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AÇÃO SOCIAL

Iniciativa privada adota
novo modelo de filantropia
Da ação de caridade ao investimento social, os empresários descobrem um novo modelo
de filantropia que pode ser um bom negócio, ao trabalhar com a imagem institucional
e aproximar as empresas da sociedade e da vida comunitária da região onde atuam
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de civil. As propostas mais inova-
doras sugerem um novo pacto para
a promoção do desenvolvimento a
partir de um modelo híbrido: os três
setores se articulam numa zona de
intercessão configurada na legitimi-
dade do Estado para arbitrar na ca-
pacidade do mercado de empreen-
der e na vocação da sociedade ci-
vil, tendo em vista promover a soli-

A
discussão em torno da
crise do Estado moder-
no aponta para a ne-
cessidade de uma
�reinvenção� das for-

mas de relacionamento entre os di-
versos atores sociais que ofereça al-
ternativas ao modelo tradicional,
onde são atribuídos papéis rígidos
ao Estado, ao mercado e à socieda-
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dariedade. No novo modelo, a no-
vidade está na relevância que assu-
me o chamado terceiro setor: as
entidades sem fins lucrativos, as
Ongs, as associações comunitárias,
os grupos que se organizam em tor-
no de causas coletivas ou humani-
tárias. Um conjunto de entidades que
vão se organizando para preencher
as lacunas deixadas pelo setor pú-
blico e para compensar ou minorar
as injustiças do capitalismo selva-
gem. O fortalecimento desse setor,
a sua capacidade de tirar os indiví-
duos do imobilismo, de promover
o bem-estar social e superar a ex-
clusão social, em bases cada vez
mais eficientes e profissionais, ga-
rante-lhe assim a condição de par-
ceiro preferencial das outras duas
pontas do triângulo. De um lado, o
governo quer, através das organiza-
ções sociais, compartilhar com o
terceiro setor a gestão da área so-
cial; de outro, o setor privado, pres-
sionado a aderir ao capital social,
vê, na aliança com o terceiro setor,
a alternativa para a prática de um
novo modelo de filantropia empre-
sarial já bastante difundido em ou-
tros países. Não se trata mais de sim-
ples apoio a obras de caridade ou a
campanhas beneficentes. É algo di-
ferente, que demanda um
envolvimento filosófico por parte da
empresa, guarda identidade com a
sua missão e tem um compromisso
com a modificação da realidade so-
cial, ao mesmo tempo em que bus-
ca trabalhar a imagem institucional
e aproximar a empresa da socieda-
de e da vida comunitária.

Evolução � O conceito moderno
de filantropia empresarial que os
brasileiros começam a incorporar
nasceu nos Estados Unidos, como
de resto toda a nossa teoria e prá-
tica em business de um modo ge-
ral. O gosto pela filantropia e um
de seus corolários � o trabalho vo-
luntário � é um traço forte da cul-
tura americana que sempre refle-

tiu no empresariado. Até os anos
60, ela era praticada na forma de
doações, por iniciativa pessoal do
dono da companhia. No início da-
quela década, surgiram as primei-
ras fundações corporativas com ob-

a ineficácia do estilo tradicional de
filantropia ficou evidenciada. Sem
vínculos com as lideranças
ambientais, a Exxon desnorteou-se
diante da crise e ficou acuada: ou
adotava uma postura reativa ou fi-
cava exposta à ira dos ambientalistas.
A sua concorrente Arco, que, na
época, já começava a redirecionar
a sua política filantrópica, desenvol-
vendo projetos em parceria com as
entidades ambientais, enfrentou
problemas semelhantes com muito
mais serenidade e obteve respostas
mais rápidas.

O enxugamento das empresas
que veio na esteira da revolução
tecnológica foi também determi-
nante para transformar o gerencia-
mento da filantropia corporativa.
Pressionadas a justificar para os seus
acionistas por que deveriam conti-
nuar a fazer doações enquanto de-
mitiam empregados, as grandes
empresas começaram a fazer uma
avaliação mais objetiva dos seus
projetos sociais. O primeiro passo
foi vinculá-los ao  seu planejamen-
to estratégico e depois submetê-los
aos controles rotineiros da empre-
sa, cobrando resultados tanto com
relação ao impacto social como ao
retorno em termos de imagem pe-
rante a comunidade e o envolvi-
mento dos empregados.

A filantropia perde então aque-
le caráter personalista � atrelado ao
presidente da companhia � e co-
meça a fazer parte da filosofia da
corporação, passando a ter profun-
das relações com a sua atividade-
fim e com os seus empregados. Nos
EUA, é grande o número de em-
presas que adota esses novos
paradigmas, que associa os seus
objetivos estratégicos à promoção
do bem-estar social. No novo mo-
delo as empresas não fazem ape-
nas doações; elas abraçam verda-
deiramente determinadas causas e
passam a ser identificadas com elas.
Além do fortalecimento da marca e
da construção de uma imagem

jetivos filantrópicos. Vigora ainda
nessa época uma regra não escri-
ta segundo a qual uma sociedade,
para viver em harmonia, deveria
ter os seus três setores � gover-
no, mercado e sociedade civil �
operando de forma independen-
te. Qualquer envolvimento era
visto com suspeição. Isso fazia
com que as fundações optassem
por dar suporte financeiro a cau-
sas diversas que nada tinham a ver
com o ramo de negócios da em-
presa.

