CEO da empresa. Embora a maior parte das 
entrevistas tenha sido apenas com uma pessoa, em algumas PME conversámos 
com mais de uma pessoa para saber mais acerca dos investimentos da empresa 
em educação. As empresas abrangeram os mais variados setores de atividade - 
transporte, desenvolvimento de software, indústria transformadora, transações 
financeiras, programas de intercâmbio internacional, edição, moda, energia, 
engenharia robótica e venda de bilhetes para eventos. Algumas destas empresas 
foram fundadas por empreendedores sociais que decidiram desde o primeiro 
dia que iriam apoiar a educação - diretamente ou através da entrega de uma 
percentagem das vendas e dos lucros para a educação. Enquanto que outros 
alcançaram um ponto de sucesso, o que os motivou a retribuir à sociedade. 
Conforme já referimos, procurámos e identificámos empresas que fazem 
donativos nos seus países, muitas vezes nas cidades ou comunidades onde estão 
instaladas, ou que fazem parcerias  com organizações sem fins lucrativos que 
trabalham em países em desenvolvimento.
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2. Organizações que apelidamos de intermediárias. 
Estes grupos atuam como facilitadores e defensores do apoio empresarial à 
educação, ou promovem programas que permitem que as empresas participem 
no apoio à educação. As entrevistas com as organizações intermediárias foram 
planeadas como uma extensão da investigação destinada a identificar PME 
que poderiam merecer um olhar mais atento e aprender com a perspetiva dos 
intermediários como grupos que trabalham com muitas empresas, das mais variadas 
dimensões. Ao todo, fizemos sete entrevistas deste tipo com pessoas em seis países. 

Em resumo, as pessoas com quem falámos foram extremamente prestáveis e 
ajudaram-nos a encontrar as pessoas adequadas, apresentaram-nos e partilharam 
perceções e observações valiosas acerca das diferentes formas como as pequenas 
empresas estão a apoiar e podem apoiar a educação. Em alguns países, por 
questões de privacidade, os nossos interlocutores disseram-nos que não podiam 
dar nomes de empresas sem obterem a aprovação prévia das mesmas. 

Falámos igualmente com três organizações que fazem parte de uma subcategoria 
a que chamamos “incubadoras.” Elas ajudam start-ups e empresas em fase de 
arranque a lançarem-se no impacto social como parte integrante da sua missão. 
As incubadoras não facilitam diretamente o apoio à educação ou a outras causas 
sociais específicas, mas todas concordaram que a educação era um dos principais 
interesses dos seus membros. Elas proporcionam algum potencial de colaboração.

Para além das PME entrevistadas para este relatório, procurámos identificar o 
maior número possível de PME que prestam apoio à educação. Todos os nomes 
e informações sobre PME recolhidas ao longo deste projeto estão incluídos numa 
lista geral de mais de 275 empresas - talvez a primeira do género.

Esta foi, pois a conjugação entre encontrar o Wally e dar, virtualmente, a volta 
ao mundo. Descobrimos novas informações muito valiosas, por isso também 
poderíamos ter descrito a nossa investigação com uma caça ao tesouro. 

CEO/
Fundador

*Outros cargos incluem: Proprietário, Administrador, 
Diretor de Responsabilidade Corporativa, Diretor-Geral, 
Diretor de Suporte Empresarial, Diretor de Recursos 
Humanos, etc.

Outros*
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