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Eles decidiram atuar na área
social, criaram entidades
para melhorar a vida alheia
e conseguem viver do que
fazem, como em qualquer
outro ramo de atividade

o
POR RICARDO OSMAN

FOTOS RICARDO PADUE

carioca Rodrigo Baggio, 37 anos, leva
uma vida agitada. Seu dia-a-dia é igual
ao de qualquer empresário bem-sucedi-
do, muito bem-sucedido. Embora a sua

base central seja no Rio de Janeiro, onde ele mora,
Baggio viaja com freqüência pelo Brasil e pelo mun-
do afora, para Nova York, Johannesburgo, na Áfri-
ca do Sul, ou Davos, na Suíça. Mantém, também,
um contato permanente com executivos de gran-
des corporações, como a Microsoft, e com dirigen-
tes de instituições financeiras internacionais, como

o Banco Interamericano de Desenvolvimento

tence a uma nova estirpe de em-

renda. E, graças ao sucesso que alcançou em
seu projeto, viabilizado com a contribuição de em-
presas e de instituições de apoio ao chamado em-
preendedorismo social, Baggio não apenas ajuda os
outros a melhorar de vida como consegue viver, com
folga, com a renda que o projeto lhe proporciona, >

DORES DO BEM
Pequenas Empresas & Grandes Negócios l Novembro 2005 37

preendedores que se dedica, em
tempo integral, ao desenvolvi-
mento de projetos sociais. Ele co-
manda o Comitê de Democrati-
zação da Informática (CDI), uma

organização não-governamental
(ONG) fundada por ele mesmo em

(BID). Mas, ao contrário do que pode pa-
recer à primeira vista, ele não atua no

mundo dos negócios. Baggio per-

1995, com o objetivo de levar a cul-
tura digital para adolescentes de baixa
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como se atuasse
em qualquer outro
setor da economia.

Formado em ciên-
cias sociais e ex-consultor
de empresas na área de soft-
wares, ele ergueu, em apenas dez
anos, uma poderosa rede de centros
educacionais aqui e lá fora. No total,
são 965 unidades, batizadas com o
nome de Escolas de Informática e Ci-
dadania (EIC) —792 no Brasil e as de-
mais 173 em outros oito países, entre
eles, o México e o Japão. Desde a cria-
ção da entidade, segundo Baggio, cer-
ca de 600.000 alunos tiveram o primei-

estratégias e técnicas de gestão usa-
das nas empresas", afirma.

Como a entidade não tem fins lu-
crativos, Baggio, que idealizou o
projeto do CDI e é também o seu
principal executivo, recebe um "sa-
lário" mensal de 11.900 reais, "sem
direito a bônus", um rendimento
equivalente ao de um gerente de
uma grande empresa. Talvez ga-
nhasse bem mais se atuasse na are-
na empresarial. Mas nem por isso
ele reclama da vida. Baggio canali-
zou a sua veia empreendedora para
a área social, que sempre lhe falou
mais alto ao coração, e ainda conse-
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ro contato com o
mundo maravilhoso

da informática nas
suas escolas. Em 2004,

o empreendimento movi-
mentou 5,3 milhões de reais,

40% dos quais originários de doações
de fundações internacionais, como a
Skoll e a Schwab, dos Estados Unidos.
E, para dar transparência às suas ati-
vidades, Baggio fez uma parceria com
a Emst & Young, uma das principais
empresas de consultoria do mundo,
para ela auditar as receitas e despe-
sas de sua ONG gratuitamente. "Pro-
curo aplicar na área social as mesmas



gue tirar do projeto que criou o seu
ganha-pão. Ponto para ele. "É pos-
sível viver e ser feliz no Brasil como
empreendedor social," diz.

"ONGUEIROS" - De acordo com da-
dos do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), as ONGs
movimentam hoje, no país, 17,5 bi-
lhões de reais por ano apenas para
pagamento de pessoal, um contin-
gente estimado em 1,5 milhão de
pessoas, entre empreendedores que
tocam as entidades, executivos e fun-
cionários administrativos, co-
nhecidos popularmente como
"ongueiros". Não é por acaso
que o número de empreendi-
mentos sociais no Brasil está
crescendo em progressão geo-
métrica. Desde o início da dé-
cada passada, segundo o
IBGE, o número de ONGs mais
que dobrou. O último censo
oficial, de 2002, aponta a exis-
tência de 276.000 fundações
privadas e associações civis no
país. Em 1990, eram 106.000.

