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f i l a n t r o p i a
Baseada em engajamento, network e resultados, esta prática social que
teve em Zilda Arns seu maior expoente, ganha adeptos entre empresários,
empreeendedores e herdeiros de grandes fortunas em todo o país

Por Mara Luquet

Não foi dinheiro, mas o trabalho
de Zilda Arns que proporcionou
uma drástica redução na mor-
talidade infantil das crianças
brasileiras e serviu de inspiração
ao mundo. Filha de uma típica
família de classe média, a médica
Zilda engajou-se no combate à
desnutrição na primeira infância,
criou uma rede de colaboradores
e multiplicou o efeito de sua atu-
ação. São esses os três principais
pilares da Nova Filantropia: enga-
jamento, network e resultados.

Com esses ingredientes Zilda
fez o milagre da multiplicação dos
pães e aonde chega a Pastoral da
Criança, o índice de mortalidade

infantil cai, no primeiro ano, no
mínimo 20%. Fundada em 1983,
hoje a Pastoral da Criança atua
em 20 países, principalmente
junto a famílias de baixa renda
(veja artigo na página 20).

A filantropia não é um fenó-
meno novo. Como conta Marcos
Kisil no livro Comunidade: foco
de filantropia e investimento
social privado, na Grécia, no
ano 387 a.C já há registros de
projetos sociais. A Academia de
Platão, por exemplo, fundada em
Atenas naquele ano, teve em seu
fundador o primeiro mecenas.

Platão legou suas terras, úteis
para a produção agrícola, como

fonte permanente de rendimentos
a serem utilizados em benefício
de seus discípulos e seguidores
que passassem pela Academia,
deixando para seu sobrinho a
administração desses bens.

De certa forma, Platão insti-
tuiu o primeiro trust, um fundo
patrimonial (suas terras), cujos
rendimentos deveriam ser empre-
gados com um propósito especí-
fico, definido por seu institui-
dor. "Com essa decisão, Platão
introduziu dois elementos hoje
considerados fundamentais para
conceituar filantropia: a preocu-
pação com a sustentabilidade da
ideia e a necessidade de que hou-

vesse um fundo patrimonial para
garantir essa sustentabilidade, de
maneira permanente, através dos
resultados de sua aplicação", diz
Kisil, que é presidente do Ins-
tituto para o Desenvolvimento
do Investimento Social (IDIS).

Assim, o filósofo fundador da
Academia em Atenas, a primeira
instituição de educação superior
do mundo ocidental, também
foi pioneiro em introduzir a
ideia de uma fundação fami-
liar, já que deixou seu legado
sob responsabilidade de um
sobrinho. O sucesso do modelo
proposto por Platão pode ser
verificado pelo fato de a Aca-
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INDICADORES DA MODERNA FILANTROPIA
llona Becskehazy, diretora executiva da Fundação Lemann, explica
que foram desenvolvidos indicadores para acompanhar e medir
resultados dos programas que a Fundação Lemann desenvolve e
apoia. Para comparar projetos de natureza diferentes, foram criadas
sete categorias que agrupam os indicadores:
Demanda - Evidencia a relevância da iniciativa em relação ao
problema social que pretende resolver. Ou seja, aponta o real interesse
dos possíveis beneficiários em recebê-la. Por melhor que possa parecer
o desenho de um projeto, se ele não gerar uma demanda significativa,
é provável que o seu público-alvo já esteja sendo atendido por outras
iniciativas, ou que não tenha sido bem dimensionado.
Cobertura - Mostra a importância da iniciativa em relação ao
enfrentamento do problema identificado e à sua capacidade de
atendimento.

