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Sobre este relatório

Este relatório foi inspirado em discussões do Bellagio Summit que
ocorreu em 8 a 22 de novembro de 2011 e foi organizado por três
parceiros:

•
•
•

Institute of Development Studies (IDS) – www.ids.ac.uk
The Resource Alliance – www.resource‑alliance.org
The Rockefeller Foundation – www.rockefellerfoundation.org

Os direitos autorais deste relatório são detidos conjuntamente pela
The Resource Alliance e pela Rockefeller Foundation e IDS.
Para mais recursos, visite www.resource‑alliance.org.
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Prefácio

A filantropia nos países de língua portuguesa se defronta com duas
realidades: sua origem comum, e o desconhecimento que existe no
mundo sobre o que ela representa para as diferentes sociedades
onde está inserida. Isto acontece porque, embora a língua portuguesa seja a sexta mais falada no globo, e a terceira no ocidente
(http://boasnoticias.sapo.pt/noticias_Portugu%C3%AAs-%C3%A9-asexta-l%C3%ADngua-mais-falada-no-mundo_17645.html?page=0), ele
é o idioma oficial em apenas 8 países, e 80% das 244 milhões de
pessoas que o dominam se concentram em um único país, o Brasil.
Como resultado, o português não tem um caráter de idioma global,
ao contrário do inglês, e documentos, estudos, teses, e livros são
produzidos, divulgados e consumidos por um público restrito, levando a um distanciamento do conhecimento que é gerado e divulgado
em português daquele em inglês, tornando-o restrito e isolado.
A filantropia na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) tem a mesma raiz – a colonização portuguesa – e contou
com um mesmo modelo de atuação, as instituições de misericórdia,
onde as mais conhecidas são as Santas Casas que atuam na assistência médico-hospitalar.
As instituições de misericórdia se caracterizaram como iniciativas de cidadãos, portanto da sociedade civil, e que buscavam minorar as condições adversas da vida dos que necessitavam comer, ter
uma roupa, um abrigo, e também ter um conforto espiritual. Neste
sentido adquiriram um caráter assistencialista, em que garantir as
necessidades básicas de sobrevivência tornou-se a missão da organização. Assim, o assistencialismo contribuiu para que a filantropia
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se tornasse elemento importante para a manutenção do status quo
do beneficiado. E esta influencia foi tão grande que a própria palavra
filantropia passou a ter o significado de caridade.
Em outras partes do mundo, especialmente com o surgimento
da filantropia institucionalizada nos países de língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos e Inglaterra, ocorreu uma importante
transformação no significado e na ação filantrópica. O foco passou
a ser a necessidade de enfrentar os problemas sócio/ambientais/
culturais de maneira que transformasse a qualidade de vida dos
beneficiados. A filantropia passou a buscar mais intensivamente a
mudança social para que se tornasse justa e sustentável. E, assim, a
filantropia passou a se aproximar das questões do desenvolvimento,
buscando gerar modelos de ação que estimulassem a adoção de
políticas públicas que beneficiassem toda a sociedade.
Este entendimento – como a filantropia era vista nos países de
colonização portuguesa – motivou a adoção de um novo conceito
na língua: investimento social privado. Investimento social privado
representa o repasse voluntário de recursos privados de forma planejada,monitorada e sistemática para projetos sociais, ambientais e
culturais de interesse público.Incluem-se neste universo as ações
sociais protagonizadas por empresas, fundações e institutos de origem
empresarial ou instituídos por famílias, comunidades ou indivíduos.
Os elementos fundamentais – intrínsecos ao conceito de investimento social privado – que diferenciam essa prática das ações
assistencialistas são:

•

preocupação com planejamento, monitoramento e avaliação
dos projetos;
estratégia voltada para resultados sustentáveis de impacto e
transformação social;
envolvimento da comunidade no desenvolvimento da ação.

•
•
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Mais recentemente a Fundação Rockfeller tomou a decisão de
apoiar um programa conhecido como Bellagio Initiative. Sua motivação pode ser encontrada nos avanços que se descortinam para o
século XXI, criando novos desafios para o desenvolvimento internacional, impactado consideravelmente pelas crises financeiras de 2008
e 2009.
Em todo o mundo, diferentes sociedades e países enfrentam
desafios com a escassez de alimentos, a negligência no atendimento das doenças transmissíveis, mudanças climáticas, rápida urbanização, degradação da democracia, ausência crescente de oportunidades para educação e empregabilidade dos jovens. Todos estes
problemas contribuem para um cenário sombrio para o desenvolvimento global, e particular, de cada sociedade.
Ao mesmo tempo, há novas oportunidades para aumentar a
eficácia da política de desenvolvimento. O elenco de organizações
que operam na intersecção entre investimento social privado e desenvolvimento está aumentando. Isto cria novas ideias, novas abordagens e novos valores para o desenvolvimento. Traz conhecimentos e práticas que necessitam ser conhecidas, debatidas, utilizadas.
E, é este debate que foi propiciado pela Bellagio Initiative. Em
2011, durante um período de seis meses, uma série de eventos coletou informações, conhecimentos e experiências de um grupo diverso de políticos, acadêmicos, líderes de opinião, empreendedores
sociais, ativistas,doadores e profissionais de mais de 30 países. Seu
objetivo foi gerar debates e estimular o pensamento inovador sobre
como entidades filantrópicas ou de investimento social privado e
organizações governamentais e multilaterais internacionais de desenvolvimento poderiam desenvolver um esforço para avançar em
conjunto na promoção de um desenvolvimento que garanta o bem
estar humano no século XXI de maneira justa e sustentável.
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Com o apoio da Fundação Rockfeller, o IDIS se sente comprazido em colocar os materiais gerados pela Bellagio Initiative em
português para que sejam conhecidos na CPLP. Esperamos que seja
uma contribuição que ajude as nossas sociedades a participar e
contribuir com este debate global.
Marcos Kisil
Presidente, IDIS
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Resumo executivo

Este relatório analisa como os riscos em filantropia de desenvolvimento internacional são definidos, analisados e geridos. Ele relata
as conclusões de uma série de 27 entrevistas realizadas com filantropos de desenvolvimento, intermediários filantrópicos, doadores
das principais fundações internacionais e acadêmicos do setor em
abril de 2012. Ele recomenda maneiras nas quais o risco que promove inovação e amplia as oportunidades pode ser aprimorado. Nossas
descobertas serão de interesse de filantropos, doadores e daqueles
que buscam benefícios.
Nossos entrevistados demonstraram preocupação principalmente com o risco de impacto (isto é, o risco de não atingir um objetivo
de impacto específico com um dado nível de investimento filantrópico). Nosso relatório começa definindo os dois principais riscos que
foram identificados como componentes desse risco de impacto geral,
principalmente: risco estratégico e risco operacional. O risco operacional, por sua vez, é definido como não tendo plano ou abordagem
operacional correto para apoiar o impacto sustentável.
Então, exploramos a maneira como os riscos são avaliados.
Aplicamos princípios acadêmicos relacionados à ancoragem (isto é,
pontos de referência baseados em experiências ou contextos anteriores) e sub‑ajuste e Teoria da Perspectiva ao contexto de intervenções filantrópicas que nossos entrevistados compartilharam conosco. Explicamos como a percepção do risco é formada com base em
uma experiência passada do filantropo e o contexto do processo de
avaliação do risco. Discutimos como os filantropos e as instituições
filantrópicas usam diferentes regras de decisão dependendo das

11

Risco e Filantropia

categorias e riscos vivenciados e oferecem uma série de recomendações para como a tomada de risco pode ser facilitada.
Então analisamos o importante tópico de gestão de risco, examinando tanto o impacto quanto o risco operacional. Quanto ao
impacto, nosso enfoque é a identificação de grupos beneficiários
adequados, grupos adicionais de interesse específico que podem
precisar ser considerados e a seleção de processos adequados através dos quais a mudança deve ser pensada. Em relação ao risco
operacional, analisamos a seleção de modelos de negócio apropriados e a importância de desenvolver‑se um perfil de risco diversificado, uma cultura de aprendizagem organizacional, mecanismos de
controle adequados e confiança por parte dos beneficiários e financiadores.
A seção final do relatório reúne as reflexões sobre as seções
anteriores e oferece uma série de recomendações, principalmente
a necessidade de desenvolvimento de uma infraestrutura de suporte profissional que irá expor os novos filantropos a um órgão de
aprendizagem elaborado para melhorar as chances de alcance do
impacto sustentável. Esse órgão poderia também facilitar o desenvolvimento de redes de suporte para ajudar os filantropos a avaliar/
gerir o risco precisamente e, portanto, aperfeiçoar sua tomada de
decisões.
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Introdução

Em novembro de 2011 foi realizada uma Conferência (“Summit”)
sobre o Futuro da Filantropia e do Desenvolvimento na Busca do
Bem‑Estar Humano, no Bellagio Center da Rockfeller Foundation, que
reuniu participantes de diversas áreas de atuação e países para explorar maneiras de melhorar os resultados do desenvolvimento por
meio de uma colaboração mais efetiva entre os setores. Uma das
principais conclusões da conferência foi que a filantropia deve melhorar seu entendimento da relação entre risco e oportunidade,
ciente da significativa contribuição que estratégias efetivas de risco
podem trazer no que diz respeito a inovações no ecossistema do
desenvolvimento. Os governos democráticos evitam correr riscos
com fundos públicos em razão da disciplina imposta pelas eleições.
A filantropia, em contraste, tem o potencial de assumir o risco que
promove a experimentação e a inovação, e quando intervenções de
sucesso tiverem sido identificadas, os recursos do Estado podem
então ser mobilizados para incrementá‑las.
O governo não é o único setor que tem dificuldade em assumir
riscos. Algumas das novas formas de empreendedorismo social
também têm esse impedimento. Esses negócios e seu capital de giro
associado gravitam em direção de oportunidades que oferecem a
maior promessa de impacto, mas eles também devem buscar mercados com o potencial de oferecer‑lhes um retorno. O empreendedorismo social certamente pode inovar e gerar um impacto significativo nas comunidades a que atende, mas por vezes não pode
assumir os tipos de riscos necessários para causar uma mudança
sistêmica. A filantropia oferece um potencial genuíno para buscar
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ativamente oportunidades (com seu risco relacionado) e procurar
soluções criativas para os problemas sociais e de desenvolvimento
mais persistentes. Os participantes da Conferência argumentaram
que, a fim de inovar, os filantropos devem aceitar muito mais os
fracassos e reconhecer que, para alcançar uma mudança de ampla
escala, muitos de seus recursos podem ser desperdiçados no caminho. Fracassos ocasionais devem ser vistos como o custo aceitável
da inovação.
Infelizmente, existem evidências de que os filantropos não
estão dispostos a assumir os riscos que poderiam com suas atividades filantrópicas. Um estudo do Bank of America sobre filantropia
(2010) informa que nenhum filantropo de alto poder aquisitivo quer
assumir grandes riscos com seus ativos filantrópicos (um mero número de 3,8%). Além do mais, ao que parece, os filantropos são mais
relutantes em arriscar seus ativos filantrópicos do que seus ativos
financeiros pessoais. Cerca de 26% não estão dispostos a assumir
nenhum risco com seus ativos filantrópicos, comparados com apenas
10% que têm uma visão similar de seus outros investimentos financeiros.
No presente estudo, buscamos entender mais sobre por que
tantos indivíduos e fundações são relutantes ao risco com suas atividades filantrópicas e como filantropos e doadores de sucesso
conceitualizam, avaliam e gerenciam o risco no contexto do desenvolvimento internacional. Nosso objetivo é oferecer uma série de
recomendações sobre como organizações como a The Resource
Alliance e a Rockfeller Foundation podem incentivar e apoiar os filantropos a considerarem essa questão e assumir níveis mais adequados
de risco em suas doações.
Para alcançar esse objetivo, realizamos um total de 27 entrevistas. A maioria – 22 delas – consistiu em entrevistas telefônicas
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com duração de uma a duas horas com filantropos da África, Ásia,
Europa e Américas do Norte e do Sul. Foram selecionadas também
pessoas de diferentes idades, sexos e vários tipos e níveis de experiência em filantropia. Tais indivíduos realizam suas atividades filantrópicas por meio de uma variedade de estruturas, mas primariamente por fundações privadas e familiares, e de filantropia de
investimento (“Venture Philanthropy”). Também realizamos cinco
entrevistas com funcionários de grandes fundações doadoras ou
intermediários filantrópicos. Cada entrevista foi gravada em formato digital, transcrita e sujeita a análise de conteúdo para identificar
os temas principais. As entrevistas foram estruturadas seguindo
uma metodologia de “decodificação da disciplina” (veja o Apêndice
1), concebida para enfocar os fatores que influenciam o risco em
cenários específicos de doação identificados por nossos entrevistados (Pace e Middendorf, 2004). O enfoque foi dado nas ferramentas, técnicas e processos que cada indivíduo tinha adotado para
gerenciar seus riscos. Para alguns, sua abordagem ao risco foi fácil
de articular, ao passo que para outros, sua abordagem havia se
tornado tão internalizada e habituada que o processo da entrevista exigiu que eles desconstruíssem seus processos de pensamento
e reformulassem a maneira como haviam abordado cada dimensão
da decisão enfocada.
Procuramos entender o comportamento tanto de filantropos
individuais quanto de fundações que atuam no domínio do desenvolvimento internacional. Conforme logo ficará evidente, muitas de
nossas constatações parecem igualmente aplicáveis a ambos os
grupos. Quando houver diferenças, elas serão especificamente destacadas no texto.
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O que queremos dizer com risco?

O risco primário articulado por nossos entrevistados na filantropia
do desenvolvimento internacional foi o de fracassar em conseguir
um impacto adequado ao nível de seu investimento. Quanto menor a probabilidade de alcançar um determinado impacto, maior
o risco. Ficou evidente que havia dois componentes principais
deste risco de impacto geral, a saber, risco estratégico e risco
operacional.
Definimos risco estratégico como “o risco de não ter disponível uma perspectiva estratégica precisa sobre os problemas sociais”.
Com base em nossas entrevistas, parece haver três dimensões
desse risco que se relacionam com a maneira como uma intervenção
é definida, medida e abordada estrategicamente. Em primeiro lugar,
os filantropos frequentemente têm dificuldade em articular como
eles definem o impacto (o que gera incerteza), e em muitos dos
exemplos que introduziremos mais adiante mostraremos como suas
definições se transformaram significativamente à medida que aprenderam mais sobre o que era necessário em determinado contexto.
O Quadro 1 fornece alguns exemplos de como nossos filantropos
inicialmente definiram seu impacto. Em segundo lugar, os filantropos frequentemente têm dificuldade em decidir a priori como elaborar um sistema de inovação social eficaz para alcançar o impacto
desejado, e essa elaboração acompanhada de uma estratégia também pode ter que se transformar durante o desenrolar do programa, gerando ainda mais incerteza. Por fim, pode ser difícil estabelecer uma métrica significativa para medir o sucesso e/ou incentivar
aqueles que são financiados a relatar o impacto alcançado de um
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modo significativo. A falta de evidências ou a disponibilização de
evidências tangenciais ou apenas parciais também geram ambiguidade e incerteza.
O segundo risco principal articulado por nossos entrevistados
é o de não ter a abordagem operacional correta para apoiar um
impacto sustentável. Isso é o que chamamos de risco operacional.
O Quadro 2 fornece alguns exemplos dos riscos operacionais encontrados por nossos filantropos. O alto risco operacional na filantropia
de desenvolvimento internacional é causado primariamente pelo
grau de inovação quando a própria intervenção é elaborada. Quanto mais os filantropos confiam em ideias já testadas e alternativas
consagradas como eficazes, menor o risco.
Outros riscos relacionados aos filantropos incluem riscos financeiros, reputacionais, político/legais e pessoais. Esses outros riscos,
contudo, nunca foram descritos como os riscos “centrais”, “fundamentais” ou “mais importantes” que lhes causassem preocupação.
Na maioria de nossos casos, esses outros tipos de riscos preocupavam os filantropos porque aumentavam seu risco estratégico ou
operacional. A redução desses outros riscos nunca foi mencionada
como um fim em si mesmo.
Neste relatório, resumiremos nossas constatações sobre como
os filantropos do desenvolvimento internacional lidam com o risco
estratégico e operacional, analisando tanto a avaliação desses riscos
e o modo como foram gerenciados. Começaremos com a avaliação
de risco abaixo.
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Quadro 1: Exemplos de definições de impacto usados por
nossos entrevistados:
1) Alcançar a sustentabilidade de negócios locais na África;
2) Melhorar a qualidade de vida para varejistas em um país
asiático;
3) Aumentar o número de órfãos que frequentam as universidades em um país do Leste Europeu;
4) Alcançar níveis de aceitação por comunidades para
investir em fundos de educação em um país africano.

