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Cada vez mais empresas vêem com bons olhos executivos que desenvolvem atividades 
filantrópicas. Ajudar o próximo pode, inclusive, ser um diferencial na hora de conseguir emprego  
 
Foi durante uma reunião em São Paulo, em julho de 1997. Mike Stephen, então vice-presidente 
da Aetna, uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos, negociava com seis diretores da Sul 
América, a maior seguradora do Brasil, a fusão das duas empresas. Para a Aetna, era um belo 
negócio. Significava assumir nada menos que a metade do mercado brasileiro de seguros e um 
faturamento anual acima de US$ 1 bilhão. O que finalmente encerrou a conversa, no entanto, foi 
um detalhe revelado por acaso.  
 
Stephen soube que todos os executivos da Sul América presentes à reunião eram voluntários do 
Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer (Graac), uma instituição assistencial sem 
fins lucrativos, em São Paulo. "Se os executivos desenvolvem trabalhos sociais, estamos diante de 
uma empresa de valor", teria dito Stephen.  
 
Um dos participantes da reunião e relator da história acima era Júlio Bier-rembach, hoje 
presidente da Real Seguros, empresa do grupo ABN Amro. Bierrembach trocou de emprego, mas 
continua voluntário do Graac. "A gratificação pessoal obtida com esse tipo de trabalho não se 
encontra em nenhum outro lugar", diz ele. Pode ser, mas as atividades filantrópicas, pouco a 
pouco, começam a contar como um importante diferencial na hora de avaliar executivos. "Se 
aparecem dois candidatos com a mesma experiência e formação, será dada preferência para 
aquele com algum trabalho filantrópico", diz David Ivy, vice-presidente sênior para o Brasil da 
Korn & Ferry, empresa de recolocação de executivos. Quem se ocupa de outras pessoas, diz Ivy, 
tem maior facilidade, por exemplo, de trabalhar em equipe e assumir desafios dentro da empresa. 
 
Bierrembach sabe disso. Tanto, que incentiva seus funcionários a trabalhar em causas sociais. 
"Quem não olha para o mundo à sua volta, não é um bom profissional", diz ele. Bierrembach 
forma novos voluntários para o Graac, dentro de sua empresa e divulga o trabalho da instituição 
para outros empresários.  
 
Também nas salas de aula a filantropia ganha espaço. Virou matéria obrigatória, por exemplo, nos 
MBAs da Business School (BSP), de São Paulo. A BSP firmou um acordo com o Instituto de 
Cidadania Empresarial (ICE), que desenvolve projetos de negócios para a população carente, 
junto com a iniciativa privada. "A filantropia é um diferencial na hora da contratação", afirma 
Heitor Peixoto, diretor de admissão da BSP.  
 
A maioria das principais escolas de negócios da região está comprometendo seus alunos, inclusive 
seus professores, em atividades de cunho social. "Não queremos formar apenas executivos, mas 
também cidadãos responsáveis", afirma Jaime Alonso Gómez, diretor da Escola de Graduados do 
TEC, de Monterrey, México. Situação semelhante ocorre no Instituto de Altos Estudos 
Empresariais (IAE), de Buenos Aires.  
 
Esse debate nas escolas reflete um novo ambiente nas empresas. Cerca de 600 companhias 
brasileiras, que correspondem a 30% do Produto Interno Bruto (PIB), desenvolvem algum 
trabalho em benefício da comunidade, segundo o Instituto Ethos, associação com sede em São 
Paulo que promove a Responsabilidade Social. "Estar envolvido com filantropia demonstra 
qualidades pessoais interessantes, como solidariedade, desprendimento e iniciativa", diz Nelmara 
Arbex, gerente da área de gestão e conhecimento do Instituto Ethos.  
 
Em outros países da região, a situação é semelhante "É parte de um processo que vem 
acontecendo em toda América Latina", afirma Carmen Quintero, gerente de operações da 
Manpower, empresa de recolocação de executivos em Caracas, Venezuela. "Muitos empresários 



estão interessados em participar e ajudar a sociedade com maior freqüência", diz José Denogean, 
diretor-geral da Heidrick & Struggles, na Cidade do México.  
 
Em São Paulo, o Grupo Catho entrevistou 9.174 executivos de todos os níveis. Descobriu que 
14,7% fazem algum tipo de filantropia. "As empresas apreciam" diz Thomas Case, presidente do 
Grupo Catho. Ele ressalta, no entanto, que as prioridades dos empregadores ainda são outras. "O 
empregador quer é ver resolvidos os problemas da empresa", diz Case. "Uma atividade fora do 
ambiente de trabalho pode, inclusive, ser prejudicial, pois rouba atenção do profissional."  
 
Bierrembach aceita o argumento. "A missão de um executivo, claro, é atender primeiro à sua 
empresa", diz ele. Mas acredita que as duas atividades são complementares e, inclusive, 
necessárias. "Um executivo não é completo se não desenvolve um trabalho social." Cada vez mais 
gente está de acordo.  
 
—Com Felipe Abarca, em Santiago  
 
Extra-profissional  
 
Executivos brasileiros que desenvolvem atividades filantrópicas, por cargo, em %  
 
Presidentes 0,0  
 
Diretores 1,5  
 
Gerentes 13,8  
 
Supervisores 16,6  
 
Profissionais especializ. 6,3  
 
Média geral 14,7  
 
Fonte: Grupo Catho  
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