Qual idade - Mede a performance dos beneficiários e/ou parceiros
operacionais. Estes indicadores devem ser coletados e analisados

durante a implementação e usados para provocar os ajustes necessários.
Eficiência - Revela a capacidade da Fundação, de seus parceiros e
mesmo dos beneficiários, de
atrair mais recursos para a iniciativa. Evidencia, com isso, a relevância
que a própria comunidade beneficiada e seu entorno dão ao projeto.
Custo - Permite comparações com o que o mercado, com ou sem fins
lucrativos, oferece. Um projeto que pretenda resolver um problema
social, oferecido por uma instituição sem fins lucrativos (que, além
de não auferir lucros, não paga os mesmos impostos que a iniciativa
privada), nunca pode oferecer soluções mais caras do que aquelas de
mesma qualidade oferecidas pelo mercado.
Impacto Social - Avalia o quanto o problema inicialmente
identificado foi realmente resolvido. Mostra quanto os beneficiários
ganharam com o investimento.
Replicação e Crescimento - Identifica novas oportunidades de
mercado ou demandas para um determinado benefício ou investimento.
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demia ter atuado de maneira
contínua por mais de 600 anos,
tendo encerrado suas ativida-
des quando os gregos foram
dominados pelos romanos, que
decidiram fechá-la por razões
políticas, como conta Kisil.

No mundo ocidental contempo-
râneo, o risco para as fundações,
como a criada por Platão, mostrou-
se mais imediato e destruiu algu-
mas entidades de peso em poucas
décadas após o desaparecimento de
seus criadores. Os sucessores, por
falta de habilidade administrativa
ou mesmo descaso, compromete-
ram seriamente a perpetuação do
sonho dos fundadores.

António e Helena Zerrenner
não tiveram filhos para herdar

a cervejaria que construíram
em 1885, a Antárctica. Por isso,
determinaram em testamento
que o controle da companhia
deveria ficar com a fundação
que leva o nome do casal.

A Fundação António e Helena
Zerrenner controlou a empresa até
sua fusão com a Brahma, criando
a Ambev. Naquele tempo, o inves-
timento anual da Antárctica na
fundação era algo em torno de
R$ 50 milhões e a companhia
estava com sérias dificuldades
para fazer os aportes. Com a
fusão, a Fundação António e
Helena Zerrena passa a receber
a remuneração das ações que
detinha da Ambev. Os cerca de
30% de capital na Ambev lhe

proporcionam um volume de
recursos muito maior do que os
70% que detinha na Antárctica.

A fundação ganhou uma ges-
tão eficiente e todo seu escopo foi
mantido, que é dar assistências aos
funcionários da companhia e suas
famílias. O grande questionamento
hoje é: quais funcionários?

O número de beneficiários da
fundação, o número diminuiu a
cada ano, pois a Antartica já não
existe mais e os funcionários da
Ambev não são atendidos pela
fundação. "Não se agregou mais
nenhum beneficiário e a cada ano
morrem pessoas. Ao mesmo tempo
que a curva de despesa diminui
a curva da receita aumenta", diz
um ex-colaborador da Antartica.

[ FILANTROPIA E NEGÓCIOS ]
AS DIFERENÇAS ENTRE 0 NOVO E 0 VELHO MODELO

MUITO ENVOLVIMENTO

Nova Filantropia
Não fornece apenas dinheiro, mas

principalmente capital intelectual, suporte
na gestão e acesso a uma rede

de doadores para que os objetivos do
projeto sejam alcançados.

FILANTROPIA

Filantropia Clássica
Basicamente é um modelo amparado
em doações para organizações não

governamentais, com baixo ou
nenhum envolvimento no projeto, além

de receber periodicamente alguns
relatórios sobre o andamento do trabalho e

necessidade de novas doações.

Venture Capital
Tipicamente compram uma
participação na empresa

e interferem na gestão para
colocara companhia

na rota do lucro.

COMERCIAL

Empréstimos bancários
tradicionais

Baixo ou nenhum contato
com a empresa após a

concessão do empréstimo.

POUCO ENVOLVIMENTO

Como se vê, a gestão de projetos
sociais é um desafio que pode
ser superior à administração de
empresas com fins lucrativos.