Quadro 2: Exemplos de riscos operacionais encontrados
por nossos entrevistados:
1) Encontrar as pessoas certas para engajarem em negócios sustentáveis de porte pequeno e médio na África;
2) Identificar o modelo certo de negócio para sustentar
uma elevação na qualidade de vida para varejistas na
Índia quando a intervenção estiver completa;
3) Sustentar a operação de uma instituição sem fim lucrativo em face de mudanças tributárias desfavoráveis, de
modo que órfãos possam frequentar uma universidade
na Rússia;
4) Implementar procedimentos adequados de registros
para facilitar a sucessão de liderança em um fundo de
investimento educacional.
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Ancoragem e sub‑ajuste
Antes de apresentarmos os resultados de nossas entrevistas, analisaremos brevemente a literatura acadêmica relevante sobre risco e
ancoragem (pontos de referência que podem enviesar decisões
quando os ajustes adequados não estão em ordem). Paulo Slovic é
uma das principais autoridades acadêmicas no que diz respeito a
como as pessoas formam suas percepções e sentimentos sobre o
risco. Após quase 50 anos de pesquisa, ele concluiu que “não existe
(…) risco objetivo” e “o risco é intrinsecamente subjetivo”. (Slovic
2000, p. xxxvi) e uma função de muitas variáveis diferentes, notavelmente na formação e nas experiências do indivíduo. Em parte, as
pessoas tomam decisões sobre os riscos que estão preparadas a
tolerar por se basear em outras experiências de vida, mesmo que
essas se baseiem em outros contextos em que as circunstâncias e
as regras do jogo são bem diferentes.
Para explicar o mecanismo que está em funcionamento aqui,
começaremos com a explicação de como uma heurística de tomada
de decisões amplamente estudada parece influenciar a maioria dos
aspectos de como os filantropos avaliam o risco. Essa heurística é
chamada de ancoragem e é um dos princípios centrais do domínio
agora conhecido como economia comportamental. Ela foi estudada
pela primeira vez pelos vencedores do Prêmio Nobel Amos Tversky
e Daniel Kahneman em 1974.
Em um estudo experimental, eles descobriram que as pessoas
geralmente fazem julgamentos numéricos por se ancorarem em um
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determinado número e então se ajustando outras coisas de que têm
conhecimento. Mas, no geral, as pessoas fazem um sub‑ajuste. Em
sua pesquisa original, solicitou‑se aos participantes de um estudo que
estimassem a porcentagem de países africanos nas Nações Unidas.
O processo adotado pelos pesquisadores foi conforme descrito a
seguir. Um número aleatório entre 0 e 100 foi determinado como
ponto de partida por uma roleta da sorte na presença dos participantes. Os participantes então foram instruídos a indicar se a porcentagem
de países africanos na ONU era mais alta ou mais baixa que o número da roleta, e então estimar a porcentagem exata. Os participantes
que receberam números mais altos começaram com estimativas mais
altas que aqueles que receberam números baixos. Assim, eles deixaram que informações irrelevantes influenciassem seu julgamento.
Visto que essa heurística foi mostrada para influenciar todas as
situações de tomada de decisões (Baron, 2000), não é de surpreender que também tenhamos constatado que nossos entrevistados
tomassem decisões da mesma forma. Eles usaram âncoras diferentes ou pré‑existentes e referências possivelmente irrelevantes para
avaliar os riscos estratégicos e/ou operacionais de suas atividades
filantrópicas. Nossa pesquisa revelou, no entanto, que essa heurística pode ser benéfica ou prejudicial à avaliação do risco dependendo da natureza de tais âncoras, o contexto específico da tomada de
decisão filantrópica e em que medida eles a ajustam de maneira
adequada. A partir de nossas discussões, ficou evidente que muitos
de nossos participantes usaram âncoras baseadas em sua experiência em empresas e no setor público, sendo tais âncoras, conforme
constatado, totalmente inapropriadas para a prática da filantropia.
Assim, de que forma isso acontece?
A primeira tarefa que os filantropos e as instituições filantrópicas enfrentam quando tomam decisões sobre o grau de risco a ser
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assumido em um engajamento filantrópico em particular é determinar a intensidade de seu risco. Nossos dados indicam que eles consideram os seguintes fatores:
a) Quão fácil ou difícil pode ter sido definir o sucesso;
b) Até que ponto há concordância sobre como medir tal sucesso
c) Quão fácil ou difícil pode ter sido realizar as medidas relevantes;
d) As escalas de tempo em que as medidas devem ser realizadas;
e) A diversidade de riscos que seu portfólio filantrópico pode ter;
f) Até que ponto um determinado investimento pode encaixar
em seu perfil filantrópico;
g) O tamanho do investimento filantrópico em questão;
h) Experiências passadas trabalhando com a comunidade e/ou
stakeholders relevantes.
Existem reflexos desses pontos no risco e julgamento de negócio mais amplo e na literatura sobre tomada de decisões, onde é
bem estabelecido que quanto mais ambígua a probabilidade de
sucesso, maiores são as chances de um indivíduo ver tais empreendimentos como arriscados, quanto maior a diversidade de riscos do
portfólio de um indivíduo, maiores são as chances de ele tolerar o
risco e que quanto maior é um determinado investimento, mais alta
é sua percepção de risco. Nada do que delineamos acima, portanto,
é de alguma forma novo.
Porém, ganhamos uma nova percepção na combinação de
nosso conhecimento de ancoragem e sub‑ajuste com o conhecimento contextual específico sobre como os filantropos definem risco
estratégico e operacional. Assim, podemos começar a responder
questões sobre quão “difícil” é difícil, quão “extenso” é extenso,
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quão “diverso” é confortavelmente diverso e quão “grande” é
grande demais.
Constatamos que nossos entrevistados usam sua própria experiência prévia para ancorar o julgamento sobre riscos filantrópicos,
e eles o fazem ao longo das dimensões que mencionamos acima.
Por exemplo, para alguém que se engajou no mundo do capital de
risco em pesquisa médica, eles serão usados para fazer investimentos maiores em horizontes de tempo significativos, onde os resultados talvez não sejam conhecidos por muitos anos e os efeitos colaterais de novos medicamentos possam ser difíceis de quantificar. Os
resultados prováveis de sua filantropia podem ser similarmente difíceis de quantificar, e dessa forma eles veem o risco de impacto
como moderado, mas se o tamanho do investimento for significativamente menor e o horizonte de tempo menor do que o que estão
acostumados, eles estarão mais inclinados a ver menos risco geral
em suas doações.
O que isso significa é que as pessoas mensuram sua avaliação
de risco mais baseadas em sua experiência passada do que deveriam
e não levam muito em consideração o risco “real” no contexto de
suas decisões filantrópicas. Por exemplo, um profissional de capital
de risco que decide se tornar filantropo pode engajar‑se em filantropia com risco desnecessariamente alto, simplesmente porque ele
está acostumado com altos riscos, ao passo que um industrialista
pode engajar‑se em filantropia de risco desnecessariamente baixo,
pois ele não se sente confortável com graus mais altos de risco.
A partir desse ponto de vista, sua experiência profissional passada pode tornar‑se um inimigo, e não um amigo, na hora de determinar o risco ideal a se tomar em suas atividades filantrópicas.
A fim de incentivar filantropos individuais ou agentes de doação
a tomar decisões ideais em suas doações, eles têm de ser incentiva-
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dos a deixar de lado sua linha de pensamento anterior e considerar
novas decisões filantrópicas. Se um indivíduo deseja se tornar um
filantropo (ou doador) de tempo integral e, portanto, “profissional”,
deve ocorrer um processo de reeducação. Os indivíduos precisam
receber novos pontos de ancoragem adequados ao setor para o
qual agora irão trabalhar. Isso pode ser conseguido por meio de um
processo formal de formação, mas também pode ser alcançado
informalmente por meio do estabelecimento de redes que permitam
aos filantropos e profissionais do desenvolvimento compartilhar
experiências e comunicar normas. Nossas entrevistas também deixaram evidente que muitos filantropos utilizam conselheiros profissionais para assessorá‑los em tomadas de decisões, alguns das quais
compartilham uma formação em finanças, em vez de filantropia.
Quando for o caso, eles também devem ser incentivados a engajar
com um processo de reeducação. Assim, seus conselhos seriam mais
significativos.
Uma abordagem alternativa seria incentivar os filantropos e
gerentes de instituições filantrópicas a engajar em um grau maior
de reflexão. O objetivo aqui não é necessariamente mudar a ancoragem, mas garantir que o indivíduo faça o ajuste correto. Os indivíduos precisam ser ajudados a perceber como sua experiência
passada (às vezes irrelevante) influencia sua avaliação de risco na
filantropia, de modo que eles façam os ajustes corretos e cheguem
a uma avaliação mais madura do risco em jogo.
Uma terceira abordagem em potencial seria ajudar os filantropos a identificar projetos que se encaixam melhor nos níveis de
risco que eles estão acostumados a tomar confortavelmente. Os
filantropos e instituições filantrópicas podem se alinhar às causas
certas, ou as causas certas podem buscar os apoiadores certos. O
apoiador pode então ser incentivado a dar pequenos passos razoá-
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veis fora de sua zona de conforto. Essa ideia é apresentada graficamente na Figura 1.
Se um apoiador se sente confortável com uma avaliação de
risco precisamente ajustada no nível 1, a melhor forma de incentivá-lo a tomar um risco adicional é encontrar um projeto que está no
nível 2 e subir na escala. Ele se sentiria desconfortável e poderia até
recusar investir diretamente em projetos classificados como nível 5.
As agências de desenvolvimento internacional precisam ter uma
maior conscientização do fato de que financiadores de diferentes
formações profissionais ou com diferentes anos de experiência em
filantropia serão mais ou menos tolerantes ao risco e, portanto,
chegam a níveis diferentes da escala. A questão é alinhar o nível
adequado de risco em um projeto com o nível adequado de tolerância ao risco.

Figura 1: Uma abordagem gradual à aceitação de risco

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Nível 5

Pode-se conseguir uma abordagem mais atenuada por desmembrar os diversos componentes de risco que um determinado indiví-
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duo experimenta. Se sua percepção geral de risco é causada por
dúvidas quanto a se um impacto será alcançado em uma comunidade focal (risco de impacto) e uma preocupação pessoal pelo desperdício de seus dólares filantrópicos (i.e. risco financeiro), então a
melhor estratégica pode ser reduzir o risco financeiro, manter o
orçamento dentro da zona de conforto do apoiador e então estender o risco de impacto gradualmente, levando em conta sua medida
de conforto em cada estágio.

Teoria da Perspectiva
A principal pesquisa que rendeu ao professor universitário Kahneman
um prêmio Nobel é a Teoria da Perspectiva que ele desenvolveu em
conjunto com o professor universitário Tversky (1979). Ela consiste
de duas partes, a Função Pi e a Função de Valor, que coletivamente
sugerem que as pessoas preferem a certeza à incerteza. Elas estariam
mais dispostas a apoiar um projeto com impacto certo, porém pequeno, do que um projeto com impacto incerto, porém grande. Ao
fazer tais decisões, os filantropos compararão dois estados do mundo – um mundo onde sua filantropia ocorre e um mundo onde sua
filantropia não ocorre ou um mundo onde sua filantropia apoia uma
causa versus um mundo onde sua filantropia apoia outra. Constatamos a partir de nossas entrevistas que é importante identificar
precisamente quais são as alternativas, devido aos motivos que
analisaremos adiante.
A Função Pi

A Função Pi afirma que as pessoas são mais sensíveis a mudanças
na probabilidade próximo aos limites naturais de 0 (impossível) e
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1 (certo). Assim, um aumento de 0,1 na probabilidade de causar
um impacto social tem um impacto maior nas decisões quando ele
muda a probabilidade de causar um impacto de zero para 0,1 (da
impossibilidade a uma pequena chance de causar um impacto) ou
de alcançar um impacto definitivo a uma pequena chance de algo
dar errado (i.e. de 1,0 para 0,9). Considere os seguintes exemplos
filantrópicos. Em nosso primeiro cenário, um filantropo acredita
que há uma chance de 70% de uma organização alcançar um impacto social sem sua ajuda e de 80% caso ele ofereça sua ajuda. É
muito menos provável que ele oferecesse sua ajuda em um segundo cenário no qual há uma chance de 10% de sucesso com sua
ajuda e nenhuma sem ela.
Nossas entrevistas sugeriram que muitos novos filantropos
estavam tomando decisões na esfera de 0,9 a 1,0, onde com a métrica adequada eles poderiam aproximar‑se da certeza em relação
ao resultado que alcançariam. Em outras palavras, alguns filantropos
engajam somente quando o resultado é certo.
O setor não lucrativo poderia elevar o poder de preferência
individual para a certeza por dividir seu portfólio de modo que o
êxito de programas específicos (ou pacotes de programas) fosse
apresentado de forma a se aproximar da certeza.
No mundo real, porém, é improvável que essa seja uma opção
frequentemente disponível. No contexto do desenvolvimento internacional existem certas incertezas e, portanto, aumentar a probabilidade de sucesso aparente de 0,9 para 1,0 não é simplesmente
uma opção. Deve haver, portanto, uma oportunidade de se concentrar na outra extremidade da escala, onde há uma probabilidade
zero de conseguir um impacto social sem uma participação filantrópica e uma pequena chance de sucesso com ela (i.e. passando de 0
para 0,1). Novamente, eles podem considerar dividir seu portfólio
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de modo que programas específicos (ou pacotes de programas)
possam ser apresentados dessa forma.
Para ilustrar, um de nossos entrevistados explicou que toda e
qualquer ideia de seu programa já haviam sido experimentadas por
outras organizações e fracassado. O que o atraiu foi a possibilidade
de combinar essas ideias e executá‑las em um único programa unificado. Em seu conjunto, portanto, o risco era significativo, mas ele
acreditava que uma abordagem multifacetada pudesse funcionar.
Sua posição singular lhe permitia experimentar aquela abordagem
e, dessa forma, criar algo a partir do nada.
Isso foi o que, em essência, o atraiu ao projeto. A Função Pi
explica esse comportamento e sugere que esse filantropo estaria
menos disposto a investir se as intervenções anteriores realizadas
por outras organizações tivessem obtido um sucesso diversificado.
Podemos discorrer um pouco sobre as implicações da Teoria
da Perspectiva por nos enfocarmos no papel do filantropo individual
em vez do projeto em si. Pode haver cenários em que o projeto
somente causará impacto se um filantropo em especial se envolver.
Para encorajar a tomada de riscos, é importante que o apoiador
perceba que este é o caso e que existe uma chance próxima de
realização do projeto sem seu apoio específico. O Quadro 3 ilustra
essa ideia. Uma lógica similar pode ser construída no caso de uma
fundação doadora. Ela também pode ter contatos, influência ou
conhecimento que podem ser usados para apoiar um projeto, e seu
suporte também pode ser fundamental para atrair fundos adicionais
de outras fontes.
Pode ser raro o caso em que um filantropo ou instituição filantrópica esteja disposto a fornecer todos os elementos listados acima,
mas alguma combinação do talento que possa ser apresentado com
certeza fará a diferença. O que nos anima a respeito dessa aborda-
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gem é que ao passo que um engajamento filantrópico sob medida
provavelmente aumentasse as chances de apoio, isso também melhoraria a experiência de doação do filantropo ou fundação.

Quadro 3: Fatores que convenceriam um filantropo a tomar ação
Ainda aceitável?
1) Um valor‑alvo (de financiamento)
Não
2) Paixão por uma causa
Não
3) Um conjunto relevante de ligações
sociais
Talvez
4) Um conhecimento contextualizado
do impacto
Talvez
5) Um conjunto de habilidades,
conhecimento e competência
relevantes para reduzir o risco
operacional
Talvez
6) Um conjunto de habilidades,
conhecimento e competências
relevantes para alcançar o
impacto por meio da definição de
uma estratégia
Sim

A Função de Valor

O segundo motivo pelo qual é importante explicitar as alternativas
é o fato de que as pessoas valorizam mais as perdas do que os ga-
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nhos em suas tomadas de decisões. Em outras palavras, um ganho
ou perda objetivos de igual intensidade não são tratados da mesma
maneira; a perda recebe uma ponderação maior e tem um impacto
proporcionalmente maior no resultado da decisão.
Para incentivar a avaliação e o gerenciamento de riscos com
sucesso, o primeiro passo que os filantropos devem tomar, portanto, é articular de forma explícita o que significará ganhos e perdas
em termos de seus recursos. Esses podem incluir recursos financeiros, de tempo, talento e/ou contatos. Uma consideração franca de
tais temas tem o potencial de melhorar significativamente a tomada
de decisões, visto que os filantropos de nossa pesquisa tinham uma
habilidade muito boa de articular perdas potenciais, mas nem tanta
habilidade para articular todos os ganhos potenciais.
Na avaliação do impacto filantrópico, os filantropos e instituições
filantrópicas precisavam considerar tanto o impacto na sociedade
quanto o impacto em si mesmos. Todos os nossos entrevistados,
com exceção de dois deles, consideraram o impacto social e sistêmico como um ganho, visto que se trata de um aspecto fundamental de seu investimento filantrópico. Quase todos os entrevistados
puderam articular isso. Eles reconheceram que essa articulação pode
não ficar clara no início de um projeto, mas que, apesar disso, era
algo que eles se esforçaram conscientemente a fazer.
O que ficou menos óbvio para alguns entrevistados foi que o
impacto pessoal (i.e. o impacto no indivíduo) ou o impacto institucional (i.e. o impacto na instituição filantrópica em si, por exemplo, ao se tomar conhecimento de que aquilo se aplica a um trabalho futuro) também pode ser um ganho. A maioria dos
participantes percebeu que o ganho pessoal não era o motivo pelo
qual eles entraram na filantropia, e nesse ponto deixaram de lado
sua reflexão, sem necessariamente se perguntar se aquilo era
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verdadeiro, por que eles decidiram entrar na filantropia e o que os
mantém nela.

