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Os empresários brasileiros praticam filantropia e se envolvem em causas sociais. 
Mas fazem isso mais como pessoas jurídicas - ou seja, por meio de suas empresas 
- do que como pessoas físicas. "A motivação para apoiar uma causa ou projeto 
social parte do empresário, embora ele use a estrutura da empresa para fazer 
filantropia", diz Marcos Kisil, presidente do Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (Idis). 
 
Um dos motivos para que isso ocorra, diz, é que existem incentivos fiscais para se 
doar por meio da empresa ou fundação - como a possibilidade de destinar 1% do 
Imposto de Renda devido para os fundos de infância e adolescência, ou mesmo à 
Lei Rouanet, para projetos culturais. Outro motivo é que, diferentemente dos 
americanos, o empresário brasileiro tem uma tendência a não se expor 
publicamente, o que faz com que a doação seja feita via empresa ou instituto. 
 
É o caso, por exemplo, do empresário Jorge Paulo Lehmann, um dos donos da 
AmBev e das Lojas Americanas, que criou a Fundação Lehmann para investir em 
projetos de apoio à educação. A gestão da fundação é profissional, mas o 
empresário faz parte do conselho de administração da entidade e acompanha de 
perto a aplicação dos recursos, que somaram US$ 3 milhões em 2005. 
 
O Instituto Camargo Corrêa, ligado ao grupo que atua nos setores de construção, 
indústria e energia, também tem uma estrutura parecida. O conselho de 
administração do Instituto é formado por seis membros da família Camargo, 
incluindo as três filhas do fundador do grupo, Sebastião Camargo - Renata, Rosana 
e Regina Camargo. Mais três membros da terceira geração atuam no conselho, 
responsável pelas decisões de investimento social do instituto. 
 
Para este ano, estão previstos R$ 7 milhões para os cinco projetos mantidos pelo 
instituto, focados em educação, saúde e cultura. "A escolha do público-alvo, 
crianças e adolescentes, partiu dos acionistas. Não queremos substituir o governo, 
mas contribuir para a melhoria da educação", afirma o diretor-geral do Instituto 
Camargo Corrêa, José Augusto Müller. Desde sua criação, em 2000, o instituto 
investiu R$ 21,4 milhões em projetos sociais. 
 
Mesmo quando o investimento social é feito dentro da empresa, o envolvimento do 
executivo principal é decisivo para que as ações tenham peso. "Empresas como 
Philips, Natura, O Boticário e Banco Real têm destaque em seus investimentos 
socioambientais porque seus presidentes são engajados nessas causas", explica 
Fernando Rossetti, diretor do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife). 
 
FAMÍLIAS 
No entanto, começa um movimento rumo à filantropia familiar, partindo de famílias 
de empresários, num modelo semelhante ao adotado nos EUA. Com a 
profissionalização da gestão nas empresas familiares, cada vez mais famílias se 
envolvem em causas sociais. O Idis, que orienta empresas para realizar 
investimentos sociais de modo estratégico, presta hoje assessoria a quatro famílias, 
ligadas a grandes grupos, interessadas no tema. 
 
O modelo filantrópico americano ganhou notoriedade na semana passada, com a 
doação de US$ 37 bilhões feita pelo investidor Warren Buffett a entidades 
filantrópicas, sendo a maior parte à Fundação Bill e Melinda Gates. Nos EUA, o 
volume de investimento social chegou a US$ 260 bilhões em 2005, e dois terços 
disso vêm de pessoas físicas. No Brasil, não há números consolidados sobre o 



quanto se investiu no social, mas pesquisa do Idis aponta que as empresas 
destinam em média 0,25% do faturamento a projetos com a comunidade. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 jul. 2006, Economia, p. B14. 
 