"Os empreendedores sociais
estão desempenhando nas
áreas de educação, saúde e
meio ambiente o mesmo papel
revolucionário que Henry Ford
(fundador da montadora que
leva o seu sobrenome) e Steve
Jobs (fundador da Apple, fabri-
cante de equipamentos eletrô-
nicos) tiveram no mundo dos
negócios ao transformar os car-
ros e os computadores em bens
de consumo de massa", afirma
o canadense David Bornstein,
autor do livro How to Change
lhe World: Social Entrepre-
neurs and the Power of New
Ideas (Como mudar o mundo:
empreendedores sociais e o po-
der das novas idéias), ainda
sem tradução no país.

Na galeria dos empreende-
dores sociais mais bem-suce-
didos do país destacam-se no-
mes como os de Oded Grajew,

fundador do Instituto Ethos, que es-
timula a responsabilidade social por
parte das empresas, e Guy Marco-
valdi, que criou a Fundação Pró-Ta-
mar, com o objetivo de garantir uma
renda mínima aos pescadores que
vivem no litoral do país e, assim, evi-
tar a matança de tartarugas e o su-
miço de seus ovos. Além de Marco-
valdi e Grajew, merecem destaque
também a socialite Milu Villela, fun-
dadora do Instituto Brasil Voluntá-
rio, que recruta e treina voluntários
para trabalhar nas ONGs, e Viviane

Senna, criadora do Instituto Ayrton
Senna, concentrada no desenvolvi-
mento de crianças e jovens. Embo-
ra se saiba que Viviane e Milu não
dependem da renda que ganham
das ONGs para dirigi-las, ambas de-
vem ser vistas, pelo extremo profis-
sionalismo com que atuam na área,
como exemplos a ser seguidos por
qualquer um que queira se aventu-
rar pelo mesmo caminho.

Além dos medalhões, cujas ONGs
ganharam dimensões de grandes cor-
porações, há um número crescente de

empreendedores que conse-
guiram prosperar na área, co-
mo Baggio, apesar de suas en-
tidades ainda serem de menor
porte. Tome-se, por exemplo, o
caso do paulista Wellington
Nogueira, 44 anos, que fundou
a Doutores da Alegria, uma
ONG formada por palhaços
profissionais, devidamente trei-
nados para alegrar crianças in-
ternadas em hospitais.

Filho de um corretor de imó-
veis e de uma funcionária pú-
blica, Nogueira estudou teatro
e arte circense em Nova York
e poderia estar hoje, talvez, fa-
zendo sucesso na Broadway
ou numa novela da Rede Glo-
bo. Mas o destino o levou a
participar de uma ONG ame-
ricana que leva o teatro a hos-
pitais, para cobrir a ausência
temporária de um colega nas
performances, e a sua vida deu
uma guinada de 180 graus. O
projeto mexeu tanto com ele
que, quando voltou ao Brasil,
em 1991, resolveu fazer algo
semelhante por aqui — e deu
certo, certíssimo.

Hoje, a Doutores da Alegria
tornou-se uma referência no
país e no exterior. Seu orça-
mento anual é de 4 milhões de
reais, a maior parte dos quais
proveniente de aportes feitos
por 67 empresas. A entidade
está presente em São Paulo, >
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no Rio de Janeiro e no Recife e
tem um total de 50 funcioná-
rios, 37 dos quais palhaços.
Desde 1991, a trupe já visitou
cerca de 400.000 crianças e
adolescentes em hospitais. Para
comemorar seu 14° aniversário,
a ONG produziu o filme Dou-
tores da Alegria, da cineasta
Mara Mourão, lançado em ou-
tubro no circuito comercial.

A coisa cresceu tanto que
Nogueira decidiu desenvolver
até um plano de carreira para
os funcionários, cujos salários
mensais variam de 1.200 reais
a 10.000 reais. O trabalho na
entidade também ajudou os
participantes a abrir novos
mercados. Nogueira e os seus
"sócios" são convidados com
freqüência para dar palestras em
empresas sobre as suas atividades.
"Para melhorar o desempenho, as
empresas precisam aprender a olhar
além do lucro financeiro", afirma
Nogueira. O pagamento das palestras
é feito sob a forma de doações à ONG.
Hoje, a receita com palestras já repre-
senta 15% do movimento anual da en-
tidade. Do montante arrecadado des-
ta forma, 90% se destinam ao reforço

de caixa e 10% vão para o palestran-
te e para cobrir o pagamento de even-
tuais despesas realizadas com o even-
to. "Ser uma organização sem fins lu-
crativos não significa cultivar a pobre-
za", diz Nogueira. "Temos que ter efi-
ciência e dar ao dinheiro o seu devido
valor, sem culpa."