Quadro 4: Solucionar problemas na filantropia é divertido
“Eu tenho uma grande habilidade em solucionar problemas.
Muitos problemas sociais são bem difíceis de resolver, e
ninguém conseguiu resolvê‑los antes. Minha filantropia me
oferece a oportunidade de estender minhas habilidades
de solucionar problemas a um ponto nunca antes alcançado, e isso é empolgante e divertido.”

Embora essa reflexão possa parecer egoísta, nós recomendamos
que os filantropos a adotem e articulem seus ganhos pessoais. Nossas entrevistas revelaram que aqueles que levaram em consideração
os ganhos pessoais encontraram muito mais profundidade e valor
pessoal em sua filantropia, geralmente refletindo no significado de
sua vida conforme articulado em suas doações, no estímulo intelectual de tentar solucionar problemas difíceis e muitas vezes persistentes (veja o Quadro 4) e/ou na satisfação vinda de desenvolver
sua competência de contribuir para uma mudança social.
O processo de reflexão teria um valor semelhante para financiadores institucionais, podendo ser realizado pelo responsável ou
responsáveis pelo programa, a equipe de gerenciamento executivo
ou o conselho. As entrevistas revelaram que aqueles que haviam
considerado explicitamente os ganhos institucionais (provavelmente
em termos de oportunidades de desenvolvimento para a equipe)
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descobriram que suas tomadas de decisões futuras e a moral da
equipe consequentemente melhoraram. Embora tais ganhos possam
parecer óbvios, se os filantropos e financiadores institucionais não
se concentrarem conscientemente no que podem alcançar com seu
trabalho, as perdas potenciais podem começar a superar seus ganhos,
e eles estarão menos dispostos a aceitar o risco de desenvolvimento.
Deve‑se considerar também o tema do enquadramento. Em
uma transação filantrópica, uma quantia de fundos é transferida da
conta de um apoiador diretamente para o destinatário ou organização destinatária. Não há nada intrínseco a essa transferência que se
caracterize como ganho ou perda, de modo que um apoiador pode
vê‑la como um ou outro. Essa transferência pode ser vista como um
ganho quando o impacto social é previsto ou alcançado; e como
uma perda quando um impacto social é criado de forma ineficiente
ou não é criado. De maneira similar, mesmo quando um impacto
social não é alcançado ou possa não ser alcançado, o resultado
ainda pode ser visto como um ganho se o apoiador reconhece a
situação como uma oportunidade de aprendizado. Aqueles que
entram na filantropia com uma mentalidade de aprender a cultura
institucional são mais dispostos a aceitar riscos.
Muitos participantes de nossa pesquisa relataram que uma das
lições mais importantes que aprenderam em sua jornada filantrópica foi a importância de dominar um conhecimento específico dos
problemas sociais ao que se voltaram e a necessidade de obter mais
competência na solução de tais problemas. Essa maior competência
também pode ser derivada de sua experiência na filantropia, porém
é mais comum que derive do conhecimento de como alavancar suas
competências existentes (talvez negócios adquiridos) para resolver
o problema social. Durante o estágio inicial de aprendizado, quando
existe uma disparidade entre o novo conhecimento do filantropo e
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as complexidades apresentadas pela filantropia voltada ao desenvolvimento, ele enfrenta um desafio ao seu senso de autoeficácia e
pode se sentir desmotivado com as dificuldades de criar e manter
uma mudança social. Para alguns de nossos participantes, esse senso de impotência levou a um desejo crescente de encerrar sua
participação filantrópica. À medida que a filantropia na África, na
Ásia e na América Latina se expande, o setor se beneficiaria significativamente com mais rapidez e eficiência em fornecer aos novos
filantropos um maior senso de preparo no engajamento de sua nova
profissão, auxiliando‑os a alavancar suas competências existentes e
acelerando sua curva de aprendizado.
Outra estratégia surgiria para encorajar os indivíduos a verem a
inatividade como uma perda. Salientar o que se está perdendo sem
uma intervenção filantrópica pode às vezes ser um modo mais eficiente de engajar a tomada de riscos na filantropia do que perguntar
o que se está ganhando com a mesma unidade de ajuda. Durante
nossas entrevistas, perguntamos aos participantes o que eles recomendariam e diriam a outros para encorajá‑los a se engajarem na
tomada de riscos na filantropia. Os participantes se viram como solucionadores de problemas e/ou empreendedores, e sentiram que
seria um desperdício de seu potencial não usar suas habilidades na
busca do bem‑estar humano. Outros, segundo seu ponto de vista,
precisariam ser encorajados a ver o tamanho de tal perda. Em vez
de dizer: “por que sim?”, essa linha de raciocínio se pergunta: “por
que não?” Visto que a Função de Valor nos ensina que as pessoas
são contrárias à perda, enquadrar a participação de um indivíduo na
filantropia como um ganho não é uma maneira tão eficaz de engajamento quanto enquadrar sua inatividade como uma perda.
O conhecimento desse princípio obviamente pode ser combinado com a Função Pi mencionada anteriormente. Para que um
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filantropo tome um risco alto, ele precisa entender que sem a
contribuição singular que ele pode oferecer, a construção de um
hospital infantil torna‑se impossível, e que seu talento na solução
de problemas será desperdiçado, mas com a contribuição singular
que ele pode trazer, o hospital infantil tem uma chance de se tornar uma realidade (veja o Quadro 5). Esse conhecimento é eficaz
porque utiliza tanto a aversão à perda quando a Função Pi do
ponto de vista tanto do que uma sociedade pode perder sem um
projeto quando do que um filantropo pode perder por não oferecer seu apoio.
No mundo real, obviamente, talvez não ocorra idealmente
conforme apresentado aqui. Pesquisas acadêmicas minuciosas e
revisadas por estudiosos da área até hoje não estudaram as aversões gerais ao risco e à perda e os fenômenos de sensibilização no
domínio filantrópico. Portanto, não estamos em uma posição adequada a apontar um processo preciso pelo qual um nível ideal de
percepção de risco (combinando o risco estratégico e o risco
operacional) possa ser determinado. Assim, a melhor recomendação que podemos oferecer agora é que os filantropos estejam
cientes de como essas inclinações gerais podem se desenrolar
quando eles consideram risco estratégico versus risco operacional,
de modo que eles possam subir na escala até um ponto onde se
perguntem: “por que eu não ajudo?”
Diferentes regras de decisões em diferentes contextos

Além do que já foi considerado, os apoiadores podem desenvolver
diferentes regras de decisões para determinar seus riscos em diferentes contextos. Por exemplo, um entrevistado nos relatou: “Quando faço um investimento comercial, eu me preocupo com a maximização de retornos financeiros em meu investimento. Mas quando

33

Risco e Filantropia

faço um investimento filantrópico, todo o meu interesse é que a
organização sem fins lucrativos use os recursos da melhor maneira
e construa uma capacidade suficiente para alcançar seus objetivos
de forma independente em longo prazo”. De modo que no contexto do setor não lucrativo, os filantropos ou responsáveis por uma
fundação não buscam maximizar os retornos financeiros, mas procuram um “ponto de inflexão”, de modo que seu impacto seja
sustentável de forma independente mesmo após o término de sua
filantropia.

Quadro 5: Fatores que mudam a mentalidade de um filantropo de “por que arriscar” para “por que não arriscar”
“Só posso
ajudar você...”
Isso é
plausível?

Por que
arriscar/Por
que não
arriscar?

1) Um valor‑alvo (de
financiamento)

Não

Por quê?

2) Paixão por uma causa

Não

Por quê?

3) Um conjunto relevante
de ligações sociais

Talvez

Por quê?

4) Um conhecimento
contextualizado do
impacto

Talvez

Por quê/Por
que não?
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5) Um conjunto de
habilidades,
conhecimento e
competências relevantes
para reduzir o risco
operacional

Talvez

Por quê/Por
que não?

6) Um conjunto de
habilidades,
conhecimento e
competências relevantes
para alcançar o impacto
por meio da definição de
uma estratégia

Sim

Por quê/Por
que não?

7) Seria um desperdício se
eu não usasse minhas
habilidades,
conhecimento e
competências para
alcançar o impacto pelo
qual sou apaixonado

Por que não?

Houve um amplo consenso de que a filantropia era diferente
nesse caso, mas o que pareceu mais problemático para nossos entrevistados foi a noção de um ponto de inflexão e, portanto, o que
constituiria um nível adequado de investimento e seu respectivo
nível de risco. Pareceu lógico que os apoiadores aplicassem diferentes critérios de tomada de decisões em suas escolhas filantrópicas
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e em suas escolhas comerciais diante do mesmo tipo de risco (i.e.
risco financeiro como no exemplo acima), e que os critérios usados
na filantropia fossem associados a um grau muito mais alto de ambiguidade.
A situação se complicou ainda mais com a noção de que pareceu haver critérios diferentes aplicados quando em face da questão
“por que não devo apoiar este projeto?” em vez de “por que não
devo apoiar este projeto?” Um dos participantes mencionou: “Trabalhei duro por minha renda, por isso não quero que ela seja desperdiçada”, mas ao longo da conversa ficou aparente que evitar o
desperdício raramente foi considerado como um critério‑chave para
dizer sim a um projeto. Pelo contrário, isso pareceu um critério‑chave para dizer não. Esse foi um tema repetido consistentemente em
nossas entrevistas; os filantropos pareciam ter dois conjuntos diferentes de critérios. Esta dicotomia é importante por duas razões:
primeiro, que a função de valor explica que os filantropos proporcionalmente prestarão menos atenção à lista negativa e, segundo,
que a lista negativa geralmente compõe‑se de fatores associados a
um grau mais alto de ambiguidade, por exemplo, o que constitui
desperdício?
O julgamento sobre o que constitui desperdício pode novamente ser determinado pelo princípio de ancoragem, mas a dificuldade
dos novos filantropos é que eles frequentemente não têm nada em
que ancorar, visto que o setor não lucrativo opera de forma diferente para as empresas e o setor público. Cerca de metade dos nossos
entrevistados mencionaram custos de administração como causa de
preocupação, porém, a administração no contexto do setor não
lucrativo é inerentemente mais complexa do que nas empresas,
tornando inapropriada a ancoragem em tal domínio. A maioria deles
são nossos entrevistados com menos de cinco anos de experiência
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em filantropia de tempo integral. Os motivos para essa complexidade são bem documentados (veja, por exemplo, Sargeant 2010), mas
incluem:
a)
b)
c)

d)

O setor não lucrativo tem stakeholders bem diversificados e
mantém relações com todos/a maioria deles;
O conceito de propriedade é geralmente difuso e, portanto,
não existe uma prioridade clara entre os stakeholders;
O setor não lucrativo tem fontes mais diversas de receitas do
que os negócios privados, e cada fonte requer habilidades e
estratégias diferentes de gerenciamento;
O setor não lucrativo adota ferramentas e metodologias partipativas. Muitas organizações são democráticas e inclusivas,
sendo impulsionadas pelas vozes frequentemente conflitantes
de seus membros.

Os novos apoiadores filantrópicos, portanto, são mal orientados
a tomar decisões sobre o que constitui desperdício de gerenciamento ou ineficiência, visto que a ancoragem em seus negócios ou no
setor público já não se aplica. Assim, recomendamos que os apoiadores sejam incentivados a refletir conscientemente no que estão
ancorados e as incompatibilidades ocultas dessa ancoragem. Do
ponto de vista do risco, seria melhor evitar totalmente as comparações do que adotar aquelas que são mal adequadas ao seu objetivo.
Como consequência, pode ser de ajuda, principalmente para novos
filantropos ou aqueles que são novos em instituições filantrópicas,
que eles sejam instruídos de forma pró‑ativa e rápida sobre as realidades do setor do desenvolvimento, e assim serem expostos a um
conjunto adequado de âncoras que possam ser adotadas. Esse
processo de educação pode analisar projetos específicos, que ocor-
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rem em diferentes regiões ou que envolvem diferentes graus de
impacto e risco operacional.
A última lição que podemos extrair das pesquisas acadêmicas
neste domínio é que as pessoas têm uma baixa tolerância à ambiguidade. Esse é um ponto importante, pois quando elas estão engajadas
em inovações sociais, em que por definição os referenciais pré‑existentes não estão disponíveis, elas se sentem mais confortáveis em
utilizar números irrelevantes do que não ter nenhum número. Essa
é uma heurística bem documentada de tomada de decisões, mas que
nesse contexto impediria a inovação social. Conforme mencionado
por um participante reflexivo, “comparar maçãs com laranjas não é
necessariamente melhor que comparar maçãs com nada”.
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Gestão do risco estratégico

Na seção anterior, analisamos teorias acadêmicas e dados de nossas
entrevistas relacionados com o tema da avaliação de risco. Nesta
seção, consideraremos os passos que indivíduos e instituições tomam
ao gerir um determinado risco após este ter sido avaliado.
Tivemos a oportunidade de entrevistar muitos filantropos e
gerentes de fundações que haviam sido apoiadores de longo prazo
de iniciativas voltadas ao desenvolvimento.
Resultados Acessíveis  Mudança sistêmica:

Quando muitos de nossos participantes engajaram em suas atividades filantrópicas, eles estavam muito concentrados em alcançar um
impacto específico com um grupo de indivíduos ou em um problema
com definições bem delimitadas. Eles tinham uma ideia clara do que
precisava ser feito, mas não tinham muita ideia de como aquilo
poderia ser realizado da melhor forma. Com o passar do tempo, eles
passaram a se concentrar mais nos processos que precisariam ser
estabelecidos para criar mais impacto sistêmico. Somente quando
o amplo sistema de agentes, organizações e forças que influenciavam
seus esforços foi adequadamente entendido, a estratégia de risco
pôde ser satisfatoriamente definida e administrada.
Estratégia Fixa  Estratégia Iterativa

Um processo similar de evolução pareceu ocorrer com a conceitualização da natureza do impacto que uma iniciativa alcançaria. Os filantropos geralmente iniciavam suas atividades com uma clara articulação do que precisava ser realizado, mas isso frequentemente se
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transformava à medida que eles aprendiam mais sobre o sistema do
desenvolvimento, comunicavam‑se com agentes do desenvolvimento, se inseriam na comunidade e aprendiam mais sobre o que era
necessário para o bem‑estar dela. Ao passo que a natureza do impacto se tornava clara, o mesmo acontecia com a natureza do risco
associado, tornando sua gestão muito mais fácil.
Beneficiários  Sistema de Stakeholders

Conforme notado acima, os filantropos inicialmente eram impulsionados pelo desejo de melhorar o bem‑estar de um grupo beneficiário. À medida que seu entendimento das circunstâncias desse grupo
evoluía, geralmente transparecia haver outros agentes ou partes
potencialmente interessadas que pudessem impactar o processo do
desenvolvimento e fornecer auxílio ou obstáculos a partir dos resultados alcançados. Conforme os agentes do cenário do desenvolvimento ficavam mais evidentes, era significativamente mais fácil
conceitualizar e gerir o risco.
Desenvolvemos cada um dos principais temais a seguir.

Resultados Acessíveis  Mudança Sistêmica
Muitos de nossos participantes sentiram que, a fim de gerir o risco
com sucesso, eles precisavam entender melhor o cenário filantrópico e mudar o foco do objetivo que queriam alcançar para como alcançá‑lo da melhor forma. De certa forma, eles fizeram um mapeamento retroativo do processo que precisavam realizar a fim de
identificar o impacto que tencionavam causar em seus beneficiários.
Houve, portanto, uma mudança de mentalidade, saindo do conceito
de “entregar um resultado positivo a beneficiários facilmente iden-
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tificados” para o de “criar um sistema de inovação social para resolver um problema social”. Forneceremos um exemplo a seguir para
ilustrar como essa transição ocorre e então resumiremos por que
essa transição é essencial para uma gestão de risco eficaz.
Caso um: Cuidado paliativo para crianças em desvantagem eco‑
nômica e com doenças terminais na Ásia

Analise o caso da abertura de um hospital infantil no Sudeste Asiático. Os beneficiários imediatos e óbvios são as crianças em desvantagem econômica que são diagnosticadas com doenças terminais e suas famílias e comunidades (veja a Figura 2). É bem menos
óbvio, contudo, que os médicos e enfermeiros que irão atender a
esses pacientes também serão beneficiários, visto que, a menos
que eles aceitem treinamento em cuidados no fim da vida e mudem
sua filosofia de manejo da dor, o impacto nas crianças não será
percebido.
Outro grupo beneficiário oculto é o de médicos e enfermeiras
que não atendem atualmente a esses pacientes. Quando um grupo
de profissionais médicos recebe treinamento, os padrões e as normas
de comportamento começam a ser desafiados – um processo que,
se manejado corretamente, pode resultar em inovações adotadas e
implantadas mais amplamente. À medida que outros passam a conhecer o que pode ser alcançado, pode‑se criar uma demanda mais
ampla ao ponto em que os cuidados no fim da vida sejam por fim
incluídos no currículo de estudos a que toda uma nova geração de
médicos será exposta. De modo que o último estágio desse impacto tem uma grande probabilidade de ser alcançado com financiamento do governo em vez de fundos privados, devido à significância
agora provada da inovação para a sociedade. Assim, o impacto
criado pela abertura de um hospital se ampliou em um sistema de
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inovação que irá revolucionar a condição dos cuidados no fim da
vida em um país inteiro.