António e Helena Zerrener
tinham boas intenções, mas os
alicerces que hoje sustentam os
projetos sociais de maior sucesso
claramente estavam danificados.
Não houve acompanhamento dos
resultados, um network capaz
de encontrar soluções para as
dificuldades financeiras que
apareciam nos anos 90 e faltou
engajamento dos envolvidos
para manter o sonho do casal
de alemães que chegou aqui no
final do século 19.

O mesmo não acontece com a
Fundação Lemman criada e man-
tida pela família de Jorge Paulo
Lemann, o criador da Ambev e
um dos mais admirados inves-
tidores em todo o mundo.

"Aqui resultado é mais do que
uma preocupação, é uma obsessão",
diz Ilona Becskeházy - diretora exe-
cutiva da Fundação. Acostumado
a pinçar executivos talentosos que
promovem verdadeiras revoluções
administrativas nas empresas em
que investe, Lemann foi buscar
Ilona no banco americano J.P Mor-
gan para cuidar daquele que será
provavelmente o mais importante
legado que deixará para o país:
investimento no aperfeiçoamento
da educação brasileira.

Como diz o próprio Lemann na
introdução do Relatório Anual de
2009 da sua fundação, que será
publicado em breve, os objetivos
da família são:
> Potencializar os jovens brasilei-
ros através da educação prática
e teórica e também aumentar
a capacidade que tenham de
contribuir positivamente para a
sociedade transmitindo valores
sólidos de progresso
> Melhorar os padrões da educa-
ção no Brasil para alcançar uma
sociedade mais justa
> Colaborar na formação de uma
elite esclarecida para liderar e



garantir a competitividade do
país no longo prazo
>Difundir a cultura de medir resul-
tados e metas na área educativa.

Os projetos que visam desenvolver
a qualidade da educação pública no
país resultam do desejo do Conse-
lho de contribuir, em larga escala,
para o desenvolvimento do Brasil.
Investir em projetos que ajudem
a melhorar a gestão no setor edu-
cacional - e, consequentemente,
o desempenho dos alunos - foi o
caminho escolhido para atingir
esse objetivo, segundo Lemann.

A Fundação em 2009 formou
512 diretores de escolas públicas
brasileiras no curso de formação
de diretores de escolas públicas,
Gestão para o Sucesso Escolar

(GSE). Um recorde em toda a sua
história. Além disso, a parceria
com a Universidade Anhembi
Morumbi permitiu que o curso
passasse a ser oferecido como
uma pós-graduação lato sensu.

O relatório presta conta de todos
os projetos abraçados pela funda-
ção, como a tradução e publicação
do livro "A Vantagem Académica
de Cuba - por que seus alunos vão
melhor na escola", do pesquisador
da Universidade Stanford Martin
Carnoy. O livro, que compara as
dinâmicas de sala de aula em Cuba,
Chile e Brasil, mostra de forma
muito clara e prática o que pode
ser feito por aqui para alcançar
melhores resultados com educação.

Lemann é o presidente do

[PILARES DA NOVA FILANTROPIA ]
0 QUE SUSTENTA 0 MODELO ATUAL

Aa Nova Filantropia
provê grandes volumes

de doações e por muitos
anos para um número
seleto de organizações

sem fins lucrativos.

A Nova Filantropia
também fornece

consultoria na gestão
do dia a dia dos
projetos. Alguns

doadores chegam a
participar dos conselhos

de administração
para aumentar seu

envolvimento.

A Nova Filantropia
utiliza sua rede de

amigos pessoais ou de
trabalho para aumentar o
número de colaboradores

com o projeto.
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Sylvio Rocha, diretor do HSBC e presidente do
Conselho da Associação Maria Helen Drexel

O FIADOR DO BEM
0 engajamento e a prática de medir resultados são
extremamente relevantes para conseguir aumentar o network
de um projeto social e assim completar o tripé que
sustenta uma operação bem-sucedida.