Numa escala ainda menor, o caso
da empreendedora Lizete Prata, 52
anos, é outro exemplo emblemático

das oportunidades oferecidas,
hoje, na área social. Socióloga
formada pela Unicamp, com
passagens pelas fundações
Abrinq e Seade, ligada ao go-
verno paulista, Lizete decidiu
abrir em 2001, com sete cole-
gas, a Associação Mundaréu.
Com sede em São Paulo, o ob-
jetivo da entidade é promover
o aumento da renda de arte-
sãos excluídos do mercado for-
mal por meio da capacitação
para o trabalho e da venda de
suas peças.

Desde então, sua ONG cres-
ceu e prosperou. Hoje, segun-
do ela, movimenta cerca de l
milhão de reais por ano. A en-
tidade atende 50 grupos dife-
rentes de artesãos, que reúnem

um total de 1.700 pessoas. E não ape-
nas contribui para melhorar a vida dos
artesãos, como garante uma renda
mensal de 4.000 reais para Lizete. Me-
tade da receita da entidade vem de
suas atividades comerciais. A outra
metade, de doações de empresas, co-
mo a Fundação Telefônica, ligada à
operadora de telefonia São Paulo, e a
Fundação Avina, com sede na Suíça,
que contribui para o desenvolvimen-

Uma atividade com regras próprias
Conheça a legislação que disciplina o funcionamento das ONGs

A
s chamadas organizações
não-governamentais
(ONGs) são entidades

privadas, sem fins lucrativos,
que recebem incentivos fiscais
para crescer e prosperar. Legal-
mente, as ONGs podem ser de
dois tipos: uma associação ci-
vil ou uma fundação. A asso-
ciação civil é definida na legis-
lação como a união de idéias e
esforços de pessoas em torno
de um propósito que não seja
o lucro. Já a fundação privada

l é caracterizada por um conjun-
to de bens que são destinados
a uma causa, o que pode ser
feito, se for o caso, por uma
única pessoa.

Para poder usufruir dos be-
nefícios fiscais previstos na le-
gislação e atrair patrocinadores
para as suas atividades, as as-
sociações e fundações devem
ser reconhecidas como tal for-
malmente, de acordo com os
seus propósitos. A legislação
oferece quatro opções: a decla-

ração de utilidade pública fede-
ral, o registro no Conselho Na-
cional de Assistência Social
(CNAS), o certificado de Entida-
de Beneficente de Assistência
Social e a qualificação como Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip).

A Oscip é a forma preferida
pelos empreendedores sociais,
conhecidos popularmente co-
mo "ongueiros", de acordo com
Eduardo Szazi, autor do livro
Terceiro Setor - Regulação no

Brasil, publicado pela Editora
Peirópolis, à espera do lança-
mento da quarta edição. A ra-
zão é que a Oscip permite a re-
muneração de seus dirigentes,
inclusive os fundadores e os
conselheiros, desde que te-
nham funções executivas. "A lei
permitiu às entidades terem
perfil de empresa", diz a advo-
gada Érika Bechara, especiali-
zada na área, do escritório Sof-
fiati, Szazi & Bechara Advoga-
dos, de São Paulo.
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to sustentável de países ibero-
americanos. "A ONG é rentável,
mas o lucro é reinvestido nos tra-
balhos de capacitação", diz Lizete.

LEQUE SEM FIM - A relação
com os artesãos, de acordo com
sua fundadora, segue os princí-
pios do "comércio justo". Ela
conta que a entidade compra, de
fato, as peças dos artesãos, em
vez de apenas recebê-las em
consignação, como costuma
acontecer por aí. Além disso, não
aceita trabalho infantil e nem o
uso de materiais nocivos à saú-
de ou ao meio ambiente. A pró-
pria ONG vende as peças no va-
rejo, em sua loja, localizada no
bairro paulistano de Vila Mada-
lena, e em empresas, para serem
oferecidas como brindes a clien-
tes e fornecedores. "Se eu qui-
sesse abrir um negócio próprio,
poderia. Mas este não era o meu
objetivo", diz Lizete. "O que
realmente me entusiasma
é a possibilidade de
melhorar a renda dos
trabalhadores."