Figura 2: A identificação de grupos beneficiários adicionais

Grupos Beneficiários

Crianças em
desvantagem
econômica com
doenças terminais

Famílias e
comunidades de
crianças em
desvantagem
econômica com
doenças terminais

Médicos e enfermeiros que atendem a crianças em
desvantagem econômica com doenças terminais

Médicos e enfermeiros que não atendem diretamente a
crianças em desvantagem econômica com doenças terminais

Estudantes de medicina daquele país
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Para essa filantropa, a ampliação de sua perspectiva sobre quem
eram seus beneficiários desempenhou um papel fundamental em
seu processo de solução de problemas. Ela constatou que alguns
aspectos do processo de ampliação são mais fáceis de perceber e
integrar em sua filantropia. Por exemplo, a transição de crianças
com doenças terminais para suas famílias e comunidades é relativamente direta. A fim de que as crianças recebam o manejo da dor,
seus pais precisam ser informados da existência de tais opções. Essa
foi uma mudança significativa, visto que o foco no sistema de saúde
local estava fixo no tratamento, mesmo quando a probabilidade de
sucesso era baixa há muito tempo. Ao mesmo tempo, havia a necessidade de informar as comunidades das quais essas crianças eram
retiradas, de modo que os pais que deixavam o uso de tratamentos
curativos para adotar regimes que enfatizavam a qualidade de vida
não fossem criticados. Um foco no manejo da dor tinha de ser julgado aceitável quando o tratamento não era mais eficaz.
A transição do foco em médicos e enfermeiros que cuidavam
ativamente de crianças com doenças terminais para um apoio mais
amplo à comunidade, como voluntários da saúde e outras organizações da sociedade civil (OSCs), ocorria similarmente sem problemas.
Quando um membro de algum segmento da comunidade médica se
tornava receptível às técnicas do manejo da dor, ele passava a ser
um forte defensor de tais tratamentos dentro de sua própria comunidade e, dessa forma, influenciava também outros profissionais.
O que provou ser mais difícil para essa filantropa partiu do reconhecimento que os médicos também precisavam ser o foco de
sua filantropia. Os médicos formavam um público‑chave, pois eles
orientam os pais na escolha de opções apropriadas para seus filhos.
Infelizmente, na cultura local não havia uma tradição de um foco no
manejo da dor; em vez disso, eles preferiam continuar a tratar a
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doença. Encerrar o tratamento era visto como um pedido para “desistir”, e era um anátema à comunidade médica desse país.
Sem uma mudança de mentalidade, a filantropa percebeu que
o manejo da dor nunca se tornaria uma opção adequada para se
promover aos pais. O foco de sua filantropia, portanto, tinha de
mudar a fim de levar em conta as necessidades desse novo grupo
beneficiário e começar a derrubar barreiras à adoção de uma gama
mais ampla de regimes de tratamento. Será proveitoso analisar com
mais detalhes como essa mudança foi realizada.
Primeiro, era necessário que ela desenvolvesse um entendimento de como os médicos trabalham nesse contexto. Ela trabalhou em
conjunto com as equipes médicas para desenvolver um aprofundado entendimento de sua mentalidade e dos fatores que influenciavam
sua tomada de decisões. Ela tomou o cuidado de construir relações
de trabalho estreitas com todos os principais players, tomando o
cuidado de não impor as opiniões de um não especialista. Com o
passar do tempo, ela aprendeu mais sobre a cultura local e como
suscitar suas preocupações de forma mais adequada. Por exemplo,
ela aprendeu a não perguntar ao pessoal médico diretamente o que
ela estava fazendo errado, mas sim como ela poderia fazer as coisas
de modo diferente.
Com as vias de comunicação agora abertas, ela também percebeu que a chave para o sucesso estava em se dispor a adotar suas
sugestões em todos os níveis, até o detalhe aparentemente minucioso de como ela usava a pontuação em seus e‑mails. Apenas por
se inserir cuidadosamente na cultura local ela identificou que, para
mudar a mentalidade dos médicos de maneira eficaz, era necessário
explorar o lado humano dos enfermeiros. Neste caso, ela tinha de
despertar o enorme grau de empatia que os enfermeiros sentiam
pela dor e sofrimento das crianças aos seus cuidados e apelar para
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que eles entendessem por que era necessário mudar o modo como
aqueles cuidados eram administrados. Visto que os médicos dependem fortemente dos enfermeiros para realizar seu trabalho, a filantropa poderia em todo caso usar a influência dos enfermeiros para
convencer os médicos da necessidade de mudança. Os enfermeiros
poderiam obter sucesso onde especialistas estrangeiros, funcionários
do governo e até mesmo filantropos bem intencionados haviam
fracassado!
Nesse caso, foi crucial entender que era necessário ampliar o
esforço filantrópico. Quando foi encontrada uma forma de mudar a
mentalidade dos médicos locais, poderia ser iniciado um trabalho
para criar oportunidades reeducacionais para eles enfatizarem a
mudança cultural e equipá‑los com as habilidades e o conhecimento
de que precisariam para implantar cuidados paliativos eficazes.
Como um primeiro passo em direção à reeducação, faculdades
de medicina e enfermagem indicaram a ela seu interesse na formação em cuidados paliativos. Ela espera que, uma vez que os médicos
locais estiverem praticando esse trabalho, o governo nacional irá
começar a reconhecer o valor do modelo de inovação social e estará disposto a fornecer apoio financeiro para integrar o conceito de
cuidado paliativo no currículo das faculdades de medicina para que
a próxima geração de médicos possa iniciar suas atividades com uma
perspectiva diferente sobre a prática clínica no fim da vida. Tal impacto está muito além do que a filantropa poderia ter esperado alcançar quando iniciou essa jornada, mas ela tornou possível por meio
de sua flexibilidade em estender o conceito de grupo beneficiário,
e com isso transformou uma barreira ao êxito em uma oportunidade para um sucesso ainda maior.
Existe uma variedade de lições mais amplas e inter‑relacionadas
que podem ser desprendidas desse caso:
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a)

b)

c)

Perceber que, embora seja necessário um planejamento meticuloso para causar impacto, é natural que oportunidades adicionais se revelarão durante a fase de implantação de tal plano.
Os filantropos devem, portanto, estar abertos a uma redefinição
de seu risco de impacto à medida que estendem sua participação filantrópica.
É necessário passar da mentalidade de uma “abordagem impulsionada pelo objetivo” para uma “abordagem impulsionada
pelo aprendizado”, em que os objetivos podem ser ajustados
à medida que um indivíduo aprende mais sobre questões específicas do contexto local e dos vários beneficiários cujos requisitos devem ser atendidos.
Também é necessário passar de um processo de cima para
baixo para uma combinação dos processos de cima para baixo
e de baixo para cima. Nessa questão, é fundamental desenvolver o discernimento de quais vozes devem ser ouvidas nos
processos de tomada de decisão. No exemplo acima, o sucesso
foi alcançado somente por se ouvir o conselho de enfermeiros
e conhecer as sutilezas de como solicitar esse conselho.

Estratégia Fixa  Estratégia Interativa
A maioria dos filantropos compartilha a visão de que querem que
sua filantropia cause um impacto real. Uma dificuldade crítica para
muitos, no entanto, está em determinar qual deve ser a natureza
desse impacto. Muitos de nossos entrevistados notaram que sua
definição de impacto se transformou ao longo do tempo à medida
que eles começaram a conhecer mais sobre os beneficiários em que
deveriam se concentrar e as necessidades daqueles grupos frequen-
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temente desiguais. Nesta seção exploraremos mais detalhadamente a natureza de tal transformação e as implicações ao risco.
Caso dois: Cuidados paliativos na Ásia

Os cuidados paliativos são um tema extremamente delicado na Ásia,
onde muitas culturas têm dificuldade em falar sobre a morte. Na
cultura chinesa, por exemplo, é prevalecente a crença de que falar
sobre a morte pode dar azar e até mesmo apressar sua chegada.
Consequentemente, as pessoas idosas não querem falar sobre esse
assunto, e seus filhos também o evitam por temer ofender seus pais.
O governo fica similarmente impedido, pois levantar essa questão
pode ser visto como falta de consideração aos sentimentos de seu
povo. O ponto, no entanto, é que ninguém pode dar‑se ao luxo de
ignorar essa questão, tendo em vista as populações em rápido processo de envelhecimento pelas quais muitos governos são responsáveis agora. Deve‑se fazer um esforço para o planejamento de como
atender às novas necessidades desses grupos, e as sociedades devem
se planejar para o fornecimento de quaisquer cuidados que sejam
necessários, de modo que haja disponibilidade e acessibilidade suficientes para os cuidados no fim da vida quando for preciso.
O filantropo neste exemplo queria que as pessoas falassem
sobre a morte, de modo que pudessem se planejar adequadamente
para os cuidados no fim da vida. Ele caracterizou seu projeto como
de alto risco, visto que leva um tempo considerável para derrubar
um tabu e mudar a mentalidade de uma nação. A abordagem de sua
fundação para driblar esse problema foi enquadrada em uma campanha que compreendia os seguintes elementos:
1)

Segmentação cuidadosa do público alvo: Decidiu‑se começar
por enfocar naqueles com uma chance maior de ser receptíveis
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à mensagem e consequentemente mudar seu comportamento.
Eles se concentraram primeiro em um público jovem (abaixo
de 50 anos), bem instruído e falante de inglês, e então estenderam seu foco progressivamente a importantes segmentos
da população de língua chinesa e então a falantes de línguas
minoritárias.
Campanhas midiáticas de grande escala: Anúncios de página
inteira sobre o tema foram colocados no jornal mais popular
de domingo e documentários de alta qualidade foram filmados
para promover uma discussão das opções disponíveis para a
morte e o que o planejamento da morte e os cuidados paliativos
e de idosos podiam oferecer a uma sociedade asiática.
Engajamento eficaz do público: A equipe decidiu tornar divertido falar sobre a morte. Eles perceberam que a criação de uma
norma seria mais fácil por evitar um tom de “sermão” ou condescendente. Em vez disso, eles injetaram humor e um senso
de humor no processo. A criatividade era fundamental, e se
tornou um dos principais impulsionadores da iniciativa.

2)

3)

Na raiz desses três passos estava o desenvolvimento de uma
compreensão detalhada das necessidades e, portanto, das sensibilidades de cada público enfocado antes de pôr a campanha em
marcha. Essa compreensão foi usada para mitigar o risco por enfocar primeiro nos segmentos mais fáceis da sociedade. O conhecimento adquirido a partir das tentativas de comunicação com os
grupos mais fáceis pôde então ser aplicado na abordagem dos públicos mais difíceis, para quem a morte era um tabu mais fortemente arraigado.
À medida que a campanha se desenrolava, ficava claro quem
provavelmente mais se influenciaria em cada estágio, as barreiras
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que precisariam ser derrubadas em cada caso e as abordagens criativas que seriam mais eficazes.
A implicação mais ampla deste caso para o risco de desenvolvimento em geral é que uma abordagem segmentada ou dividida
em estágios para o alcance de impacto poderia ser garantida em
alguns contextos. Pode haver mérito por se enfocar em ganhos
menores, porém mais alcançáveis, para desenvolver um conhecimento individual e organizacional e resolver formas mais difíceis de
impacto somente após a realização do aprendizado inicial. Também
constatamos que, ao passo que a abordagem que delineamos acima
teve grande êxito, ela é um exemplo de princípios bem estabelecidos
de marketing social. Assim, concluímos que permitir que outros filantropos abordem esse domínio pode ter uma grande eficácia em
reduzir o risco. O marketing social é uma disciplina acadêmica bem
estabelecida, que tem em seu núcleo a noção de desenvolver um
foco nos clientes antes de engajar em uma campanha por inovação
social. O desenvolvimento de um entendimento maior da psicologia
humana, do que funciona e do que não funciona nas abordagens
criativas, etc., pode tornar mais fácil que muitos filantropos conceitualizem e façam a gestão do risco.
Caso três: A educação de órfãos no Leste Europeu

Neste caso, os beneficiários da filantropa eram os órfãos matriculados em seus programas educativos. Ela inicialmente se concentrou
em oferecer a uma proporção maior de órfãos as oportunidades de
que precisavam em preparação para cursar uma faculdade. Assim,
ela inicialmente conceitualizou seu impacto como um aumento no
número de órfãos que participavam com êxito no ensino superior.
Após alguns anos de operação, no entanto, ela percebeu que
o ensino universitário é geralmente a última coisa que muitos órfãos
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querem. Eles não têm interesse nesse nível de estudos acadêmicos,
e em vez disso buscavam segurança, uma profissão estável e um
lugar seguro para morar. Como consequência, ela mudou sua definição do impacto em sua filantropia. Além de fornecer aos órfãos
uma educação baseada no conhecimento voltada à universidade,
ela ajustou seus programas para incluir ensino profissionalizante,
que possibilitaria aos órfãos obter uma profissão baseada em habilidades (como cabeleireiro).
Se olharmos mais atentamente como o risco pode ser interpretado nessa situação, constatamos que em um nível o risco poderia
ser definido como não alcançar o que o financiador originalmente
tinha como objetivo; alternativamente, poderia ser definido como
não alcançar o que os beneficiários realmente precisavam; ou, poderia ser definido como uma disparidade entre os financiadores e
beneficiários a respeito das expectativas do que era necessário.
Visto que exigia esforço tanto da filantropa quanto dos órfãos para
criar o tipo de impacto desejado por ambas as partes, é essa terceira forma de risco que é potencialmente mais prejudicial ao sucesso.
Portanto, recomendamos que sejam feitas comparações explícitas
da necessidade dos beneficiários e dos objetivos filantrópicos do
filantropo. Isso significa avançar da mera análise das necessidades
dos beneficiários em si para uma consideração simultânea dos desejos do filantropo, dessa forma permitindo ajustes adequados de
forma a alcançar um objetivo em comum.
Neste caso, a filantropa reconheceu a falta de alinhamento e
desenvolveu um sistema em camadas, onde a fundação seleciona
órfãos para se matricular em diferentes tipos de programas cada ano.
De modo que alguns entram em programas que os preparam
para uma carreira vocacional, enquanto outros entram em programas
em preparação às exigências mais acadêmicas do sistema universitário.
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Porém, para chegar a esse ponto, a filantropa trabalha com
grupos específicos de crianças para levantar uma sensibilização das
oportunidades que o ensino superior pode oferecer, e dessa forma
começa a trabalhar para mudar a mentalidade daqueles que possuem
um grande potencial, mas que talvez nunca considerariam o ensino
superior como opção. Dessa forma sutil, os objetivos tanto da filantropa quanto das crianças a que ela atende são alcançados conjuntamente. Seu foco não está somente na educação; mas trata‑se
agora de inculcar uma mudança de mentalidade. Isso então se torna
o impacto desejado – crianças fazendo uma escolha consciente do
que pode ser melhor para elas.
Algo em comum entre o caso dois e o caso três é que eles
optaram pelo que parece ser o mais arriscado de todo impacto filantrópico: mudar a mentalidade e o comportamento das pessoas.
A razão pela qual eles puderam gerir com sucesso o risco que se
apresentou à sua filantropia é que eles alcançaram um entendimento suficientemente aprofundado do que os beneficiários precisavam,
o que sabiam, o que ainda tinham de saber e o que as barreiras
emocionais, familiares e culturais poderiam representar para eles de
modo a mudar suas mentes e em essência seu comportamento.
Alcançar esse nível de maturidade de impacto reduz significativamente tanto o risco estratégico como o risco operacional.