Na Associação Maria Helen Drexel o trabalho de Sylvio Rocha,
presidente do Conselho, começou com o engajamento quando
o projeto perdia fôlego financeiro. Administrador formado pela
Fundação Getúlio Vargas, 42 anos, ele levou sua experiência bem-
sucedida e reconhecida no mercado onde desenvolveu sua carreira,
para colocar a Associação na trilha da sustentabilidade financeira.

Atualmente ele está empenhado em implantar uma metodologia
para definir metas e auferir resultados e na sequência trazer os
amigos para contribuírem para a expansão da Associação. "Tem
muita gente que quer colaborar com projetos sociais, mas não
confia na operação e as vezes nem na idoneidade dos gestores",
diz. Junto aos amigos ele é o fiador de que a obra está em boas
mãos e sendo gerida com princípios que buscam eficiência e
multiplicação de resultados.

Rocha diz que está implementando na associação uma forma
clara de estabelecer quais são os objetivos e acompanhar se as
metas estão sendo cumpridas. 0 sistema inspirado no próprio
método utilizado pelo banco onde trabalha, o HSBC, para avaliar
os resultados da área que comanda, foi batizado de Balanced
Scorecard ou simplesmente BSC, uma sigla que pode ser
traduzida para Indicadores Balanceados de Desempenho.

Trata-se de uma metodologia desenvolvida pelos professores
da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, em
1992. Os passos dessas metodologias incluem: definição da
estratégia empresarial, gerência do negócio, gerência de serviços
e gestão da qualidade; passos estes implementados através de
indicadores de desempenho.

Conselho da Fundação, criada
em 2002, que tem no total três
membros da família e três ami-
gos. A rede social é outro item
que completa as três fontes de
sustentação de projetos sociais
bem sucedidos. Ela vai ajudar
a alavancar recursos para as
obras e alimentar com novas
ideias o trabalho.

Assim como Ilona, Sylvio Rocha
é um bem sucedido executivo do
mercado financeiro brasileiro. Atu-
almente ele é o responsável pela
área de custódia do banco HSBC
na América Latina, mas dedica
parte do seu tempo presidindo o
Conselho da Associação Maria
Helen Drexel (AMHD) e quer tra-
zer amigos para dividir com ele a
tarefa de expandir e perpetuar o
trabalho criado ainda nos anos 70
pelo padre americano João Drexel.

A filosofia da Associação é atender
crianças em situação de risco no
formato de lares e não de abrigos
ou orfanatos. O modelo é de uma
família. Mas as mães (chamadas
mães sociais) são contratadas da
associação, recebem salário e todo
suporte para a educação e saúde
das crianças. "Nos últimos anos
tive que abraçar a gestão por-
que não estávamos conseguindo
fechar o mês, agora quero trazer
amigos para ajudar a alavancar a
expansão", diz Rocha.

A atitude de Rocha é sancio-
nada pela Nesst (sigla em inglês de
Grupo para a Sustentabilidade das
Organizações da Sociedade Civil).
A Nesst foi criada pelo americano
Lee Davis e pela chilena Nicole
Etchart que perceberam que as
organizações não-governamen-
tais do leste europeu ficavam à
deriva sempre que uma crise fazia
desaparecer as doações para esses
projetos. Criaram então a Nesst
cuja filosofia une princípios de
"venture capital" (investimen-
tos em empresas nascentes) com
filantropia e procura tornar as
ONGs sustentáveis.

