
ONGs devem ser tocadas como empresas?  
Charles R. Bronfman e Jeffrey R. Solomon  
 
O que devemos esperar de uma instituição de caridade? Eficiência, tal como numa empresa? 
Ou alvo menos tangível, mais difícil de definir? Charles R. Bronfman e Jeffrey R. Solomon, da 
Andrea e Charles Bronfman Philanthropies, são a favor da abordagem empresarial. Michael 
Edwards, do centro de estudos Demos, especializado em questões sociais, argumenta que os 
valores sociais deveriam ser a prioridade. 
 
- Sim 
 
Como Bill Gates, há muitas pessoas com a visão e a disciplina para se tornarem grandes 
filantropos. Elas podem não estar no mesmo patamar de Gates, mas usam as mesmas regras 
do jogo. 
  
Ou pelo menos deveriam usar. 
  
Isso acontece porque Gates compreende o que qualquer doador, grande ou pequeno, deve 
entender: que para ter um impacto sustentado e estratégico, a filantropia precisa ser 
conduzida como uma empresa - com disciplina, estratégia e foco no cliente. As organizações 
que receberem o seu apoio devem ser tão transparentes para você quanto deve ser o conselho 
de uma empresa em relação aos acionistas. Você é o investidor. E isso significa que acima de 
tudo você precisa saber qual será o retorno do seu investimento. 
  
A filantropia que dá resultados é a interseção entre a alma boa e a mente racional de alguém. 
Se você deixar que os atos de filantropia partam só da sua alma, pode acabar apostando seu 
dinheiro numa série de organizações de boas intenções e mau desempenho. Todos sabemos do 
que é que o inferno está cheio. 
  
Recursos privados já foram investidos na erradicação da pólio, por exemplo, porque os 
doadores julgaram que o esforço tinha um plano de negócios racional que seguia uma missão. 
Mais amplamente, qualquer defensor de uma causa deve ter o direito de esperar que as 
operações sejam eficientes e as estratégias realizadas tenham efeito. 
  
Até onde sabemos, os argumentos contra uma abordagem mais empresarial na filantropia 
simplesmente não se sustentam. Um exemplo é que esses críticos argumentam que a ênfase 
num estilo empresarial de caridade impedirá que os doadores ajudem os mais pobres, porque 
os tipos de problemas deles são os que têm menos possibilidade de gerar rapidamente 
resultados positivos mensuráveis. 
  
Não aceitamos essa premissa. Concentrar-se na eficiência e nos resultados é uma abordagem 
que funciona para qualquer tipo de instituição filantrópica, inclusive as que ajudam pessoas 
mais pobres. Qualquer que seja a missão, ainda é necessário um equilíbrio entre receita e 
despesa, e as metas devem ser determinadas e alcançadas para o financiamento continuar. 
  
A Fundação Robin Hood, que combate a pobreza em Nova York desde 1988, é um exemplo 
revelador. O grupo avalia o retorno dos investimentos que faz em vários programas na cidade 
inteira. Mas não decide o que financiar somente com base nos números. A fundação também 
emprega gerentes de campo experientes e julga os projetos qualitativamente com base numa 
comparação entre custo e benefício. 
  
Aderir às boas práticas empresariais torna mais provável que a ONG realize sua missão, nada 
menos do que isso. Quando uma ONG é administrada como uma boa empresa, a transparência 
e a divulgação das informações agem para impedir que o grupo perca de vista sua missão. 
Também há grupos que fiscalizam o setor, como o Guidestar e a Charity Navigator, que podem 
ajudar a revelar quando as despesas não se relacionam diretamente à missão ou estão 
subindo demais. 
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Não estamos dizendo que é fácil pensar sempre como empresa na hora de doar. Pode ser 
difícil para uma ONG traduzir sua missão específica em metas claras e mensuráveis da maneira 
que se espera de uma empresa, por exemplo. Mesmo assim, é preciso fazer essa contabilidade 
- não apenas para os que prestam apoio financeiro, mas também para o conselho, os 
gerentes, os empregados e os beneficiários do trabalho das instituições filantrópicas. 
  
Sim, mudar a sociedade geralmente demora e sempre é difícil de executar. Mas com a 
tecnologia atual, em que computadores facilitaram e baratearam o acesso a todos os tipos de 
dados passíveis de coleta e análise, por que alguém que realmente se importa com o trabalho 
de sua instituição de caridade não pode saber como foi seu desempenho? 
  
Inúmeras pessoas praticam filantropia como se estivessem investindo: coletam dados, medem 
os resultados e buscam constantemente melhorar o desempenho de sua instituição de 
caridade. O alinhamento verdadeiramente mágico ocorre quando filantropos e suas causas 
compartilham a vontade de oferecer um bom retorno no investimento. À medida que 
absorvemos a nova geração de filantropos, que já nasceu nesta era da informação, a área 
precisará se adaptar a eles. 
  