Beneficiários  Sistema de Stakeholders
Uma vez que os filantropos tiveram obtido um entendimento de
quem são seus beneficiários e do que genuinamente precisam, então
podem se concentrar em outros que têm o potencial de influenciar
o alcance de seu impacto ou a redução de seus riscos. No primeiro
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caso, o governo local e nacional não era uma das partes que interessavam a filantropa inicialmente. No entanto, quando a natureza
do impacto ficou evidente, identificou‑se que, a fim de incrementar
a inovação, seria necessário um engajamento significativo com o
governo. Portanto, é importante não apenas considerar outros grupos interessados no início – é igualmente importante manter a situação sempre sob análise, ajustando a lista conforme se fizer necessário, ao longo do processo filantrópico.
Uma conscientização dos grupos mais amplos que podem ser
impactados pela inovação pareceu particularmente fundamental no
caso em que o filantropo estava tratando de questões socialmente
delicadas e/ou a reputação de uma organização estava em jogo.
Conforme observado por um de nossos participantes, até mesmo
“plantar uma árvore é um ato político”. É impossível gerar com base
em 25 entrevistas uma tipologia abrangente de terceiros cujas necessidades, atitudes, opiniões e potencial de influenciar valeriam a
pena monitorar, mas foi constatado o seguinte a partir de nossa
pesquisa:
a)

Órgãos jurídicos e regulamentares: Autoridades locais ou distritais que supervisionam as operações cotidianas de uma iniciativa filantrópica, mas também órgãos legisladores das mais
altas posições. Algumas intervenções só tiveram êxito devido
a uma mudança de atitude por parte dos legisladores, reconhecendo assim que suas atitudes e interesses podem reduzir o
risco operacional.
A fim de estabelecer esse nível de entendimento, às vezes faz‑se
necessário conhecer pessoalmente indivíduos‑chave dessas
organizações. Nossos filantropos que tiveram êxito também
perceberam rapidamente o limite de sua influência, de modo
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b)

c)

que eles puderam prever e se preparar para a aprovação de
quaisquer regulamentações prejudiciais.
Empresas comerciais e seus lobistas: Nossos participantes
sentiram que, embora desde o início tivessem um bom conhecimento dos órgãos empresariais que poderiam ser impactados
por suas intervenções, não era suficiente simplesmente identificá‑los. Também era necessário identificar os lobistas que
trabalhavam para essas empresas e entender seus métodos de
atuação. Alguns de nossos participantes tinham sido pegos de
surpresa por campanhas de comunicação bem orquestradas,
cujo propósito era impedir seu trabalho ou interferir nele. Embora nunca se possa evitar certa medida de conflito, pode‑se
pelo menos fazer um planejamento para ele, em especial por
formar alianças estratégicas que agem como um contrapeso
àquele poder.
A sociedade civil local: É importante aqui não apenas identificar
organizações relevantes e a natureza de sua influência, mas
também entender suas relações estruturais com outros órgãos.
Organizações e indivíduos capazes de mobilizar a comunidade
e instilar confiança devem ser identificados. Também é importante estabelecer uma comunicação com eles e potencialmente formar um vínculo. Nossos participantes articularam a necessidade de se fazer uma distinção entre líderes de opinião
com a capacidade de liderar o comportamento de outros e os
intitulados líderes que alegam falar pela comunidade. Este último grupo, quando plausível, nem sempre está em uma boa
posição que aparentam para ajudar o filantropo a alcançar seus
objetivos.
Esse entendimento novamente precisa ser estabelecido no
início e atualizado continuamente. É importante estabelecer
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d)

e)

canais de comunicação para extrair ou ouvir suas preocupações,
conhecer o papel que eles desempenham na comunidade, como
eles atendem às necessidades da comunidade e qual seria sua
zona de conforto para a colaboração. Todos esses pontos devem
ser documentados para preservar o aprendizado organizacional,
visto que as pessoas entram na iniciativa e saem dela.
Mídia local, nacional, regional e internacional: O risco também
pode ser reduzido por se desenvolver uma conscientização do
provável interesse da mídia na intervenção filantrópica ou em
sua atitude para com ela. Essa compreensão também deve ser
o mais detalhada possível, de modo que informações positivas
possam ser estrategicamente veiculadas para o público correto
e qualquer publicidade negativa tenha um planejamento, em
vez de apenas uma réplica.
Órgãos de desenvolvimento internacionais (p.ex. OSCs internacionais) Foi interessante notar que muitos de nossos participantes escolheram servir (ou tinham servido) nos conselhos
de divisões locais de OSCs internacionais. Isso aparentemente
serviu para o duplo propósito de tanto aprender as “regras”
do mundo filantrópico em que desejavam entrar como ajudar
a formar alianças com aqueles que mais tarde demonstrariam
apoio ao trabalho que estavam tentando realizar. O aprendizado e os contatos criados a partir de tais experiências foram
mencionados por muitos de nossos filantropos como tanto
valiosos quanto tranquilizantes no começo de suas iniciativas
pessoais.

No geral, os filantropos que acharam mais fácil obter sucesso
na gestão da necessidade desses grupos foram aqueles que tinham
contatos sociais que envolviam sua filantropia. Os filantropos que
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não tinham esses contatos sociais pareceram significantemente
menos tolerantes ao risco. Portanto, um modo de ajudar sistematicamente os filantropos a assumir mais riscos é ajudá‑los a identificar
os grupos certos a se concentrar (ou ter em consideração) e facilitar
a formação de alianças‑chave. O êxito de tais iniciativas será uma
função de quão direcionadas elas podem estar e quão específicas
podem ser. Foros para discutir temas de desenvolvimento gerais
não seriam eficazes. Qualquer intervenção deve ser voltada aos
temas específicos em que um filantropo está interessado e as regiões
geográficas específicas em que tencionam atuar.
Recomendamos que:
a)

b)

Os filantropos recebam acesso a estudos de casos que ilustram
como o engajamento com grupos de interesse em especial
podem transformar as oportunidades para criar um impacto
filantrópico. Isso irá ajudar a sensibilizar os filantropos à necessidade de dedicar esforço na identificação e se concentrar em
cada grupo (ou levá‑los em consideração) para gerir da melhor
forma seu risco estratégico.
Seja estabelecida uma rede de filantropos trabalhando em
áreas de atuação similares. Isso permitiria o compartilhamento
de experiências e ideias para o benefício de todos, mas seria
de interesse especial àqueles que estão iniciando suas atividades na área. Eles poderiam ser rapidamente informados de
órgãos relevantes para levar em consideração e ajudados a
formar alianças relevantes. Isso, por si só, facilitaria a gestão
do risco estratégico, mas pesquisas existentes revelam um
benefício adicional. Os indivíduos passam a aceitar mais o risco
quando têm a oportunidade de discutir um determinado projeto com outros (Stoner 1968).
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Gestão de risco operacional

Na seção anterior enfocamos principalmente o tema do risco estratégico, analisando as questões que os filantropos geralmente enfrentam ao definir e aperfeiçoar esse risco. Nesta seção passamos
para uma consideração mais explícita de risco operacional e, novamente, para questões que os filantropos geralmente têm que considerar e administrar. No entanto, nenhum dos riscos operacionais
que descreveremos foram conceitualizados, avaliados ou administrados completamente isolados do risco estratégico pelos nossos
entrevistados. Discutiremos a razão pela qual conceitualização e
avaliação diferenciada dos dois riscos podem, às vezes, ser valiosas
e como a gestão deles pode ser significativamente combinada.
Nossas entrevistas revelaram sete questões principais de interesse, sendo elas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

escolha de um modelo de negócios apropriado;
a necessidade de diferenciação entre risco estratégico e risco
operacional;
a significância de um perfil de risco diversificado;
mecanismos de compartilhamento de gestão de risco;
o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem organizacional;
o papel e desenvolvimento da confiança e;
a criação e utilização de uma série de mecanismos de controle
adequados.
Na seção a seguir discutiremos cada um desses itens.
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Escolha de um modelo de negócios apropriado
De grande importância dentre as muitas decisões que devem ser
feitas está a escolha de uma filantropia tradicional ou o fornecimento de capital social de risco (“social venture capital”). A vantagem
do capital social de risco sobre a filantropia tradicional, de acordo
com os nossos entrevistados, encontra‑se em duas áreas, sustentabilidade e escala.
Um entrevistado explicou que ele ‘injetou dinheiro’ na África
durante grande parte dos últimos 50 anos, mas assim que sua filantropia parar, tudo volta a ser imediatamente como era antes. Ele
sente que quando uma opção comercial encontra‑se disponível, ela
pode ser um caminho melhor do que a filantropia, dado que tem o
potencial de motivar os participantes locais a se sustentarem. Através
de um modelo de capital social de risco, os proprietários de empresas
locais são tão motivados a tornar suas empresas um sucesso sustentável quanto o capitalista de risco é em ver o impacto que pode
prover. Uma vez que a motivação dos proprietários de empresas
locais esteja envolvida e a empresa prova‑se bem sucedida, o capital
social de risco pode então crescer em escala, na medida em que os
outros são motivados a participar. Uma consideração abrangente do
risco intrínseco em diferentes tipos de capital de risco vai além do
escopo deste texto, mas para os leitores que tiverem interesse, o
Apêndice 1 contém uma seleção de leituras relevantes.
Se um filantropo decide que o capital social de risco não é a
abordagem correta, seja para solucionar o problema existente ou
para eles enquanto indivíduos, eles precisam decidir entre outras
opções filantrópicas. Eles podem adotar a chamada ‘abordagem de
assinar cheques’ (‘write‑a‑check approach’) para sua filantropia ou
se tornarem filantropos de investimento que participarão de maneira mais completa do programa e monitorarão sua evolução por um

57

Risco e Filantropia

período de tempo prolongado. Certamente existem misturas híbridas
das duas abordagens, mas elas estão além do escopo da nossa discussão neste relatório. Leituras‑chave sobre filantropia de investimento são fornecidas no Apêndice 2.
Para decidirem sobre a abordagem apropriada, os filantropos
precisam realizar uma pesquisa aprofundada sobre a aplicabilidade
de cada modelo de negócios, melhores práticas em relação a eles,
e a cultura e nível de conforto de sua filantropia individual. Mesmo
quando as opções iniciais tenham sido exploradas com due diligence,
ainda há muitos fatores que depois podem impactar a implantação
da estratégia e questionar um dado modelo de negócios. Assim, um
dos elementos mais importantes da gestão de risco é um contínuo
monitoramento da eficácia e adequação do modelo adotado.
Certamente não é novidade para os filantropos que essas opções
existem, mas há surpreendentemente um número muito pequeno
de pesquisas para comparar as vantagens e desvantagens de cada
uma delas em um nível significativo de detalhes. O financiamento
no nível sistêmico de pesquisa e a disseminação de resultados para
as comunidades corretas poderiam aumentar muito a tomada de
risco e o sucesso da gestão de risco informando a escolha do modelo de negócios. Uma questão valiosa de pesquisa a ser abordada
aqui seria – qual modelo é mais eficaz e eficiente para alcançar qual
tipo de impacto social em uma dada geografia e contextos específicos de desenvolvimento cultural?

Risco estratégico X risco operacional
Como o caso abaixo mostrará, os filantropos devem ser claros quanto à diferença entre risco estratégico e risco operacional. Uma maior
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clareza é possível em relação à tomada de decisão em que esses
riscos são considerados separadamente e/ou em que o relacionamento entre eles é compreendido.
Caso quatro: uma fundação privada na Ásia

Este caso é relacionado a uma fundação privada na Ásia cujo objetivo é ajudar pessoas que trabalham no varejo a melhorar suas vidas
em casa e no trabalho. Eles atingem esse objetivo desenvolvendo e
aprimorando suas habilidades através de educação e instrução relevantes, o que aumenta seu orgulho e respeito, fornecendo opções
para segurança financeira e desenvolvendo soluções de negócios
sustentáveis. O fundador da organização tem a filosofia de que sua
vida inclui três momentos: aprender, liderar e retornar. Após a conclusão bem sucedida das etapas anteriores, ele planejou sistematicamente sua transição para o terceiro estágio de sua vida, para si
mesmo, sua família e sua empresa.
Antes de dar início a sua fundação, ele pesquisou extensivamente as necessidades das pessoas que sua organização atenderia
e os melhores modelos operacionais e de negócios que têm sido
usados por OSCs internacionais que atendem a necessidades semelhantes. Ele elaborou uma estratégia financeira diversificada que
permitiria que a fundação se sustentasse após a exaustão de sua
riqueza pessoal e ele escolheu cuidadosamente as pessoas que
participariam de seu conselho consultivo, sua equipe operacional, e
seus parceiros (incluindo executivos de OSCs relacionadas). Muitos
desses indivíduos se tornaram participantes devido ao respeito que
ele havia adquirido pessoalmente através de seu sucesso nos negócios. Ele agora está dedicando sua vida à filantropia e sente‑se confortável com os primeiros três anos de envolvimento como uma
experiência numa fase inicial. Ele está satisfeito (e espera) ajustar o
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curso de sua filantropia na medida em que aprende mais sobre
aquilo que funciona e o que não funciona.
Em suma, ele está tão preparado quanto qualquer outro filantropo poderia estar em termos de sua filosofia pessoal, sua disposição em tentar, sua família e os planos de transição de sua empresa,
e seu plano para sustentabilidade de longo prazo. Porém, essa
preparação não é suficiente para convencê‑lo de que sua filantropia
criará o impacto social desejado ou o impacto será sustentável após
suas reservas acabarem.
Acreditamos que a razão para seu desconforto seja multifacetado. Primeiro ele visa criar um sistema de inovação social altamente complexo para elevar a qualidade de vida para uma grande parte
da população composta por indivíduos relativamente sem poderes.
Outros nunca tentaram uma inovação tão ampla e, portanto, a
aprendizagem passada é limitada. Em segundo lugar, ele está passando por uma experiência de reaprendizagem em se tornar filantropo e está, portanto, participando de uma ancoragem e adequação
diária para cada tomada de decisão. Ele está conscientemente modificando suas premissas sobre o impacto que almeja alcançar e o
caráter de seus grupos beneficiários, o que é necessário etc. Como
consequência de sua contínua evolução, ele se preocupa com a
utilidade real de seus esforços.
Uma parte importante de seu desconforto vem da junção de
risco operacional e risco estratégico. Neste estágio no ciclo de inovação, ele ainda não consegue ver nenhum impacto da escala desejada e, portanto, não consegue avaliar a adequação da abordagem.
Este ainda traz sentimentos de preocupação significativa mesmo se
estivesse preparado de maneira prática de todas as maneiras possíveis. Concluímos que pode haver uma necessidade de educar filantropos em relação ao que eles podem esperar em diversos estágios
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do ciclo de inovação e, assim, a aceitar o desconforto como sendo
perfeitamente normal nos estágios iniciais. A prova do conceito e
da estratégia vem apenas com o tempo. O risco neste estágio do
ciclo de inovação parecerá naturalmente um tanto quanto alto. O
gerenciamento das expectativas de como os indivíduos podem se
sentir em cada estágio deste ciclo reduziria, portanto, o desconforto emocional e possibilitaria que o indivíduo perseverasse com um
determinado curso de ação.

Diversificação do perfil de risco
Nossos entrevistados também destacaram a necessidade de os filantropos considerarem ativamente a natureza de seu perfil de risco,
em relação tanto ao risco estratégico quanto ao risco operacional.
Os indivíduos com uma maior gama de atividades tipicamente aceitam mais risco. Como fizemos anteriormente, usamos um estudo de
caso para ilustrar.
Caso cinco: Uma fundação familiar na Ásia

Em um nível institucional, esta fundação equilibra o portfólio filantrópico de maneira que haja uma mistura de projetos de alto risco
e de baixo risco. O filantropo se refere a alguns de projetos como
‘frutas maduras’, em que o resultado é mais fácil de ser alcançado
dentro de um curto período de tempo, mais fácil de ser sustentado
em um período prolongado e é percebido de maneira relativamente positiva por todos os principais grupos de interesse especial.
Outros projetos não atendem necessariamente a todos esses critérios, mas são escolhidos por causa do impacto potencialmente
elevado que oferecem.
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Esses programas também variam em termos de quantas vezes
e como abordagens similarmente bem sucedidas foram testadas por
outros em contextos semelhantes anteriormente. Por exemplo, para
alguns projetos a fundação precisaria inventar um sistema de inovação social, enquanto em outros, ela requer apenas um sistema de
impacto social relativamente estabelecido que tenha sido amplamente testado por outros.
Esse filantropo tem muitos anos de experiência em gerenciamento de risco em sua filantropia e é atualmente o presidente da
fundação de sua família. Ele atribui o sucesso histórico de seu modelo de negócios à sua avó e o atual sucesso operacional à qualidade e esforços de sua equipe executiva. Ele brinca que pode tomar
riscos significativos com sua filantropia já que ele é responsável
apenas por um pequeno número de pessoas que, em suas palavras,
‘não pode demiti‑lo, mesmo se ele fizer algo errado’. Esse filantropo,
portanto, sofre pouco risco pessoal, embora o impacto e o risco
operacional sejam reais para ele.
Podemos empregar a teoria da agência para analisar os riscos
institucionais e pessoais neste caso e para articular alguns princípios
gerais na gestão de risco a partir da estrutura de seu modelo de
negócios. A teoria de agência desenvolvida no mundo dos negócios
sugere que os proprietários que têm um portfólio de participações
pode tomar risco. Eles querem que os gestores tomem riscos porque
enquanto alguns podem não dar certo, outros podem valer muito
a pena. Os gestores que trabalham em organizações, por outro lado,
são avessos ao risco. Eles apenas gerem um negócio e não querem
perder seus meios de subsistência. Da mesma maneira, filantropos
que têm um amplo portfólio de projetos podem assumir mais risco,
já que eles podem dividir o risco no seu portfólio. Aqueles com
apenas um ou pequenos portfólios, porém, tenderão a agir como
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gestores – e não querem assumir risco. Portanto, recomendamos
que os indivíduos sejam incentivados a diversificar seus portfólios
ou talvez trabalhar com outras pessoas para compartilhar riscos
envolvidos em uma questão específica. A ideia é ilustrada graficamente na Figura 3.