O leque de
possibilidades na
área parece não
ter fim. O em-
preendedor Dener
Giovanni, 37 anos,
por exemplo, deci-
diu sair em defesa da
ecologia. Em 1999, fun-
dou a Rede Nacional de Com-
bate ao Tráfico de Animais Sil-
vestres (Renctas), uma organi-
zação que usou a internet, de
maneira inédita, para denun-
ciar traficantes de animais de
todo o país. Atualmente, a en-
tidade movimenta 2 milhões
de reais por ano e desenvol-
ve diversos projetos educati-
vos e de apoio à fiscalização
contra o tráfico de animais
silvestres. Giovanni, por sua
vez, recebe um "salário" >
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mensal de 4.000 reais, um valor se-
melhante ao que arrecada com pa-
lestras e serviços de consultoria. "Eu
administro uma empresa", diz ele.
"Tenho problemas como qualquer
empresário, pago as contas no fim
do mês, aluguel, os funcionários e
os encargos trabalhistas."

Formado em Letras e ex-secretá-
rio de Meio Ambiente da prefeitura
de Três Rios, no interior do Rio de Ja-
neiro, Giovanni, assim como outros
240 empreendedores do país, é bol-
sista da Ashoka, entidade internacio-
nal de apoio a empreendedores so-
ciais que hoje tem suporte da McKin-
sey, maior empresa de consultoria
em alta gestão do mundo. Uma das
primeiras ações da sua ONG foi co-
laborar, em 2000, com jornalistas da

TV Globo envolvidos na produção de
uma série de reportagens sobre o trá-
fico de animais silvestres no país —
um mercado ilegal que movimenta 5
bilhões de reais por ano.

A série da Globo, exibida no Jor-
nal Nacional, deu grande projeção
à entidade e a Giovanni. Sua ONG
tornou-se até um caso estudado na
Universidade de Harvard, nos Esta-
dos Unidos. E, em 2003, Giovanni re-
cebeu das mãos do secretário-geral
da ONU, Kofi Annan, em Nova York,
considerado por ele como o mais al-
to prêmio mundial de defesa do

projetos. Por conta do prestígio que
alcançou, o empreendedor diz que
recebe, periodicamente, convites
para ir trabalhar em projetos ambien-
tais da iniciativa privada. O salário,
segundo ele, seria no mínimo cinco
vezes mais alto. Mas Giovanni pare-
ce se manter firme na disposição de
seguir em frente com o seu empreen-
dimento. "Não desisto do meu proje-
to", diz ele. "Nem as ameaças feitas
por traficantes me afastaram dele."

A maior parte dos empreendedo-
res sociais que atuam no país é, com

certeza, muito bem intencionada,

de 100.000 dólares
para o desenvolvi-
mento de novos

meio ambiente, o Unep-
Sasakawa, e um cheque

como Giovanni e os demais
casos mencionados nes-

ta reportagem. Muitas
ONG s divulgam até
os seus balanços >
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pela internet. Mas não se pode dei-
xar de dizer que, como em qualquer
atividade, aqui também não faltam
maus exemplos. Apesar de o assun-
to ser considerado tabu entre os "on-
gueiros", comenta-se a boca peque-
na que, em nome do engajamento
em atividades destinadas a melhorar
o mundo, muitos empreendedores es-
tão ficando ricos com os projetos que
desenvolvem na área.

ABUSOS - Em tese, o "salário" do
empreendedor social precisa ser
aprovado pelo conselho de adminis-
tração de cada entidade. Só que,
muitas vezes, o órgão é composto
com base em regras estabelecidas
pelo próprio empreendededor, o que
abre brechas para as falcatruas de
sempre. Tem gente faturando 30.000,
40.000, 50.000 reais ou até mais do
que isso por mês para tocar os seus
empreendimentos. O problema é
que, ao contrário de quem atua no
mundo dos negócios, o empreende-
dorismo social não deveria servir
para enriquecer ninguém.

