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A questão da responsabilidade social é
tema que vem ganhando cada vez mais importância
nas atividades empresariais. Ele costuma estar acom-
panhado de outros dois temas próximos, porém
conceitualmente diferentes, que são a ética nos negó-
cios e a filantropia.

A responsabilidade social pode ser entendida como
uma forma de conduzir os negócios da empresa de tal
maneira que a torna parceira e co-responsável pelo de-
senvolvimento social. A empresa socialmente respon-
sável é aquela que possui a capacidade de ouvir os in-
teresses das diferentes partes (acionistas, funcionári-
os, prestadores de serviços, fornecedores, consumido-
res, comunidade, governo e meio-ambiente) e conse-
guir incorporá-los no planejamento de suas atividades,
buscando atender às demandas de todos e não apenas
dos acionistas ou proprietários. Como exemplo, uma
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empresa socialmente responsável tenderá a tratar da
poluição ambiental que está provocando se dispondo a
aplicar parte de seus lucros para minorar o problema.
Responsabilidade social significa também cuidar da
própria sobrevivência, investindo na educação, no pro-
gresso, saúde e alimentação de seus funcionários, ten-
dendo, ao mesmo tempo, a colher mais em produtivida-
de, compromisso e dedicação. O engajamento das em-
presas nestas atividades também é importante porque
atrai mais consumidores para seus produtos, podendo
constituir-se em importante fator de marketing. Esta é
basicamente a visão do Instituto Ethos, importante or-
ganização que atua nesta área.

O que se depreende destas definições é que a respon-
sabilidade social é mais do que interagir com as diver-
sas partes interessadas em suas atividades. É também
uma forma de conduzir internamente a empresa, inves-
tindo em seus funcionários e cuidando da própria so-
brevivência para que não gere um batalhão de desem-
pregados. Fica clara também a sua utilização como fa-
tor de marketing baseado em boas ações efetivamen-
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te realizadas ao invés da propaganda tradicional, calca-
da em apelos psicológicos. É bom para a imagem da
empresa junto à sociedade e junto à vizinhança. Me-
lhora o relacionamento com os empregados, com os
fornecedores. Acaba trazendo benefícios para a pró-
pria empresa. Enfim, é uma combinação de "bondade"
e interesse que leva uma organização a se interessar
por esta conduta.

A ética nos negócios é a base da responsabilidade so-
cial e se expressa por meio de princípios e valores pra-
ticados pela organização. Não adianta uma empresa
por um lado pagar mal seus funcionários, corromper a
área de compras de seus clientes, sonegar impostos,
pagar propinas a fiscais do governo, fazer concorrên-
cia predatória de preços e, por outro, desenvolver pro-
gramas junto à entidades sociais. A ausência de ética
não condiz com uma empresa socialmente responsável
e lhe retira a credibilidade.

A filantropia trata basicamente da ação social externa
da empresa, tendo como beneficiário principal a comu-
nidade em suas diversas formas e organizações, sendo
que responsabilidade social e ética nos negócios estão
mais relacionados às atividades próprias de uma em-
presa. Portanto, para ter responsabilidade social não
basta doar cestas básicas e camisas de futebol ou pre-
parar um "sopão" para os mendigos. Estas ações são
de natureza assistencialista e não vão ao cerne da
questão, que é a promoção do desenvolvimento social
sustentado. Assim, a filantropia pode-se constituir em
elemento adicional à responsabilidade social, mas não
a substitui.

Entretanto, do ponto de vista das atuais autoridades
educacionais do país o conceito de responsabilidade

social pouco tem a ver com as definições acima. Na
versão preliminar do Anteprojeto da Lei de Educação
Superior divulgado em 6 de dezembro de 2004, lê-se o
seguinte:

Art. 5. ° As instituições de educação superior exer-
cerão sua responsabilidade social pela observância
dos seguintes princípios, sem prejuízo do atendi-
mento às demais disposições aplicáveis:

I compromisso com a liberdade acadêmica, de
forma a garantir a livre expressão da atividade in-
telectual, artística, científica e de comunicação;