Figura 3: Difusão do risco
Número de filantropos trabalhando em uma questão
Pequeno
Portfólio de
Filantropos

Grande

Concentrado

Célula A
Alto risco para todas as
partes

Célula B
Alto risco para filantropos
locais, baixo risco para
outros

Diverso

Célula C
Baixo risco para
filantropos locais, alto
risco para outros

Célula D
Baixo risco para todas as
partes

A Figura 3 não contém nada necessariamente novo. Quanto
menor o número de filantropos que trabalham em uma questão,
maior o risco. Quanto mais concentrado é o portfólio filantrópico,
mais alto é o risco. A filantropia de maior risco está na Célula A, em
que um filantropo individual concentra‑se em questões com apenas
poucos outros agentes nessa área. O que é novo na nossa pesquisa,
porém, é uma reflexão acerca do mecanismo através do qual os filantropos podem reduzir seu impacto e risco operacional em cada
um dos quatro cenários.
Independentemente de quantos outros deles estão apoiando
a mesma causa, se os filantropos fossem incentivados a desenvolver
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um portfólio de risco mais diverso do que concentrado, eles assumiriam mais riscos no geral. Isso não significa necessariamente que
um filantropo não possa ter uma missão concentrada em sua filantropia. No caso desta fundação familiar, por exemplo, a missão é
focada no tema de filantropia radical.
Quando um filantropo não tem uma causa concentrada que
poucos outros deles apoiam (Célula A), nós o incentivaríamos a
pensar em cada componente de sua estratégia geral separadamente quando a questão é o gerenciamento do risco. Pode ser o caso
de que a singularidade do impacto da organização venha do efeito
combinado de todos os componentes de sua operação ser bem
sucedido, mas isso não significa que o risco operacional da organização deva ser administrado holisticamente. Há benefícios reais que
se obtém a partir da separação de diversos componentes da estratégia operacional porque, de fato, o filantropo ganha um portfólio.
Pensando dessa maneira, ele pode assumir mais risco com um
ou mais dos componentes de sua abordagem, elevando, assim, o
risco operacional em algumas áreas, mas reduzindo seu risco de
impacto geral.
Quando há apenas poucas organizações filantrópicas envolvidas
em cada tipo de filantropia, o risco é alto. Como uma maneira de
reduzir o risco, um filantropo pode se unir a outros para aumentar o
compartilhamento de risco. Outros participariam do projeto dele e
o filantropo poderia participar dos projetos dos outros. Isso muda o
perfil filantrópico da Célula A para a Célula D na Figura 2. Quando isso
não é uma opção, pode haver o compartilhamento de risco adicional
entre conselho, presidente e equipe executiva. Isso não significa
necessariamente uma divisão da responsabilidade, mas um acordo
sobre qual deve ser a zona de conforto de risco para a equipe de liderança como uma maneira de oferecer suporte de tolerância de
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risco. Na situação da fundação familiar, o compartilhamento de risco
acontece entre membros da família para reduzir suas percepções
individuais de risco. Exploraremos outras dinâmicas deste mecanismo
de compartilhamento em detalhes no próximo estudo de caso.
Quando nada mais funciona, é novamente importante para os
filantropos inserirem sua filantropia no contexto de potenciais ganhos, em vez de perdas. Ao fazer isso, eles podem perseverar em
sua tomada de risco diante de fatores adversos no curto prazo. Isso
é particularmente importante para um filantropo envolvido no estágio inicial de um ciclo de inovação. Alguns de nossos entrevistados
observaram que eles nunca se sentiram inseguros em suas doações
quando perceberam que poderiam aprender com seus erros para,
potencialmente, fazer um trabalho melhor no futuro. A peça‑chave
foi estabelecer mecanismos de aprendizagem para que as oportunidades não fossem perdidas. A documentação e disseminação
desse conhecimento devem ser apoiadas por todo o sistema.

Gestão de risco partilhado
A união de filantropos que têm a mesma opinião pode atingir algo
além do alcance de cada um deles trabalhando individualmente
porque, como um entrevistado comentou, ‘a decisão em grupo é
geralmente melhor do que a decisão individual’. Nem todos os grupos podem tomar decisões melhores do que os indivíduos sozinhos,
e um grupo não consegue sempre tomar decisões melhores do que
cada indivíduo dentro de um grupo, mas, em média, os grupos atingem resultados melhores do que membros individuais e conseguem
fazer isso mais rápido. (Lebiere 2012). Nossos entrevistados observaram que seus grupos podem compartilhar tanto impacto quanto
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riscos operacionais. A discussão que ocorre dentro do contexto de
grupo ajuda cada indivíduo a analisar cada caso filantrópico através
de múltiplas perspectivas e, assim, eleva a probabilidade de abordagens ideais serem consideradas. A discussão também reduz a ansiedade dos indivíduos e, portanto, torna qualquer tomada de risco
mais confortável.
Existe uma ampla literatura sobre tomada de decisão em grupo,
dinâmicas de liderança, e ação coletiva que pode trazer um entendimento de gestão partilhada na filantropia. Porém, infelizmente,
faltam trabalhos sobre um domínio específico da filantropia, e uma
pesquisa adicional contextualizada seria valiosa.
O estudo de caso a seguir ilustra como uma abordagem partilhada para gestão de risco pode prover uma utilidade genuína.
Caso seis: Uma rede filantrópica informal na Ásia

Este estudo de caso diz respeito a um grupo de seis indivíduos todos
os quais têm riquezas adquiridas por si só. Eles decidiram se unir
para colocar seu dinheiro em uso e se divertir com isso. As regras
do grupo são simples, mas estritamente reforçadas, cada pessoa
pode apoiar uma causa que lhe interessa, mas todos os membros
do grupo devem concordar sobre a causa que será financiada. Enquanto eles podem ponderá‑la com suas opiniões, todos os membros
se comprometem a dedicar esforços para chegar a uma decisão
unânime. Isso pode envolver muitas horas de discussão ou várias
visitas de campo para projetos específicos.
Todos os membros deste grupo adquiriram suas riquezas em
diferentes tipos de setores. Todos eles conheciam o organizador do
grupo, mas não necessariamente um ao outro no começo da iniciativa. Todos os membros entraram no grupo com seus próprios conceitos prévios sobre como fazer filantropia. Metade do grupo tem
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ampla experiência no setor filantrópico, enquanto a outra metade é
nova nele. Como consequência dessa mistura de filantropos novos
e experientes, um processo de orientação ocorre naturalmente dentro do grupo e se torna interessante, um processo em que ambas as
partes pareceriam se beneficiar. Novos filantropos beneficiam‑se da
experiência de seus companheiros, enquanto os membros mais experientes do grupo beneficiam‑se de serem forçados a pensarem e
articularem os principais elementos estratégicos que contribuíram
para seu sucesso e fracasso no passado. Seus fracassos foram vistos
como contribuindo para seu amadurecimento filantrópico.
Acreditamos que pode haver mérito na repetição de aspectos
deste sistema para a população geral de filantropos de desenvolvimento. Aqueles que são novos no setor poderiam acelerar seu
processo de aprendizagem com base na experiência dos demais que,
por sua vez, se beneficiariam da experiência de se tornarem profissionais mais reflexivos. Mas os ganhos para ambos os grupos exigiriam um compromisso de tempo. Os processos de orientação e tomada de decisão são geralmente muito complexos para serem
tratados por telefone ou email e, portanto, o comprometimento
com reuniões presenciais seria de extrema importância para o seu
sucesso. Esses processos de tomada de decisão também podem
exigir que todos os membros da equipe se comprometam com viagens ou visitas de campo. Mostraremos depois como esse sistema
pode se tornar ainda mais eficiente através da adição e integração
de estruturas de conhecimento subjacentes.
Uma das funções principais realizadas pelos líderes desses grupos
é facilitar a transição entre a experiência comercial anterior das pessoas
e seu novo papel na filantropia. Para conseguir isso será necessário
incentivar a reflexão sobre os princípios de ‘ancoragem e adequação’
e sobre a ‘teoria da perspectiva’, à qual nos referimos anteriormente
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neste relatório. A transição de negócios para filantropia e as adaptações de pensamento necessárias não são apenas intelectualmente
complexas, mas também emocionalmente difíceis. Os líderes do
grupo podem facilitar a transição intelectual e minimizar a dificuldade
emocional que poderia ser encontrada ao trabalhar‑se sozinho.
O último resultado principal deste processo de grupo é maximizar a possibilidade de descoberta de soluções mais sustentáveis para
um dado problema social. O exemplo usado é um projeto em que
eles estão procurando ajudar uma igreja. Para possibilitar este projeto, todos os seis membros do grupo entraram em um avião e visitaram o local. A igreja estava planejamento garantir financiamento
para construir um novo prédio em seu terreno, então a solução mais
rápida seria que todos se unissem e doassem as verbas necessárias.
Suas discussões levaram o grupo a considerar uma abordagem
mais sistêmica para o problema e eles optaram por fornecer financiamento para apoio educacional à igreja para que ela pudesse enviar
dois de seus membros para fazer o treinamento mais atual em captação de recursos. Ao fazer isso, eles criaram capacidade de longo
prazo na igreja para que ela pudesse cumprir sua própria missão.
Obviamente, é um tanto quanto possível que um filantropo que
trabalhasse isoladamente pudesse chegar a essa solução, mas com
a experiência adicional de seus parceiros e o debate que se seguiu,
a probabilidade de inovação no desenvolvimento estratégico foi
bastante reforçada.

Cultura de aprendizagem organizacional
Destacamos muitas vezes neste relatório o caráter de grande importância do aprendizado como uma maneira dos filantropos ava-
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liarem e gerirem de maneira mais eficiente os riscos em sua doação.
A aprendizagem em relação à natureza dos beneficiários que devem
ser abordados, aprendizagem em relação a intervenções realmente
exigidas, aprendizagem sobre os riscos vistos por comunidades focais
e assim por diante. Nesta seção, ampliamos o debate para analisar
a aprendizagem no nível institucional. Como o próximo caso mostrará em breve, a aprendizagem institucional também pode minimizar o risco, mas isso só ocorre quando ele é explicitamente integrado na estratégia operacional e cultura de uma instituição não
lucrativa. Algumas das maiores fundações na nossa amostra adotam
ativamente essa abordagem em seu processo de doação. Neste caso,
analisaremos o estabelecimento de uma cultura institucional de
aprendizagem dentro de uma organização não lucrativa start‑up em
um ambiente do pós‑guerra.
Caso sete: Um grupo de advocacy do pós‑guerra para a filantropia

Neste caso, um grupo de jovens se reuniu para discutir como abordar problemas políticos, sociais, de educação e de saúde na sua
sociedade do pós‑guerra. Suas diferentes formações educacionais
e profissionais lhes proveem a oportunidade de contribuir exclusivamente ao grupo e aprender uns com os outros. A reforma política
em seus países os permitiu refletir de maneira consciente sobre o
que impacta suas ações coletivas e o que eles podem fazer em um
ambiente de mudanças rápidas. A aprendizagem tornou‑se, portanto, parte do resultado de seu processo de planejamento estratégico
e cada membro do grupo se apropriou dela quando ela ocorreu.
Essa ajuda para a tomada de decisão futura também agregou para
seu compartilhamento de senso de propriedade da iniciativa porque
todos eles participaram de sua criação, a qual acabou sendo uma
inovação bem‑sucedida.
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Em certo momento, os objetivos dessa organização eram promover a conscientização da atividade filantrópica e ter uma discussão aberta com empresas privadas sobre filantropia, de modo que
pudesse ajudar as organizações não lucrativas a alcançar independência financeira de instituições internacionais. Dado o caráter do
ambiente político, ambos os objetivos eram desafiadores e, portanto, o risco de impacto foi considerado elevado.
O nível de risco de impacto também foi elevado devido à confusão sobre a definição e o papel da filantropia em sua cultura nacional. Descobriu‑se que a organização precisava trabalhar com duas
escolas de pensamento sobre o que a filantropia deve fazer. A primeira escola acreditava que a filantropia (no modelo tradicional de
caridade) deve apenas tratar necessidades imediatas, enquanto a
segunda escola sentia que devia ser mais sistemática em aspecto e
tratar as raízes de um problema, em vez de apenas os seus sintomas.
A organização concluiu no início de sua operação que era de importância estratégica comunicar‑se abertamente com aqueles que tomam ambas as perspectivas. Eles argumentavam que não podiam
tomar uma posição sobre essas questões e correr o risco de deixar
alguns aspectos da sociedade.
A fim de adquirir a capacidade para trabalhar efetivamente com
ambas as perspectivas, a organização reforçou a cultura de aprendizagem que se originou dos membros do grupo de fundação e
conversou com o maior número de agentes possível para desenvolver seu entendimento do atual conhecimento e, assim, das necessidades de informação de ambos os grupos. A procura ativa dessa
informação e o monitoramento das mudanças de atitude foram
absolutamente importantes para o seu sucesso. Então, eles incorporaram a cultura de aprendizagem em seu plano estratégico para
atingir seus objetivos organizacionais. Como exemplo, eles ampliaram
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sua meta original de falar com 15 empresas locais para mais de 100
como parte de seu processo de elaboração anual de estratégias.
A literatura acadêmica sobre aprendizagem organizacional
poderia informar como uma cultura de aprendizagem pode ser incorporada na filantropia de desenvolvimento. Pesquisas adicionais
seriam úteis para compreensão dos tipos de instituições que poderiam requerer formas particulares de aprendizagem e como as
mudanças estruturais no sistema de aprendizagem adotadas poderiam facilitar a redução do impacto e do risco operacional.

O papel e o desenvolvimento
Nossos entrevistados tocaram repetidamente em outro tema discutido durante o Bellagio Summit, a confiança. Eles consideraram a
confiança um ativo importante que tem o potencial de elevar o
impacto e reduzir o risco operacional. Há muitas definições, mas a
confiança é geralmente tida como: ‘uma expectativa generalizada
de um indivíduo de que se pode confiar na palavra do outro’ (Rotter
1967, p651).
Duas categorias diferentes de confiança são importantes no
contexto de filantropia de desenvolvimento. Primeiro, tem a confiança que os filantropos buscam ganhar de seu grupo beneficiário.
O sucesso na obtenção de confiança aumenta muito a probabilidade
das comunidades se envolverem com a organização não lucrativa e
participar de seus programas. Potenciais beneficiários desenvolvem
grande garantia de que resultará em uma mudança real, veem menos
riscos no envolvimento no projeto e ficam mais entusiasmados com
sua participação. Quando há confiança, o risco de impacto é, portanto, significativamente menor.
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Segundo, há a confiança que as organizações não lucrativas
querem construir por parte de potenciais investidores ou doadores.
Se a organização é considerada merecedora de confiança, é significativamente mais provável que ela consiga gerar os recursos necessários de filantropos, governos ou órgãos multilaterais para implementar seus programas. Quando há confiança, elas percebem um
menor risco de impacto e desenvolvem maior confiança de que
haverá uma mudança significativa. Os custos das transações também
são reduzidos para elas dado que a necessidade de elaborar mecanismos de controle é reduzida.
Também ficou claro pelas nossas entrevistas que a confiança é
mais considerada como uma construção multilateral como ilustrado
na Figura 4. Quando os filantropos usaram o termo para descrever
seu relacionamento com uma organização, ela foi vista como ‘de
confiança’ quando eles acreditaram que
a)
b)
c)

havia as competências necessárias para causar impacto,
era principalmente motivado pela necessidade de fazer o bem, e
ao fazer o bem, ela agiria como um código moral congruente
ou um grupo de princípios éticos.

Curiosamente, as mesmas dimensões foram consideradas relevantes para os membros de uma comunidade em seu desenvolvimento de confiança em uma organização patrocinadora e, neste
contexto, também há duas categorias de confiança que devem nos
preocupar. A primeira é a confiança interpessoal que pode existir
entre os membros das comunidades que se beneficiam de um programa social e membros individuais da equipe de desenvolvimento
que estão ativamente envolvidos em sua entrega. A segunda é uma
forma mais geral de confiança que as comunidades têm na organi-
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zação como um todo. Ambas são altamente significativas na redução
de impacto e risco operacional, e ambas têm antecedentes semelhantes que precisam ser ativamente endereçados e geridos. Isso
também é retratado na Figura 4.

Figura 4: Um modelo multidimensional de confiança
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Caso oito: Uma fundação comunitária africana

Durante nossas entrevistas, discutimos o caso de uma fundação
comunitária africana. A construção da confiança foi uma parte explícita da criação de sua capacidade operacional porque ela considerou isso muito importante para o sucesso de sua missão. Esse
esforço de construção de capacidade enfoca a aquisição de confiança do grupo diverso de comunidades em que a fundação e seus
programas atuam. Aqui a entrevistada reconheceu cedo que para
ganhar confiança, a organização precisaria demonstrar ganhos tangíveis para aquelas comunidades logo no começo do relacionamento. Esses ganhos, no entanto, precisariam ter relevância imediata
para as necessidades reais das comunidades e, portanto, ela trabalhou para abrir meios de comunicação para identificar quais seriam
essas necessidades e alinhar os objetivos da fundação com os objetivos e valores da comunidade. O estabelecimento de bons canais
de comunicação possibilitou receber e processar feedback sobre o
progresso da iniciativa e abrir um diálogo sobre os passos que seriam
necessários. Ele também lhe permitiu ver o risco da perspectiva da
comunidade e entender quais dificuldades as pessoas poderiam
enfrentar durante sua participação.
A literatura acadêmica sobre confiança deixa claro que muitas
das mesmas variáveis são igualmente relevantes no contexto de
confiança interpessoal. A confiança é construída quando as pessoas
estão satisfeitas com o trabalho de pessoas específicas e sentem
que elas podem se aproximar e se comunicar com essas pessoas. A
confiança também é construída quando ambas as partes compartilham os mesmos objetivos e valores (veja um exemplo em Moorman
et al 1993, Ganesan 1994 ou Doney e Cannon 1997). Neste caso, a
filantropa dedicou um esforço considerável para identificar todas as
partes relevantes na comunidade e desenvolver um plano para de-
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senvolver confiança com cada uma delas. Isso incluiu, por exemplo,
a garantia de que a equipe do programa conhecesse os principais
indivíduos, que eles estivessem disponíveis para encontrá‑los e cumprimentá‑los quando eles visitassem o local e criassem meios para
se manterem em contato com o progresso depois disso.
Ficamos impressionados durante as nossas entrevistas com
quão importante a confiança é considerada no processo de desenvolvimento. Ficamos surpresos com o fato de que, apesar de sua
importância, muitos de nossos entrevistados lutaram para obter a
confiança no contexto de seu relacionamento com potenciais parceiros não lucrativos e com a melhor maneira de desenvolvê‑la.
Quando pressionados, eles falariam em termos da importância de
estabelecer e implementar accountability e mecanismos de controle, ainda que não sejam mecanismos para geração de confiança per
se, eles são mecanismos baseados em confiança separada necessária na falta de confiança. Na nossa visão, a gestão de risco bem sucedida requer um amálgama de medidas baseadas em confiança,
mas os filantropos parecem mais focados em uma do que na outra.
Eles tenderiam a assumir mais risco quando eles dedicam mais atenção em promover confiança, como muitos dos antecentes retratados
na Figura 4.