Planos, teorias e medidas são ferramentas, não algemas. O líder americano de direitos civis 
Martin Luther King, Jr. inspirou milhões com seu sonho de harmonia e igualdade racial. Para os 
militantes que o seguiram, havia uma grande clareza sobre o que fazer e como fazer. Seus 
planos contavam com usos efetivos e eficientes do tempo e dos recursos humanos. 
  
Sonhos sem planos ficam nos sonhos. Sonhos com planos viram realidade. 
 
 
ONGs devem ser tocadas como empresas?  
Michael Edwards  
 
- Não 
 
Não há dúvida que o pensamento empresarial às vezes ajuda o filantropo. Há problemas que 
podem ser consertados analisando o índice de retorno ou usando indicadores de sucesso fáceis 
de medir. 
  
Mas a chave aqui é a expressão "às vezes". Quando se trata de filantropia, você pode ter 
quantas teorias, planos e medidas quiser. Mas na prática o que cria sucesso é muito mais 
simples - a capacidade de fazer o que for necessário para atingir sua meta e a liberdade de 
usar isso criativamente. E essas duas coisas são ameaçadas pela filantropia com orientação 
empresarial. 
  
Como é possível? Como é que alguém pode argumentar contra a ideia de que instituições sem 
fins lucrativos devem operar com a mesma disciplina e desejo de obter um retorno que 
funcionam tão bem no mundo empresarial? 
  
Para início de conversa, não devemos esquecer o próprio motivo da existência da filantropia. 
Ela existe para dar apoio a trabalhos que nunca serão financiados ou terão suporte adequado 
do mercado ou do governo. Por conseguinte, pensar demais como uma empresa vai tirar os 
recursos dos mais pobres, dos problemas mais difíceis e das soluções mais importantes - que 
tendem a ser caras, complexas e demoradas. 
  
Mas não é só uma questão de retorno. Os mecanismos do mercado empurram os recursos ao 
melhor uso para os investidores, dos quais poucos querem transformar um sistema que os 
enriqueceu. Assim, a colonização empresarial da filantropia pode torná-la uma força muito 
mais conservadora e limitar seu potencial para atacar problemas realmente difíceis. 
  
É vital que exista diversidade na comunidade filantrópica. Um ecossistema de estilos de 
financiamento diferentes permite que todos tenham uma chance de conseguir apoio para suas A ut
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ideias e interesses, mesmo que para mim ou você eles pareçam loucos ou bobos. 
 
  
Qual é o sentido disso na vida real? Significa que há uma série de causas com pouca 
probabilidade de receberem financiamento das abordagens empresariais. Entre elas estão a 
defesa de um governo forte, dos movimentos sociais e das ações de base, todas cruciais para 
conseguir resultados onde eles são mais importantes. Filantropos com mente empresarial 
consideram o governo um inconveniente que impede a solução de problemas que os 
preocupam. Mas nenhuma sociedade na história conseguiu prosperar sem investimento, 
infraestrutura, leis e regulamentações públicas. A filantropia deve estimular essas demandas 
em vez de tentar substituir o que é papel do governo. Mas para fazer isso ela precisa apoiar 
instituições sem fins lucrativos que pressionam por mudanças e não oferecem apenas 
resultados mensuráveis pré-determinados. 
  
Diga o que quiser sobre o movimento Ocupe Wall Street, mas ele elevou o diálogo sobre a 
desigualdade nos EUA a um nível que ninguém tinha conseguido. Mas não há indício de que 
doadores com visão empresarial de filantropia estejam correndo para apoiá-los, da mesma 
maneira que a maioria deles se esquivou de movimentos sociais anteriores como o dos direitos 
civis e das mulheres. 
  
A monocultura empresarial, em que todos se adequam ao mesmo formato de doação, é 
ineficiente, pouco democrática e menos divertida. Ela reduz a filantropia a pouco mais que um 
exercício de contabilidade. 
  
No fim das contas, problemas sociais aparentemente intratáveis são enfrentados melhor por 
meio de doações tradicionais sem exigências, o que permite às pessoas e aos grupos 
desenvolverem soluções com o tempo. 
  
Claro que seria uma grande tolice ignorar a mensagem quando duas instituições sem fins 
lucrativos da mesma área exibem resultados radicalmente diferentes de acordo com critérios 
que você confia e valoriza. Mas isso seria totalmente restritivo como abordagem geral à 
filantropia. E embora enfureça algumas pessoas do mundo empresarial, é justamente a 
profusão de ONGs que cria uma sociedade saudável. Martin Luther King, Jr. tinha um sonho, 
não um plano empresarial, mas o movimento dos direitos civis nos EUA mudou o mundo. 
  
Existe uma solução simples: use o pensamento empresarial onde for apropriado. Acabe com a 
empolgação exagerada em torno da ideia de que essa abordagem é a melhor. 
  
É preciso mais humildade da parte dos filantropos com visão empresarial, e mais respeito 
pelas características e realizações distintas da filantropia e das instituições sem fins lucrativos 
tradicionais. Elas já mudaram o mundo de várias maneiras notáveis por não serem empresas. 
  
Meu voto é para que continuem assim. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 dez. 2011, Empresas, p. B13. 
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