II - atendimento das políticas e planejamento públi-
cos para a educação superior, em especial
quanto à criação e autorização de cursos de gra-
duação e programas de pós-graduação;

III - gestão democrática das atividades acadêmicas,
mediante organização colegiada das instituições,
de modo a promover e garantir a cooperação
das categorias integrantes de suas comunida-
des;

IV - participação da sociedade civil;

V - implantação de política públicas nas áreas de
saúde, cultura, ciência e tecnologia, avaliação
educacional, desenvolvimento tecnológico e in-
clusão social; •

VI - garantia de contraditória e ampla defesa para
aplicação de penalidades a professores, estu-
dantes e servidores técnicos e administrativos,
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na forma regulada no estatuto ou regimento da
instituição, vedando-se punições ou persegui-
ções de caráter político ou ideológico;

VII - garantia de liberdade de associação, organiza-
ção e manutenção de professores, estudantes e
servidores técnicos e administrativos, por enti-
dades própria, para representação de suas res-
pectivas categorias, inclusive sindicais, quando
couber, assegurando-lhes condições físicas de
funcionamento junto a suas bases de represen-
tação;

VIII - garantia de livre expressão de professores, es
tudantes, técnicos e administrativos, por si ou
por suas entidades representativas, quanto aos
interesses e pleitos de suas respectivas catego-

rias, assegurado o livre acesso de dirigentes de
entidades regionais e nacionais de representa-
ção das categorias referidas no inciso anterior;

IX - promoção da diversidade cultural e da identida-
de, ação e memória dos diferentes segmentos
étnicos nacionais, valorizando seus saberes, ma-
nifestações artística e culturais, modos de vida e
formas de expressão tradicionais, em especial das
cultura populares, indígenas e afro-brasileiras.

Como se percebe, dos nove itens arrolados seis refe-
rem-se à adoção de práticas democráticas no âmbito
das IES. O item II deve estar se referindo à Portaria
n.° 2477 de 18 de agosto de 2004 que estabelece que os
cursos de graduação só serão autorizados quando res-
ponderem às reais necessidades da região e caracte-
rizem evidente interesse público. Neste caso, caberia

ao poder público a definição de "real necessidade" e
"interesse público", restando às IES o cumprimento da
Lei. O item V parece atribuir às IES a implantação de
políticas públicas, o que é no mínimo estranho, se con-
siderarmos as IES privadas. Quanto ao item IX, trata-
se de valorizar culturas populares brasileiras, o que
pode ser importante mas arranha a autonomia didático-
científica das universidades.

É pertinente ainda lembrar que o Plano Nacional de
Educação (Lei n.° 10.172 de 19 de Janeiro de 2001)
não se refere à questão da responsabilidade social,
mas inclui entre as sua metas "Implantar o Programa
de Desenvolvimento da Extensão Universitária em
todas as Instituições Federais de Ensino Superior no
quadriênio 2001-2004 e assegurar que, no mínimo,
10% do total de créditos exigidos para a graduação no
ensino superior no País será reservado para a atuação
dos alunos em ações extensionistas".

Mais recentemente nos deparamos com um entendi-
mento diferente encontrado no site do MEC: "No en-
tanto ao exercer uma função pública delegada o setor

privado deve buscar a qualidade como centro de sua
ação" (in Cinco Razões}. Ainda, em carta à Revista
Veja, de 2 de fevereiro de 2005, assinada pelo Ministro
da Educação: "outra disposição inequívoca do antepro-
jeto é a de respeitar a iniciativa privada no ensino, des-
de que seja exercida em razão e nos limites da função
social da educação superior. Quando a Constituição
declara expressamente ser livre à iniciativa privada o
ensino, em seu artigo 209, o faz por ser a educação um
serviço público, ainda que prestado pelo setor privado.
Ao exercer uma função pública delegada, o setor pri-
vado deve buscar a qualidade como centro de sua
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ação (grifo nosso) O que queremos é assegurar a edu-

cação como bem público, regulando-a para a qualida-
de, a fim de evitar a sua mercantilização". Em recente