Em alguns casos, a coisa degene-
rou de tal forma que já se fala por aí
no estabelecimento de um teto de re-
muneração para os empreendedores
sociais que exercem funções executi-
vas. Apesar de a legislação do setor
ter se modernizado bastante nos últi-
mos anos, ainda não há um limite for-
mal, estabelecido em lei, para regu-
lar o ganho dos empreendedores que
tocam as suas próprias entidade,
com o objetivo de evitar abusos. "É
claro que existem ONGs ineficientes,
mal administradas e até corruptas",
diz o pesquisador David Bornstein.
"Mas a pressão para que se tornem
mais eficazes é crescente."

De qualquer forma, quem preten-
de aproveitar as oportunidades exis-
tentes na área social e criar o seu
próprio empreendimento não deve,
certamente, fazê-lo por dinheiro. É
óbvio que o empreendedor social
deve ter uma renda justa, variável
conforme o tamanho e a complexi-

Apoio ao bem comum
Nascido nos Estados Unidos ainda no século 19, o
empreendedorismo social tornou-se um fenômeno global

O
empreendedorismo
social não é um fe-
nômeno recente, mas

só se fortaleceu nas últi-
mas duas décadas, quan-
do ganhou dimensão glo-
bal. Acredita-se que tudo
começou em 1833, nos Es-
tados Unidos, quando o jor-
nalista William Lloyd Garri-
son fundou a Sociedade
Anti-Escravagista, nos mol-
des de uma organização
não-governamental (ONG)
atual, sem fins lucrativos.
Ainda hoje é dos Estados
Unidos que vêm os exem-
plos de empreendedorismo
social mais notórios, como
o de David Green, que fun-
dou a Project Impact, uma
ONG que mostrou a viabi-
lidade de se aplicar mode-
los empresariais de gestão
no atendimento médico a
comunidades carentes, e o
de William Drayton, que
fundou a Ashoka, entidade
de apoio internacional a
empreendedores sociais li-

gada à McKinsey, principal
empresa de consultoria em
alta gestão.

Embora muita gente não
saiba, o empreendedoris-
mo social não tem nada a
ver com caridade e nem
com trabalho voluntário no
chamado Terceiro Setor.
Tampouco deve se confun-
dir com o trabalho feito por
celebridades que criam as
próprias entidades, mas
desenvolvem outras ativi-
dades para ganhar a vida,
como artistas e jogadores
de futebol. Os empreende-
dores sociais também não
são meros tocadores de
ONGs. A exemplo de seus
pares no mundo dos negó-
cios, procuram descobrir
novas oportunidades e de-
senvolver projetos inovado-
res para aproveitá-las.

DIFERENÇAS-Hoje, já
não se consegue distinguir
claramente as diferenças
entre os empreendedores

da área social e os que
atuam no mundo dos ne-
gócios. Um estudo recém-
concluído, feito pelos pro-
fessores Jim Austin e Ho-
ward Stevenson, da Har-
vard Business School, dos
Estados Unidos, procura
lançar um facho de luz na
escuridão. No trabalho,
eles mostram que o em-
preendedorismo social se
baseia, hoje, nos mesmos
elementos de produção e
organização do mundo cor-
porativo. Mas afirmam que
existem, ainda assim, dife-
renças importantes: "A mis-
são dos empreendedores
sociais é criar valor para o
bem comum e a dos empre-
sários é gerar lucro para os
acionistas", dizem. "A obri-
gação de as organizações
sociais reinvestirem o lucro
na própria atividade limita
o acesso ao mercado de
capitais e a adoção de uma
política agressiva de remu-
neração por resultados."

dade do projeto que ele administra.
Mas daí a querer enricar com a mi-
séria alheia vai uma longa distância.
Quem quiser seguir por aí certamen-
te vai se sentir muito mais à vonta-
de se atuar no mundo dos negócios,
que também oferece inúmeras opor-
tunidades para quem quer tocar o
seu próprio empreendimento. Como
você deve estar cansado de saber, o
prazer de concretizar o seu sonho,

muitas vezes, é tão ou mais impor-
tante para muitos empreendedores
do que o dinheiro que ele pode lhes
proporcionar. "Milhões de pessoas
querem abrir um negócio não ape-
nas para ganhar dinheiro, mas para
experimentar a emoção de ver as
suas idéias tomarem forma e para
ter a satisfação de trabalhar por con-
ta própria", afirma Bornstein. Al-
guém se dispõe a contestá-lo?
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