O papel do controle
O elemento final de uma gestão de risco bem sucedida destacado
em nossas entrevistas foi a criação de mecanismos de controle
adequados. Os controles foram considerados importantes quando
há pouca base para confiança, um forte desejo de fazer a gestão ser
responsável ou quando os interesses de um grupo diverso de acio-
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nistas requerem proteção. Nossa causa final ilustra a insensatez de
não se dar a consideração adequada ao controle.
Caso nove: Um centro comunitário não lucrativo na Europa

Nosso último caso enfoca um grupo de quatro executivos que queriam criar uma organização não lucrativa em uma comunidade urbana economicamente desprivilegiada. O plano era que a organização não lucrativa transformasse um prédio municipal histórico em
um centro comunitário multifuncional. A maior parte da receita
destinada a esse projeto viria de um centro de conferência que receberia eventos de outras instituições não lucrativas. Desde o início,
foi estabelecido que uma taxa de ocupação de 70 a 80% seria necessária para o equilíbrio financeiro. Durante os primeiros três anos de
operação do Centro, a taxa real de ocupação permaneceu em cerca
de 20%. A organização ficou no vermelho desde o seu estabelecimento e sobreviveu apenas por causa da disposição de um fluxo
constante de filantropos individuais em continuar investindo nela
apesar de altos riscos operacionais e estratégicos. Como isso pode
acontecer?
Cada um dos quatro fundadores da organização não lucrativa
tinha uma média de vinte anos de experiência como donos de empresas locais bem sucedidas ou funcionários públicos seniores.
Quando eles dedicaram fundos para sua organização não lucrativa,
eles tinham um forte histórico de sucesso pessoal no domínio escolhido, mas não tinham evidência de uma disposição para atender o
público bem. Eles elevaram suas conexões existentes com o governo regional para garantir uma locação de longo prazo de terrenos
e instalações a um preço simbólico.
Eles também conseguiram melhorar sua reputação para assegurar grandes doações de duas fundações nacionais e internacionais
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distintas. Juntas, essas duas fontes de renda lhes possibilitou ter um
caso convincente para apoiar um pequeno número de doadores
individuais a fornecer o equilíbrio necessário para darem início ao
seu empreendimento. Apesar do fato de que somas significativas
de dinheiro foram envolvidas, todos os principais financiadores falharam em estabelecer controles significativos, dependendo apenas
de sua confiança nos indivíduos envolvidos.
As fundações nacionais e internacionais apenas requereram
que a organização não lucrativa fornecesse informações de que
haviam atingido os objetivos de seu programa. Isso incluiu uma
creche funcional e uma academia, acessíveis à comunidade local, e
oportunidades de emprego para as pessoas e, principalmente para
as minorias locais. Embora uma estrutura de receitas sustentável
fizesse parte das exigências do financiador, ela não foi sujeita a um
teste de estresse robusto e independente. O mesmo ocorreu com
o governo regional, desde o momento em que a locação de longo
prazo foi assinada e um valor simbólico foi pago, ele teve pouco
interesse e controle sobre como a organização não lucrativa poderia
se manter sustentável. Os filantropos individuais não tiveram um
resultado melhor devido à sua dependência desconfiança, apear de
não ter havido evidência de um compromisso em atender bem o
público (uma dimensão importante da confiança de desenvolvimento na Figura 4). Sua confiança foi determinada apenas por percepções
falhas de competência tiradas de outros domínios e do apoio óbvio
para a empresa de fundações e governo.
Os problemas neste caso foram ainda compostos pelo fato de
que os fundadores da organização se tornaram executivos da caridade, o que influencia muito a seleção do presidente do conselho e
de outros membros. Como resultado, o presidente nomeado era
fraco e o conselho, amplamente ineficiente, exercendo muito pouco
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controle sobre a equipe executiva. Consequentemente, eles nunca
foram responsabilizados pelo seu nível de remuneração, seus objetivos falhos nem pela falta de impacto sustentável na comunidade.
Os executivos também não foram responsabilizados pela falha em
implementar propostas firmes de investidores em relação a corte
de custos e outras mudanças no plano de negócios.
A aprendizagem deste caso é multifacetada. Primeiro, os filantropos precisam entender os papéis precisos que eles têm por
outras fundações e agências do governo no contexto de seu trabalho; neste caso, o que o governo local e outras fundações tinham
em jogo e o que eles esperariam ser resultados aceitáveis da organização não lucrativa se uma preocupação importante não for
tratada, como quão sustentável o plano de negócios pode ser após
a efetivação de uma doação, eles precisam de cautela. Neste caso,
o apoio do governo local e de grandes fundações não fez nada
para reduzir o impacto ou os riscos operacionais para os filantropos
individuais. De fato, eles trabalharam contra eles no seguinte sentido. A organização não lucrativa conseguiu convencer seus financiadores nacionais e internacionais de que ela havia alcançado os
objetivos do programa de sua doação. E depois usou essa informação para solicitar novos doadores citando os financiamentos
existentes como evidência da legitimidade da organização e desviando atenção da falta de um modelo de negócios sustentável. A
abordagem tornou difícil para os novos financiadores avaliar adequadamente seu nível de risco. Portanto, parece claro que o controle dos recursos filantrópicos não deve ser liberado até que
planos operacionais e de negócios bem sucedidos e mutualmente
acordados sejam colocados em prática e que o apoio constante
deve ser contingente em uma aderência bem sucedida a esses
planos ou a ajustes adequados neles.
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Os filantropos devem também considerar a adequação das
estruturas de governança às condições locais. Nem isso nem a necessidade de acompanhar o desempenho em relação a um dado
plano de negócios é, em algum sentido, óbvio. Também não é claro
como as pessoas devem avaliar a confiança neste contexto. Pelo
menos uma das dimensões destacadas na Figura 4 está faltando e
a competência em que se basearam foi retirada de setores completamente diferentes. Um maior grau de reflexão por parte de filantropos individuais destacaria especificamente porque uma dependência da confiança neste caso foi unicamente inadequada. Todas
essas questões poderiam ser potencialmente incluídas em um órgão
formal de conhecimento dos filantropos, para que eles sejam melhor
preparados para a prática de sua filantropia.
O caso também destaca o fato de que uma organização não
lucrativa ser transparente não é por si só suficiente. A organização
não lucrativa neste exemplo foi completamente aberta sobre suas
finanças e o fato de que estava definitivamente no vermelho. Na
verdade, ela simplesmente levantou este fato para sua vantagem
na garantia de verbas adicionais. Os filantropos, portanto, precisam
ser claros sobre o que eles esperam que seja transparente. Neste
caso, o modelo de negócios foi opaco assim como o caráter do
impacto na comunidade local.
O estabelecimento de mecanismos de controle é algo em que
as fundações estabelecidas têm muito mais experiência e conhecimento. Porém, não nos pareceu que seu conhecimento tenha sido
alavancado para benefícios de outros que trabalham com desenvolvimento. Isso novamente ressalta a necessidade de uma nova estrutura de aprendizagem em todo o sistema e a cultura que poderia
facilitar a transferência de conhecimento.
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Ampliação da capacidade
estratégica e operacional
O tema da aprendizagem tem sido destacado muitas vezes neste
relatório, mas ainda ficamos surpresos durante as nossas entrevistas
com como poucas oportunidades formais pareceram ser para os
nossos entrevistados aprender através da experiência de outros ou
de arcabouços acadêmicos ou modelos que podem ajudar na conceptualização e gestão do risco. Houve muitas ameaças em comum
que surgiram de nossas entrevistas, ressaltando a potencial utilidade que seria oferecia por um órgão subjacente de conhecimento
que pudesse oferecer a todos os novos filantropos ou responsáveis
por fundações o estabelecimento de sua jornada. Enquanto o desafio oferecido por tentativas de solucionar os problemas mais difíceis
de serem tratados do mundo pode ter atraído muitos para o nosso
setor, parece fácil sugerir que cada problema deve ser abordado
novamente sem referência à aprendizagem ou experiências existentes. Se os filantropos de uma comunidade são sérios sobre querer
tratar os problemas de desenvolvimento, deve ser encontrada uma
maneira de definir um conhecimento relevante e garantir que seja
disseminado para todos aqueles que podem se beneficiar de sua
aplicação.
Uma nova Associação de Filantropos Profissionais poderia mapear as principais competências para os filantropos: decidir sobre o
órgão subjacente de conhecimento e seria exigida a apoiar essas
competências e identificar redes adicionais e apoio que pode ser útil
para ajudar os indivíduos a alcançarem um nível adequado de competência. Enquanto os profissionais devem, obviamente, assumir a
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liderança, esta infraestrutura profissional não deve ser desenvolvida
por filantropos ou seus assessores isoladamente. Para ser eficiente,
também deve‑se buscar referências acadêmicas para identificar teorias relevantes e estruturas relevantes de uma variedade de disciplinas diferentes e para trabalhar para contextualizar esse conhecimento no domínio da filantropia. Como muitos de nossos entrevistados
observaram, o conhecimento de disciplinas como economia, psicologia, sociologia e marketing pode ser útil, mas deve ser adaptado
ou traduzido para gerar valor real para eles em suas operações diárias.
Para apoiar este modelo, um órgão profissional também poderia realizar sua própria pesquisa e construir ativamente novas teorias
em disciplinas que poderiam ser valiosas para os filantropos. Ele
também poderia realizar uma revisão periódica de novos trabalhos
que poderiam potencialmente oferecer valor. No atual relatório,
demonstramos a utilidade da teoria da perspectiva, ancoragem e
adequação, e a literatura mais ampla sobre aprendizagem organizacional e confiança. Como ficamos um tanto quanto focados no risco,
é possível imaginar um órgão mais amplo de conhecimento que
poderia potencialmente oferecer valor para indivíduos que trabalham
ou entram no campo da filantropia. Novas pesquisas com o potencial
para informar filantropia estão aparecendo em uma base regular e
merecem ser integradas.
Uma associação também pode oferecer treinamento e oportunidades educacionais. Essas oportunidades também podem incluir
o desenvolvimento de qualificações educacionais formais, mas mais
provavelmente poderia envolver oportunidades de certificação ou
credenciamento de relevância para filantropos e equipes de fundações diretamente envolvidas em doações.
Estamos cientes de que muitas organizações podem reivindicar
o fornecimento de pelo menos parte do que foi descrito aqui. O que
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é novo na nossa proposta é a noção de que a filantropia de desenvolvimento agora deve ser estabelecida como uma profissão, com
o tipo de infraestrutura de apoio dedicada e sustentação acadêmica
rigorosa que encontra‑se atualmente disponível para outras categorias de profissionais. Porém, para obter sucesso, essa iniciativa deve
obviamente ser controlada e liderada por aqueles envolvidos ativamente no empreendimento e, assim, bem posicionada para determinar as necessidades de seus pares.
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Conclusões e recomendações

Categorias do risco
Os riscos estratégico e operacional são as preocupações primárias
dos filantropos envolvidos em desenvolvimento internacional. Juntos, eles são os componentes primários do risco de impacto. Outros
riscos identificados em nossas entrevistas são financeiros, reputacionais, políticos e pessoais. No entanto, esses riscos foram raramente considerados importantes e tipicamente apenas se tornaram
uma preocupação porque foram percebidos como elementos que
elevam o risco estratégico ou operacional.

Avaliação do risco
Indivíduos ancoram sua avaliação do risco na filantropia em suas
experiências profissionais e pessoais anteriores. Ao se tornar um
filantropo ou doador profissional, eles precisam superar adequadamente a heurística de ‘ancoragem e sub‑ajuste’ e se adequarem
corretamente ao contexto de cada decisão de doação. Sugerimos
três maneiras em que isso pode ser conseguido: incentivando a reflexão sobre o fato de que as âncoras existem, o fornecimento de
novas âncoras, e a seleção de projetos em que as âncoras existentes
também podem ser mais apropriadas. No caso da última solução,
os indivíduos podem então ser encorajados a tomarem riscos que
progressivamente fora de sua zona de conforto.
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Os doadores têm alta sensibilidade a probabilidades próximas
à impossibilidade e incerteza. Porém, grande parte da doação é
focada em trazer um projeto com uma alta probabilidade de sucesso à certeza, em vez de trazer um projeto impossível para uma pequena chance de sucesso. Sugerimos que seja dada mais atenção
ao segundo caso, com as organizações não lucrativas enquadrando
sua necessidade de levar em conta a probabilidade em que o valor
é próximo a zero. Enfatizar a contribuição exclusiva de que um indivíduo específico pode ter e adaptar a abordagem elevaria a tomada de risco.
Os indivíduos são mais sensíveis a perdas aparentes do que aos
ganhos. Isso é importante dado que eles gastam um esforço cognitivo significativamente menor ao identificar seus ganhos. Para assumir mais riscos, os filantropos precisam ser incentivados a refletirem
sobre a razão pela qual sua filantropia os motiva intrinsecamente e,
portanto, identificar todos os ganhos que ela produz. Esta conclusão
é igualmente relevante para o domínio das fundações, visto que há
benefícios que podem agregar à instituição, decorrentes de prover
uma aprendizagem relevante, desenvolvimento de capacidades e
melhora das redes. Esses ganhos também devem ser quantificados
para facilitar uma maior tomada de risco.
Os indivíduos também devem ser persuadidos a investir tempo necessário para ganhar conhecimento específico de um domínio antes de participar da filantropia. Eles precisam de uma compreensão fundamental de como isso pode se diferenciar de outros
projetos em que tenham trabalhado e, assim, como podem adaptar seu conhecimento, competências e redes anteriores para
produzir o melhor efeito. Aqueles que fazem isso ficarão mais
preparados para tomarem decisões e toleram um nível de risco
mais elevado.
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Há uma necessidade semelhante para garantir que esses novos
participantes da filantropia reconhecem sua aversão natural à ambiguidade. Ao mesmo tempo em que será perfeitamente natural
buscar por âncoras a serem usadas para reduzir essa ambiguidade,
no contexto de inovação social será muito improvável que existam
âncoras apropriadas. Quando este for o caso, seria melhor evitar
comparações completamente do que tomar decisões baseadas em
dados inapropriados.