Foi em 1989, com o desastre
ecológico provocado pelo derrama-
mento de óleo da Exxon Valdez,
que, do ponto de vista da empresa,
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institucional positiva, a empresa
ganha também com a motivação dos
empregados e a sinergia entre as
diversas áreas da empresa, já que
há um envolvimento de toda a
corporação.

Nova mentalidade � No Brasil,
as mudanças estão apenas come-
çando. Além da influência ameri-
cana e da necessidade de se bus-
car um diferencial competitivo em
tempos de retração econômica, as
pressões da sociedade por um ca-
pitalismo socialmente engajado
começam a sensibilizar as lideran-
ças empresariais. O conservado-
r i smo sempre fo i  um t raço
marcante do empresariado brasi-
leiro. Seja na administração dos
negócios, seja nas relações soci-
ais, a classe empresarial nunca
esteve na vanguarda das grandes
transformações. A cultura tradicio-
na l  não preconiza qua lquer
envolvimento com a sociedade
civil: os movimentos sociais são
geralmente vistos com desconfi-
ança ou mesmo como ameaça. O
modelo de filantropia largamente
praticado segue a mesma regra.
As doações não ocorrem segundo
critérios claros e objetivos. São
geralmente frutos de pressões
políticas, afetivas ou morais. É qua-
se sempre uma forma de apla-
car culpas e poder dizer �nós nos
preocupamos com os menos fa-
vorecidos�. Isso, de certa forma,
explica também por que esse tipo
de filantropia vem sobrevivendo
sem nunca ter apresentado resul-
tados palpáveis para qualquer
uma das partes: de um lado, as
carências sociais se aprofundam,
e, de outro, a empresa não tem
qualquer retorno. Pelo contrário,
fica acuada, já que, para cada pe-
dido atendido, inúmeros outros são
negados. Além do desgaste, a
empresa não agrega qualquer va-
lor à ação filantrópica e não é re-
conhecida por ela.

Alguns fenômenos culturais, so-
ciais e políticos recentes estão mu-
dando esse quadro. Surge uma
nova geração de empresários dis-
posta a defender uma nova men-
talidade diante dos problemas do

Ongs sempre foi muito politizado.
O alinhamento incondicional do
empresariado ao governo militar
contribuiu para aprofundar ainda
mais o distanciamento. De um lado,
as empresas temiam perder a
confiabilidade do governo e, de
outro, as entidades temiam o rótulo
de �cooptadas pelo sistema�. Com
a redemocratização do País e a
concomitante flexibilização das fron-
teiras ideológicas inaugurando uma
nova conjuntura política e econô-
mica, foi possível romper as princi-
pais resistências a uma postura mais
pragmática e menos preconceituosa
de parte a parte, criando as condi-
ções ideais para a união em torno de
projetos comuns. Os objetivos são
diferentes, mas o que importa é que,
no final, todos saem ganhando.

Consolidação � O agrupamento
de pessoas em torno de projetos
coletivos e da defesa de causas
humanitárias tem origem ainda na
Antiguidade e ganha força com a
disseminação dos ideais cristãos,
da caridade e da solidariedade. No
entanto, o seu fortalecimento como
agente de transformação social só
se dá nos últimos 30 anos. Hoje,
as atividades nessa área deixam
de ser, cada vez mais, uma práti-
ca marginal restrita a pessoas abne-
gadas e de bom coração e passam
a assumir um papel  determinante
na defesa dos direitos civis, atuan-
do onde o Estado se omite ou fra-
cassa na assistência ao cidadão.

Com o abrandamento de seu
perfil radical e contestatório, o ter-
ceiro setor cresce em importância
e se consolida como agente de de-
senvolvimento social. Um outro fa-
tor que vem facilitando a aproxi-
mação e fortalecendo a imagem das
Ongs como parceiros confiáveis é
a adoção de práticas modernas de
gestão administrativa e mecanismos
transparentes de prestação de con-
tas e de controle. Apesar dos ven-
tos de modernização, ainda existe

País, pregando, ao mesmo tempo,
uma rejeição ao paternalismo e a
adoção de uma postura mais pró-
ativa diante dos problemas do
País. Defende, por exemplo, a
redução, em médio prazo, dos
gastos com segurança física e
patrimonial através da ampliação
do investimento no combate à mi-
séria e às injustiças sociais. O es-
vaziamento do embate ideológico
vem também contribuindo para a
criação de um ambiente mais fa-
vorável ao estabelecimento de
parcerias entre o empresariado e
a sociedade civil.

