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A filantropia
do século XXI
AÇÃO SOCIAL Longe dos holofotes
e da autopromoção empresarial, herdeiros
aprendem a trocar caridade por resultados
POR PHYDIA DE ATHAYDE
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sso É COISA DELE." Durante 36
anos, foi dessa forma que os três
herdeiros do banqueiro Gastão
Eduardo de Bueno Vidigal, fale-
cido em 2001 aos 82 anos, se re-
feriram à fundação criada pe-
lo pai para incentivar a pesqui-

sa sobre leucemia no País.
Não lhes dizia respeito, ainda que te-

nha surgido por conta da morte da irmã
caçula, Maria Cecília Souto Vidigal, aos
13 anos, em 1964, quando pouco se podia
fazer para combater a doença. "Era mui-

to normal que, tanto na empresa como na
fundação, a voz fosse sempre dele", diz a
filha Regina Vidigal Souto, hoje com 63
anos. A situação só começou a mudar -
e para melhor - após a morte do presi-
dente do Banco Mercantil de São Paulo.
"Nós, da família, não tínhamos sequer
impressões do que era a fundação. Sim-
plesmente não sabíamos nada."

Ainda que só tenha tomado as réde-
as da fundação que leva o nome da ir-
mã recentemente, Regina não tem dú-
vidas de que a convalescença da peque-

na, que durou três longos anos, moldou
a sua atuação na vida adulta. "Lembro-
me perfeitamente de tudo. Isso deixou
uma marca e essa marca foi positiva."
Toda família tem sua história e, nela, al-
go do que se orgulhar. Para se apropriar
desse patrimônio, porém, as duas gera-
ções herdeiras (filhos e netos do patriar-
ca) precisaram de ajuda profissional. De
outra forma, provavelmente não conse-
guiriam fazer a transição entre uma ati-
vidade filantrópica e um investimento
social estratégico. Entre a caridade e a
efetividade, entre o passado e o futuro.

Até 2001, a Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal (FMCSV) consistia, ba-
sicamente, em financiar uma bibliote-
ca de referência no tema da leucemia e
um laboratório de hematologia. Atual-
mente, tanto o laboratório como a bi-
blioteca foram doados ao Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da
USP, o que os tornou mais acessíveis e,
por conseqüência, mais úteis para a so-
ciedade. Por sua vez, o que "restou" foi
uma FMCSV totalmente renovada, na
qual tanto filhos como netos do funda-
dor trabalham ativamente.

A reorganização resultou em um novo
objeto social e estatuto, em 2006. Hoje,
o carro-chefe da Fundação são parce-
rias com prefeituras no interior paulista
para, nas creches públicas, disseminar
entre os funcionários a importância de
promover estímulos simples e, no entan-
to, cruciais para o desenvolvimento in-
fantil. "O próximo passo é firmar parce-
rias tanto com o governo como com ou-
tros agentes do terceiro setor", diz a ho-
je presidente do Conselho Curador da
FMCSV. "Nossa intenção é nos tornar-
mos uma referência na difusão de infor-
mação positiva para a sociedade."

Pode não parecer, e de fato apare-
ce muito pouco, uma vez que os clien-
tes preferem a discrição, mas existe
um mercado de consultoria especial-
mente criado para ajudar herdeiros e
interessados em ações sociais a desco-
brir seus reais interesses, avaliar seus
potenciais e saber a melhor forma de
agir. Esta é uma área relativamente
nova, criada em 2002, no Instituto pa-
ra o Desenvolvimento do Investimen-
to Social (Idis), que surgiu em 1999 por
iniciativa de Marcos Kisil, ex-diretor
regional da Fundação W.K. Kellogg
para a América Latina.
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A intenção do Idis é orientar e tornar
mais eficazes e profissionais as ações de
responsabilidade social empresarial, de
marketing relacionado a causas e, como
explica a diretora de área, Juliana Gazzot-
ti Schneider, do investimento social priva-
do. "A diferença entre o investimento so-
cial privado e o empresarial é o marketing.
As empresas querem aparecer o máximo
possível, os herdeiros preferem mostrar
apenas para a família que estão fazendo
algo que dá certo", diz. Ela também apon-
ta, no caso das ações sociais familiares, a
diferença entre a mera caridade e o que
o Idis procura desenvolver: um processo
estratégico de acompanhamento e moni-
toração dos recursos e dos resultados. "É
diferente de quando existe apenas a doa-
ção, ainda que sistemática, a uma institui-
ção." Um exemplo clássico de filantropia é
a criação do Hospital Matarazzo, em 1915,
com o lema "Que o dinheiro dos ricos se
reverta na saúde dos pobres".

Aos 34 anos, Juliana Schneider tem ex-
periência pregressa em planejamento fi-
nanceiro e organização de projetos so-
ciais. Freqüentemente, porém, é o lado da
psicóloga que precisa agir. "Muitas vezes,
o mais delicado é definir exatamente o que

a família quer", diz. Para isso, ela faz en-
trevistas individuais com cada integrante,
além de reuniões de sensibilização e visi-
tas de campo. Traduzindo: workshops pa-
ra ensiná-los quais são as carências e pro-
blemas dos favorecidos com a ação social.
"Isso é necessário porque a realidade de-
les é outra, eles enxergam o mundo de ou-
tro jeito." Outro passo determinante pa-
ra uma fundação ou instituto ser eficaz é
definir o foco. Nada muito fácil quando há
dezenas de familiares, de gerações e inte-
resses diferentes, palpitando. "Aí é preciso
muito diálogo mesmo."

Um dos erros mais comuns aos herdei-
ros interessados em projetos sociais é
querer fazer ou algo muito grande ou, de
cara, alguma construção (para apare-
cer). Também se frustram os que espe-
ram resultados imediatos. "Sempre di-
go que mudança social não acontece da
noite para o dia. Não é como um produ-
to lançado no mercado." Depois de auxi-
liar a família na concepção do projeto e
na monitoração dos recursos, o Idis traz
consultores externos para avaliar os tra-
balhos e os resultados. "Uma avaliação
de impacto deve ser feita, no mínimo,

dois anos após o início das atividades."
Evitar a ansiedade por resultados e

usar o tempo a favor foi uma das lições
que Regina Vidigal Guarita aprendeu com
a consultoria. Da morte do patriarca até o
que ela chama de "início" da fundação, tal
como é hoje, passaram-se cinco anos, de
2001 a 2006. "Não tínhamos nem plano
de sucessão. Sabíamos que podíamos fa-
zer muito mais, e por isso decidimos olhar
para a fundação de forma competente",
diz, segura do caminho escolhido.

No Brasil, aponta Juliana Schneider,
Renata de Camargo Nascimento, her-
deira do Grupo Camargo Corrêa, e Re-
gina Moraes, a caçula de Antônio Ermí-
rio de Moraes, do Grupo Votorantim,
são exemplos da nova filantropia. A di-
retora de empresas e famílias do Idis ga-
rante que hoje não existe mais o "põe a
primeira-dama" na fundação. É mais co-
mum a preocupação em "ocupar o her-
deiro", para que não viva apenas da he-
rança. "Aí, com o tempo, ele se envolve
no trabalho social e passa a ser visto de
outra forma. Quando a fundação passa a
ser tema do almoço de domingo, quem
rejeitava o rótulo muda de idéia e tam-
bém se aproxima."
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