Gestão de risco estratégico
Os filantropos e organizações filantrópicas devem ser encorajados
a participarem de análises de sistemas e para desenvolverem estratégias para gestão de risco. Isso vai além de uma compreensão limitada do impacto e da estratégia para incluir uma consideração mais
ampla de todos os stakeholders e forças que afetarão a implementação de um projeto. Ao fazer isso, eles acelerarão a identificação
de outros agentes relevantes cujas necessidades devem ser endereçadas para realizar impacto. Apenas quando todos os stakeholders
tiverem sido identificados, o risco estratégico pode ser definido e
gerido de maneira satisfatória.
O filantropo também pode aprender muito com o campo de
marketing social e, em particular, de uma mudança no foco de filantropia para uma abordagem orientada para o mercado. Em vez de
vender ideias para comunidades, é melhor se inserir ou incorporar
sua organização nessas comunidades e dedicar um tempo para
aprender sobre as necessidades genuínas dos beneficiários e quaisquer riscos que eles podem sofrer como consequência de seu envolvimento na iniciativa. Quando o amadurecimento do impacto é
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atingido, torna‑se muito mais fácil administrar os riscos associados
para ambas as partes.
Dado que leva tempo para desenvolver uma compreensão
detalhada das necessidades e sensibilidades dos grupos beneficiários,
pode ser melhor usar uma abordagem segmentada para alcançar
impacto, fazer pequenos ganhos incrementais e facilitar a aprendizagem necessária para obter um impacto maior nas etapas finais de
um projeto.
A gestão de risco estratégico é também muito facilitada pelo
desenvolvimento de uma compreensão de outros grupos que
podem potencialmente influenciar o impacto. Os filantropos devem, portanto, considerar dedicar uma parte significativa de seu
tempo para construir redes pessoais e profissionais relacionadas
ao seu interesse filantrópico, para que eles possam identificar de
maneira mais precisa as partes relevantes. Também recomendamos
que os filantropos tenham acesso a estudos de caso que ilustram
como o envolvimento com grupos de interesse especial podem
transformar oportunidades para criar impacto filantrópico. Esses
casos poderiam fazer parte de um órgão mais amplo de conhecimento que sentimos que pode ser agrupado e disponibilizado para
filantropos e doadores.
Uma rede de filantropos que trabalham em áreas semelhantes
deve ser estabelecida para permitir que os novos na profissão aprendam através das experiências de outros e possam ser apoiados em
sua tomada de decisão. A capacidade de entrar em contato e poder
discutir com outros melhoraria a qualidade da tomada de decisões
através da transferência de conhecimentos, mas o processo por si
só também reduziria o risco aparente visto que as pessoas têm maior
facilidade de compartilhar as questões que as preocupa.
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Gestão do risco operacional
Também é importante fazer uma distinção entre os riscos operacionais e estratégicos. Os critérios usados para avaliar e gerir o risco
operacional e estratégico variará dependendo do contexto e do
estágio no ciclo de inovação. Agora entendemos bem como as percepções desses riscos podem mudar e, portanto, o que seria uma
experiência normal para um filantropo. A preparação deles para o
que podem esperar reduziria o estresse psicológico que poderia ser
sofrido e aumentaria a tomada de risco como consequência.
Quando possível, os filantropos e as organizações filantrópicas
devem ser incentivadas a desenvolver um portfólio diversificado de
risco. Um portfólio diversificado de risco permite maior aceitação
do risco em um projeto adicional. Quando os filantropos devem ter
foco em uma questão ou causa apoiada por muitos outros poucos,
eles devem ser encorajados a ver cada componente de sua estratégia separadamente quando se trata de risco operacional. Dessa
maneira eles podem se permitir tomar mais risco em alguns aspectos
de sua abordagem e reduzir seu risco de impacto geral como consequência.
Já houve menções sobre redes de apoio que podem ser facilitadas para os filantropos. Elas têm um papel também na gestão de
risco operacional visto que os conselheiros poderiam facilitar e
acelerar o processo de aprendizagem. Enquanto um investimento
significativo de tempo seria necessário para tanto o mentor quanto
o aprendiz, demonstramos que pode resultar em benefícios significativos para ambas as partes. É notável aqui a oportunidade para
os aprendizes aprenderem como adaptar seu conhecimento, competências e redes ao novo ambiente filantrópico.
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Enquanto os indivíduos podem aprender dessa maneira, uma
maneira mais importante de reduzir o risco foi que as suas organizações aprendessem também. Para que o risco operacional seja
gerenciado com sucesso, uma cultura de aprendizagem deve ser
apoiada na estratégia de uma organização – isto é, a aprendizagem
é vista como um veículo através do qual o impacto será alcançado,
em vez de ser simplesmente uma consequência dele. Essa aprendizagem precisa ocorrer no nível organizacional, mas também beneficiaria o setor como um todo se houvesse um mecanismo para reproduzi‑la e divulgá‑la para outras pessoas.
Os filantropos precisam desenvolver uma forte compreensão
da distinção entre confiança e confiabilidade e entender o papel que
ambas têm na redução do risco operacional. Confiança interpessoal
e organizacional tem um papel na redução do risco para as partes
nas trocas, diminuindo os custos dado que há menos necessidade
de dependência de mecanismos formais de controle. No entanto, é
importante que os filantropos aprendam o caráter da confiança de
desenvolvimento e, assim, as circunstâncias em que a confiança é
adequada.
Além da construção da confiança, procedimentos rigorosos
de controle devem ser desenvolvidos para incutir confiança por
parte de filantropos e beneficiários de que resultados apropriados
serão alcançados. Esses procedimentos de controle devem ser
concebidos e implementados de maneira que reforçam, em vez de
prejudicar, a confiança. Esses mecanismos de controle devem ser
precisamente alinhados ao impacto, de modo que a mensuração
fornecida seja significativa, tempestiva e precisa. A gestão do risco
operacional é amplamente facilitada quando as informações são
disponibilizadas prontamente e ações corretivas podem ser tomadas, caso seja necessário.
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Para facilitar o desenvolvimento de mecanismos apropriados
de controle, também recomendaríamos que filantropos novos no
setor de desenvolvimento fossem avaliados quanto aos papeis desenvolvidos por diferentes categorias de financiadores e, portanto,
os controles que cada um desses players provavelmente implementarão. Em particular, eles devem ter uma base sólida sobre a questão
de sustentabilidade e entender quem tem participação nisso e os
controles que podem ser instigados para garantir que isso ocorra.
O tópico de governança e os pontos positivos e negativos dos modelos comuns à região focada teriam uma contribuição valiosa no
órgão filantrópico de conhecimento.

Filantropia como profissão
Parece claro do que mostramos que um órgão discreto de conhecimento agora existe que pode ser valioso para os filantropos. Destacamos a utilidade das teorias de risco existentes e um conhecimento em funcionamento de como o setor não lucrativo pode ser
diferente das empresas e do setor público. Enquanto muitos indivíduos talentosos podem e vão encontrar sua própria maneira de
trabalhar com a filantropia, há atualmente apenas mecanismos limitados para lhes permitir aprender com a experiência dos outros ou
refletir sobre sua abordagem pessoal para com a doação, usando
teorias e arcabouços adequados. Pareceu claro nas nossas entrevistas que fazer uma boa filantropia requer um grupo específico de
habilidades, competências e redes que podem ou não ser sobreposta com o que pode ser adquirido através das experiências profissionais e pessoais dos filantropos. Para participar de uma avaliação do
risco adequada e aperfeiçoar a tomada de decisão filantrópica, os
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indivíduos devem ser capazes de acessar um órgão de conhecimento que os ajudaria a fazer isso bem. Pode ter chegado a hora da filantropia de desenvolvimento ser considerada uma profissão, com
currículo próprio, associações profissionais, credenciais e redes de
suporte. Os indivíduos expostos ao pensamento relevante e a um
órgão de conhecimento estarão muito melhor posicionados para
evitar dificuldades do passado e participar de maneira bem sucedida
com o risco de desenvolvimento adequado.
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Guia de entrevista:
O guia de entrevista a seguir foi enviado para os participantes
antes de suas entrevistas:
A finalidade da entrevista é explorar como os filantropos conceitualizam o risco e as estratégias que eles têm usado para assumir
e gerenciar risco em suas doações. Esperamos identificar a maiores
barreiras que os filantropos precisam transpor para assumir risco e
descrever os processos através dos quais as diferentes escolhas
podem ser avaliadas.
Em preparação para a entrevista, gostaríamos que você pensasse sobre como conceitualiza o risco e em um exemplo presente
na sua filantropia em que:
1.

2.

Você assumiu deliberadamente um risco maior do que o comum.
Quais preocupações você (ou sua equipe) teve no momento
em relação a se envolver nesse nível de risco e como as superou?
Você teve que lidar com uma consequência difícil ou que tomar
uma decisão arriscada. Talvez um projeto não tenha conseguido atingir os objetivos afirmados, ou houve uma consequência
inesperada de sucesso? Exploraremos a maneira como você
lidou com essa consequência e seu impacto no pensamento
subsequente.

Começaremos nossa entrevista, porém, conhecendo mais sobre
o caráter da sua filantropia pessoal. Depois pediremos a você que
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descreva brevemente um dos cenários acima e os riscos envolvidos.
Depois, passaremos a maior parte do tempo da nossa conversa
explorando em detalhes como cada cenário ocorreu. Ao fazer isso,
criaremos um ‘mapa de lógica de pensamento’ de como você conseguiu assumir risco ou lidou de maneira bem sucedida com a consequência da tomada de risco.
É possível que teremos tempo apenas de analisar profundamente uma situação filantrópica dependendo da complexidade do
caso. Por essa razão, lhe daremos a opção de começar com o cenário que você acredita ter tido o maior impacto na formação da sua
atitude pessoal para com o risco.
A entrevista terminará com uma breve discussão sobre como
você vê o papel do risco na filantropia e como acha que os filantropos devem ser encorajados a assumir riscos em suas doações.

Abordagem da entrevista
Adotamos uma técnica de entrevista chamada ‘Decodificação da
Disciplina’ (Decoding‑The‑Discipline’ – Pace and Middendorf 2004). Essa
abordagem supõe que as pessoas que são especialistas em suas áreas se tornaram especialistas por serem extremamente boas no que
fazem (na maioria dos casos, solucionando problemas). Uma consequência de ser extremamente boa, no entanto, é que o processo lógico usado para se tornar um especialista torna‑se tão natural que os
indivíduos raramente precisam pensar sobre a maneira como eles
fazem as coisas ou refletir sobre as principais barreiras que devem
superar para atingir um objetivo. Isso se torna natural para eles.
O que essa técnica de entrevista faz é nos ajudar a analisar os
processos de raciocínio dos filantropos em um nível mais aprofun-
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dado. O ponto‑chave desse tipo de entrevista é descobrirmos rapidamente uma barreira que os filantropos precisam superar para
tingir um objetivo. Na maioria dos casos, chegamos a essa barreira
nos primeiros cinco minutos da nossa entrevista, perguntando a eles
qual o maior risco que encontraram em sua filantropia. Uma vez que
identificamos a barreira, conseguimos analisar seu processo para
superá‑la em detalhes significativos. Isso, então, se tornou o foco
do equilíbrio da entrevista.
Visto que as barreiras são um pouco diferentes de pessoa para
pessoa, as perguntas que fazemos são diferentes para cada pessoa.
No fim de todas as entrevistas, começamos a ver pontos comuns
nas barreias e, como resultado, geramos uma lista de questões padrões a serem endereçadas a respeito do risco e como engajar
adequadamente os filantropos nesse pensamento através do nível
de risco que eles estão dispostos a assumir em suas doações.
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Apêndice 3

A análise do profissional
Como alguém que está na área do desenvolvimento há mais de três
décadas, e já recebeu todos os tipos de financiamento – de doações
diretas aos investimentos relacionados aos programas (em inglês,
‘PRIs) na forma de empréstimos bonificados (‘soft loans’); movendo‑se para o mundo das empresas sociais, erguendo fundos de investidores sociais e os alavancando com dívida comercial de instituições de finanças de desenvolvimento (‘DFIs’) e bancos comuns
– eu geralmente tive que lidar com a questão das percepções de
risco de filantropos e investidores. Também tive a oportunidade de
aconselhar alguns dos maiores filantropos na Índia e nos Estados
Unidos na elaboração de suas estratégias de programa e vi as questões do outro lado. É nesse contexto que li o relatório com grande
interesse.
O relatório começa descrevendo diversos tipos de risco – risco
de impacto, risco operacional, risco financeiro, risco reputacional e
risco pessoal, mas engloba os três últimos nos dois primeiros. Curiosamente, o relatório não define o risco em nenhum momento,
presumidamente porque todos nós temos uma definição intuitiva.
No entanto, eu gostaria de iniciar distinguindo mera incerteza, o que
pode ser desconcertante, de risco, quando há uma perda financeira
em um evento adverso.
Agora, se um filantropo fosse doar o seu dinheiro, qual diferença faria a ele se houvesse uma perda? Neste caso, em particular,
podemos usar o conceito de risco de impacto – o filantropo faz a
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doação para fazer uma diferença em certa condição social que querer que melhore. Então, se não houver impacto ou caso haja um
impacto menor do que o esperado, isso cria um ‘risco de impacto’
– o dinheiro doado não atingiu os resultados para os quais foi destinado.
Teria sido de grande interesse para mim se os autores também
tivessem falado sobre ‘risco de atribuição’, como já vi em uma série
de organizações filantrópicas preocupadas com essa questão. Por
risco de atribuição, quero dizer que o impacto de qualquer ação filantrópica não é adequadamente atribuído a ela. Isso pode ocorrer
porque várias filantropias, agências de desenvolvimento, como o
Banco Mundial e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas,
bem como governos nacionais etc. podem todos estar trabalhando
na mesma questão complexa de desenvolvimento simultaneamente
e, portanto, torna‑se difícil atribuir qualquer melhora específica para
qualquer um dos agentes. De certo modo, isso é o oposto do risco
reputacional, em que o nome de uma filantropia específica fica envolvido em uma polêmica. Sob o risco de atribuição, a contribuição
da filantropia não é conhecida ou, pelo menos, não divulgada. Quem,
por exemplo, será capaz de reivindicar o crédito para o sucesso de
qualquer um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (“Millennium Development Goals”), mesmo se eles tiverem sido atingidos?
A próxima seção do relatório lida com a avaliação de risco, em
que nos é oferecido um arcabouço teórico – da Teoria da Perspectiva de Tversky e Kahnemann, pela qual eles ganharam o Nobel
Prize em economia comportamental. Há alguns conceitos importantes que formam esta teoria:

•
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•

•

variável e que nossas avaliações podem ser enviesadas por essa
âncora. O filantropo também tem esse viés e isso afeta sua
vontade de assumir riscos.
A segunda noção é a da ‘função de valor’ assimétrico, em que
a extensão da privação sentida por uma perda X é maior do
que a extensão de realização sentida para o mesmo valor de
ganho X. Isso faz com que todos, incluindo um filantropo, fiquem
mais sensíveis à perda (não obter um impacto) do que ao ganho
(obter um impacto). Isso é o que direciona grande parte do
comportamento filantrópico para apostas seguras, por exemplo,
dinheiro gasto com educação e saúde raramente é perdido,
embora inicialmente a falta deles representarem o fracasso do
Estado. No entanto, vemos muitos casos em que os filantropos
financiam escolas e hospitais, mas não grupos de advocacy que
querem influenciar os governos a investirem mais em educação
e saúde, e gastarem o que já gastam de maneira mais eficiente.
Então, embora eu acreditasse no poder de advocacy política
para conseguir mudanças, eu consegui erguer recursos para
isso apenas través de financiamento de ‘entrega de programa’.
O filantropo ingênuo vê que a entrega de programa trará resultados suficientemente bons, de modo que mesmo se a advocacy não funcionasse, o efeito da rede seria positivo. O filantropo astuto, por outro lado, sente que os esforços de
advocacy de uma organização que implementa um programa
serão mais fundamentados e, assim, mais atendidos.
A terceira noção é que tendemos a ter uma maior sensibilidade
a mudanças em probabilidade em dias zonas – a zona de probabilidade muito elevada (90% ou acima) ou a zona de uma
probabilidade muito baixa (0 a 10%), do que na zona de uma
probabilidade mais moderada (10 a 90%). A razão pela qual um
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filantropo apoiaria uma causa que tem uma alta probabilidade
de sucesso é facilmente compreendida – ela tem uma baixa
chance de fracasso, e sua doação aumentaria ainda mais as
chances de sucesso. Então os filantropos ‘avessos ao risco’
prefeririam isso.
Então como podemos motivar os filantropos a contribuírem
para causas com uma probabilidade muito baixa de sucesso? Isso
está atrelado ao efeito de ‘atribuição’ que discuti anteriormente. Se
alguns filantropos fazem uma contribuição para uma causa que tem
uma baixa probabilidade de sucesso, as chances são de que quase
ninguém mais apoiaria isso. Se a causa obtiver sucesso, isso será
facilmente atribuível a apenas esse filantropo. Então, essa área chamaria atenção dos filantropos que estão procurando um nicho, e
reduziria seu risco de atribuição. Eles não precisam assumir riscos
para apoiar causas com baixa probabilidade de sucesso. A busca
pela vacina contra a AIDS se enquadra nesta categoria?
Uma das questões que tenho enfrentado, sinceramente, é que
o filantropo relativamente novo geralmente conhece muito menos
do que eu sobre a área em que atuo, mas tem‑se que levar em conta as suas tendências. Elas não são sempre tangenciais, mas quando
são, isso pode ser um problema. Além disso, é difícil que um potencial beneficiário eduque o financiador. O relatório é repleto de sugestões práticas para garantir que os filantropos aprendam e façam
ajustes em suas âncoras. Uma maneira mais simples de apresentar
esse conceito através da economia comportamental seria permitindo que os filantropos superassem seus enviesamentos. Muitos deles
foram adquiridos ao longo de suas carreiras (como, por exemplo,
manter‑se distante dos governos) ou nos estágios iniciais de sua
filantropia (por exemplo, o microcrédito é a resposta para a pobre-
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za). Os autores fazem sugestões úteis para avaliar o risco de maneira mais realista, incluindo ligações estabelecidas com um grupo mais
amplo de stakeholders em diversas subáreas, estabelecendo uma
rede de aprendizagem par a par, e construindo conhecimento sobre
o domínio antes da doação.
Os autores também sugerem que uma das melhores maneiras
de reduzir o risco de impacto é ajudar os filantropos a desenvolverem
uma compreensão de outros stakeholders que podem potencialmente influenciar o impacto. Essa também é uma boa maneira de reduzir a ansiedade de atribuição e, por fim, construir pontes para alavancagem das doações de um único filantropo. De fato, como
argumentei no meu estudo sobre Aumento da Inovação Social, os
filantropos precisam aprender a construir pontes com instituições
estatais e de mercado para aumentar suas inovações sociais de
grande utilidade. Quanto à redução do risco operacional, os autores
enfatizam ambos os sistemas de controle, mas de maneira mais
positiva, estabelecendo uma cultura de aprendizagem, na doação e
na implementação de organizações.
Para mim, no entanto, o maior risco na filantropia é o ego do
doador ou do implementador. Sempre disse que a visão ‘vertical’ da
filantropia, isto é, quando o doador elabora a estratégia (pode ser
através de especialistas contratados) e o financiamento, enquanto
aquele que trabalho pelo desenvolvimento/ativista é apenas um
implementador, e as pessoas são somente beneficiários passivos – é
profundamente falha. O fato é que tanto o doador quanto o realizador partilham uma paixão por uma causa e têm recursos diferentes para contribuir com ela. Enquanto o financiamento é importante, seria ingênuo pensar que qualquer trabalho de desenvolvimento
existente tenha resultado apenas de financiamento. Isso também
foi determinado pela visão, paixão e talentos empreendedores da-
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quele que trabalho pelo desenvolvimento/ativista. No entanto, a
menos que a comunidade participe do processo de maneira proativa, nenhum deles pode fazer uma diferença. Então, concluindo,
deixe‑nos desenvolver uma visão do século 21 de filantropia em que
nós (filantropos e fomentadores de desenvolvimento) criamos juntos um futuro geralmente desejado com a(s) comunidade(s) que
desejamos atender.
Vijay Mahajan
Fundador, BASIX Social Enterprise Group, Índia
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