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A maioria dos alunos de MBA se matricula em uma escola de negócios para aprender a ganhar 
muito dinheiro. Atualmente, porém, as instituições de ensino, também estão ensinando os 
alunos a doar. Um número cada vez maior de programas vem introduzindo cursos voltados 
para a "prática da filantropia", com o objetivo de ensinar como ter uma vantagem estratégica 
em suas doações. Para isso, realizam visitas a organizações sem fins lucrativos, acompanham 
os indicadores sociais e operacionais e medem o impacto de suas contribuições de caridade. 
 
Os cursos são mais populares entre os alunos que estão se especializando na administração de 
organizações sem fins lucrativos, mas as aulas também estão ganhando força na 
administração em geral, segundo Kristen McCormack, que ministra um curso sobre a prática 
de filantropia na Faculdade de Administração da Universidade de Boston. "Em algum momento 
de suas vidas, a maioria desses estudantes será um doador corporativo ou um doador 
individual. Minhas aulas os ensinam a praticar a filantropia de maneira eficiente", diz ela. "Boa 
parte dos estudantes de MBA fica admirada com a existência desse mundo e com o quanto é 
difícil doar dinheiro." 
 
O currículo varia de acordo com a escola, mas geralmente traz lições sobre a história da 
filantropia, problemas envolvidos no processo de doação e questões de políticas públicas. 
 
Segundo o Campus Compact, uma colaboração entre diretores e universidades que promove o 
engajamento cívico e aulas práticas, há mais de cem escolas de negócios nos Estados Unidos 
que oferecem programas sobre filantropia que envolvem os alunos como doadores. 
 
Os cursos reforçam habilidades como o trabalho em equipe, empatia, pensamento preciso, 
comunicação e tomada de decisões em grupo, afirma Maggie Grove, uma consultora do 
Campus Compact, que é baseado em Boston. O mais importante é que as aulas contestam a 
noção de que "para ser um filantropo você precisa ser uma pessoa muito rica", afirma. "Esses 
cursos estão ampliando a definição de filantropia e ajudando as pessoas a se perceberem 
como cidadãos ativos e engajados." 
 
Elenore Garton, uma pesquisadora sênior do Sillerman Center for the Advancement of 
Philanthropy da Brandeis University, ministra um curso na área em conjunção com a escola de 
negócios. Ela diz que o treinamento é útil para uma variedade de carreiras, inclusive para 
servidores que trabalham em parcerias público-privadas e profissionais que atuam em 
companhias que aspiram ser "boas cidadãs corporativas". 
 
Ao longo de um semestre, o objetivo de Garton é desmistificar a filantropia e ajudar os alunos 
a entender a mentalidade dos doadores. "As pessoas tendem a pensar que praticar a 
filantropia é fácil, mas é preciso entender os problemas sociais e o que está na raiz deles. É 
preciso ser capaz de absorver muitas informações e avaliar o que uma organização está 
fazendo. São escolhas difíceis", afirma.  
 
Beth Bryant, aluna de MBA da Brandeis University com formação em administração de 
organizações sem fins lucrativos, diz que as aulas mudaram suas ideias pessoais e 
profissionais sobre as doações de caridade. "Falamos muito sobre a captação de recursos e 
como atrair mais dinheiro", diz. "É uma perspectiva limitada. Você pensa em sua organização, 
nas coisas que precisa, e quase sempre deixa de lado o ponto de vista do filantropo. Eles 
precisam dizer 'não' com uma frequência muito maior do que dizem 'sim'", ressalta. 
 
Segundo ela, o filantropo precisa saber responder questões como "é melhor doar para uma 
organização iniciante e com poucos recursos ou para um grupo com um histórico comprovado 
resultados?" Bryant diz que o curso mostrou a ela que a filantropia é um esforço que vem de 
baixo para cima e diz menos sobre quanto dinheiro você doa e mais sobre como emprega o 
valor. "Não existe mais o mito de que você precisa ser rico para ser um filantropo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 out. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