 No Brasil, historicamente, o re-
lacionamento entre empresas e

No Brasil,

historicamente, o

relacionamento entre

empresas e Ongs

sempre foi muito

politizado. O

alinhamento

incondicional do

empresariado ao

governo militar

contribuiu para

aprofundar ainda mais

o distanciamento

INICIATIVA PRIVADA ADOTA NOVO MODELO DE FILANTROPIA



30 REVISTA DO LEGISLATIVO30 abr-jun/98

um grande contingente de entida-
des que funciona de forma amadora,
com estruturas burocratizadas, roti-
nas viciadas e baixa produtividade,
que podem ser confundidas com as
conhecidas entidades �pilan-
trópicas�, que apenas se valem do
rótulo �sem fins lucrativos� para
auferir lucros e vantagens. É uma
cultura ainda bastante arraigada e
que, na prática, ainda dificulta essa
aliança entre empresariado e socie-
dade civil para redirecionar a ação
filantrópica do assistencialismo no
apoio a programas inovadores de
desenvolvimento social.

Somam-se também entraves de
outra ordem. Um dos mais sérios
é a falta de dados estatísticos e
informações confiáveis sobre o
terceiro setor. Como são entida-
des isentas de impostos, nem o
próprio governo sabe quantas são,
o que fazem e qual o volume de
recursos que elas movimentam.
Recentemente, uma consultoria
paulista lançou a lista das 500 ins-
tituições mais eficientes, inician-
do um mapeamento do setor e lan-
çando um pouco de luz num ter-
reno onde os possíveis parceiros
transitavam com muita inseguran-
ça. Essa listagem inaugura também
uma competitividade entre essas
entidades que vão passar a inves-
tir no aprimoramento do seu de-
sempenho.

Papel do consumidor � A assimi-
lação dos projetos sociais pela es-
trutura organizacional das empresas
patrocinadoras também ainda é pre-
cária. Na maioria das empresas, a
implementação dos programas não
está nas mãos de pessoal especi-
alizado e representa responsabili-
dade adicional para alguns funcio-
nários cujos interesses de desenvol-
vimento profissional estão em ou-
tras áreas da empresa.

Assim, a monitoria dos progra-
mas também é precária, podendo
limitar-se à garantia de que as ver-

bas estão sendo corretamente apli-
cadas. A eficácia dos programas
ainda é medida apenas em núme-
ros, relevando-se o seu efeito
multipli-cador e a sua capacidade
de promover mudanças estruturais.

Há também uma superva-

lorização da exposição da marca
em detrimento do contato e do
envolvimento das pessoas. Por
fim, há sempre a tentação de ade-
rir ao modismo do momento. As
tentativas de apoiar causas huma-
nitárias meramente como uma fa-
chada que visa apenas à promo-
ção gratuita e a espaços na mídia
têm poucas possilibilidades de
sucesso. O amadurecimento e a
vigilância da so-ciedade, mais
cedo ou mais tarde, vão colocar a
empresa em xeque, levando-a a
colher um resultado oposto ao pre-
tendido.

Este consumidor atento e críti-
co tem um papel fundamental na

adesão das empresas ao investi-
mento social. Nos EUA, as pes-
quisas mostram que os consumi-
dores preferem claramente os pro-
dutos de empresas envolvidas
com projetos de interesse da co-
munidade, além de serem impla-
cáveis com aquelas socialmente
incorretas, vinculadas, por exem-
plo, à exploração do trabalho in-
fantil ou à poluição ambiental.

Perspectivas � A filantropia em-
presarial como resultado de uma
parceria estratégica entre o setor
produtivo e a sociedade civil é
uma poderosa alavanca de desen-
volvimento e inclusão social, ca-
paz de operar mudanças signifi-
cativas nas relações sociais. Num
país como o Brasil, que precisa
atrelar o desenvolvimento econô-
mico ao desenvolvimento social,
o potencial dessa parceria adqui-
re uma dimensão ainda maior. O
fato de as primeiras experiências
apresentarem um resultado posi-
tivo é bastante auspi-cioso se con-
siderarmos que isso vem ocorren-
do em circunstâncias econômicas
bastante adversas, num perío-do
de transição, ainda com muitas in-
certezas. As perspectivas de evo-
lução favorável desse quadro po-
dem criar condições ideais para
que a filantropia empresarial dê
um salto qualitativo, desde que se
garantam alguns pontos funda-
mentais:

� opção das empresas pela
filantropia eficaz (investimento so-
cial);

� integração do projeto filantrópi-
co à filosofia empresarial;

� profissionalização das entidades;

� dados confiáveis sobre o terceiro
setor;

� interação com o poder público e
as universidades;

� amadurecimento do consumidor
brasileiro.
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