O roteiro para fazer parte deste
movimento é dado pela Nesst com
o título "Todos no mesmo barco".
E basicamente enumera seis passos:
1-Aprenda mais sobre uma
filantropia mais engajada.
Pesquise publicações e sites que
trazem informações e estudos de
casos sobre a Nova Filantropia.
2-Integre-se a uma rede de cola-
boradores
Acompanhe o calendário de even-
tos que reúnem pessoas atuantes
em projetos que obedecem os
princípios da Nova Filantropia
3-Faça doações por meio de
um fundo
Pelo modelo da Nova Filantropia
as doações em geral são feitas por
meio de um fundo criado espe-
cificamente para esta finalidade.
4-Aumente seu envolvimento em
organizações que você colabora
Ao trabalhar numa organização que
você realmente acredita e confia
você irá aumentar seu envolvimento
com os projetos naturalmente.
5-Crie um círculo de "investido-
res" na Nova Filantropia
Esta estratégia vai propiciar a for-
mação de um "círculo de doadores"
que além de garantir o fluxo de
recursos financeiros para o pro-
jeto, dividirá ideias e sugestões
para aprimoramento da gestão.
6-Estabeleça um fundo para
atender projetos

Considere criar o seu pró-
prio fundo de investimentos em
projetos sociais amparado nos
princípios da Nova Filantropia.

A transformação do conceito
de filantropia é um projeto em
construção a várias mãos. Da
Doutora Zilda Arns, que lan-
çou a semente nos anos 1980,
às jovens do Instituto Geração
(leia texto ao lado ) passando por
Milú Vilella, Lemann e Rocha, o
assistencialismo cedeu lugar a um
trabalho engajado, que envolve
uma rede de relacionamentos
e que busca como resultado a
inclusão social efetiva.



Tatiana Piva de A. Sartori, Daniela Nascimento Fainberg e Ana Biglione, que dirigem o Instituto Geração

NOVA GERAÇÃO POR UM NOVO MUNDO

Nos tempos dos seus pais e avós fazer, ou até mesmo pregar, o que
elas fazem hoje era considerado subversão, dava cadeia. Mas as três
jovens bem nascidas, com uma formação esmerada e experiência
profissional idem, todas em torno dos 30 anos, riem quando
comparadas às práticas ditas revolucionárias das gerações passadas.

Ana Biglione, Daniela Nascimento Fainberg e Tatiana Piva de
A. Sartori têm em torno de 30 anos e em maio de 2007 fundaram
o Instituto Geração, "a primeira organização da sociedade civil no
Brasil, criada para apoiar jovens da elite económica brasileira em
seu processo de desenvolvimento, para que atuem na transformação
social que reduz desigualdades e caminha para o desenvolvimento
sustentável do país" na definição de suas criadoras.

0 instituto se estruturou em cima de três estratégias:
sensibilização de pessoas de 25 a 40anos para a realidade social
do país, formação de lideranças capazes e dispostas a transformar
esta realidade e potencialização com a criação de redes de ex-
participantes dos seus programas visando multiplicar experiências.
É uma organização de sucesso. Hoje, 60 pessoas que passaram pelo

Geração continuam se encontrando e analisando suas práticas.
0 pilar da formação dada pelo instituto é o programa "Nova Geração",

do qual participam empresários, empreendedores e herdeiros que
buscam atuar como agentes de transformação da sociedade a partir
de suas práticas cotidianas. "São ministrados no programa cinco
seminários de imersão, com duração de três dias, ao longo do ano. As
pessoas são chamadas a olhar para seu desenvolvimento pessoal e para
fora, para o mundo que a cerca e pensar como poderá torná-lo melhor e
mais sustentável", observa Daniela.

Ana, por sua vez, conta que o Instituto contabiliza inúmeros casos de
mudança radical de vida de alguns participantes do programa. "Temos
um rapaz, de 30 anos, que assumiu a gestão da empresa da família
e está repensando toda a sua cadeia produtiva, como ela impacta o
ambiente, os clientes - todos das classes C/D - e os funcionários", diz
ela. Ao que Daniela acrescenta: "antes, ele só se via fazendo ações
sociais como pessoa física, dentro da filantropia tradicional. Agora,
busca uma ação transformadora dentro do seu negócio, ter uma
empresa ambiental e socialmente sustentável".

Text Box
Fonte: Legado, São Paulo, ano 3, n. 11, p. 14-19, 2010.