artigo José Goldenberg e Eunice Durham (Folha de

S. Paulo, 10 de dezembro de 2005) entendem que:
"Até este projeto, julgávamos que o interesse social ou

a responsabilidade social das instituições de ensino su-
perior no seu conjunto, consistiam na formação de pes-

soal qualificado, por meio de ensino de qualidade, no
desenvolvimento do conhecimento, por meio da pes-

quisa, e na extensão, isto é, na promoção do acesso ao

conhecimento que elas detém e produzem aos setores
da sociedade que ele possam e desejem se beneficiar.
Na nova concepção, adicionam-se outras finalidades,
formuladas de modo ambíguo, subsumidas no termo

"responsabilidade social. A preocupação com a "res-
ponsabilidade social" parece incluir-se naquele tipo de

boas intenções das quais o inferno esta calçado. São
ou inócuos, mera retórica populista, ou perigosos, se
efetivamente aplicados, por permitirem a inclusão de
critérios político-ideológicos nos processos de controle

das instituições. Certamente, a responsabilidade social

é concebida de forma muito diversa por um governo
neoliberal (como o de Margareth Thatcher, na Ingla-
terra), por um governo populista ou por um socialista.

Foi justamente para evitar este tipo de interferência

ideológica que se instituiu o principio da autonomia di-
dático-científica"

Com esta aparente convergência entre o atual Ministro
e importantes antecessores na condução da política

educacional só resta aguardar a reformulação da lei
que criou o Sinaes, assim como o anteprojeto de refor-

ma universitária.

Ensino superior e indicadores

Não se conhece em profundidade a partici-

pação de instituições de ensino superior (IES) privadas

em atividades relacionadas à responsabilidade social,
mesmo porque existe uma dificuldade em relação a de-
finição do que seja responsabilidade social. É provável

que sejam necessárias pesquisas no nível de cada IES
para verificar esta participação e sua profundidade.
Mais ainda, como não é prático realizar amplas

enquetes periódicas é necessária a criação de indica-

dores mais simplificados que possam acompanhar a

sua atuação neste campo.

Geralmente os primeiros indicadores que nos vêm à
mente são aqueles ligados às atividades de extensão,

tais como o atendimento à população carente por meio
de consultas médicas, odontológicas, fisioterápicas,

psicológicas e orientação jurídica. As estatísticas res-
pectivas são de fácil compilação, mas são de natureza
filantrópica, assistencial. Por outro lado, a concessão
de bolsas de estudo a alunos carentes pode ser enten-

dida como um ato de responsabilidade social. Em pri-
meiro lugar porque o objeto da assistência, o ensino,

faz parte importante das atividades das IES, sendo
mesmo, em muitos casos, a sua atividade principal.

Trata-se de incluir nas suas atividades regulares alunos
carentes. Em segundo, porque o acesso à educação

pode ser considerado um investimento em capital hu-
mano, contribuindo para aumento de renda e produtivi-
dade dos beneficiados,- diferentemente das práticas

assistencialistas que não eliminam as causas dos pro-
blemas. Há aqui uma verdadeira contribuição ao de-

senvolvimento social.
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Outros indicadores poderiam ser incluídos tais como a
participação da comunidade nos órgãos colegiados, o

percentual dos resultados financeiros que é aplicado
em atividades de interesse comunitário e evoluindo até

a realização anual de um balanço social. De acordo
com a sugestão do Instituto Brasileiro de Análises So-
ciais e Econômicas (Ibase), organização não governa-
mental que trata da responsabilidade social das empre-

sas, neste instrumento a empresa mostra o que faz por
seus profissionais, dependentes, colaboradores e co-

munidade, dando transparência às atividades que bus-
cam melhorar a qualidade de vida para todos. Ou seja,
sua função principal é tornar pública a responsabilida-
de social empresarial, construindo maiores vínculos

entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente. Cinco

indicadores são apresentados, todos eles referenciados

à Receita Líquida, ao Resultado Operacional e à Folha
de Pagamento Bruta: Sociais Internos (ex.: Alimenta-
ção para os funcionários), Sociais Externos (ex.: inves-

timentos em atividades esportivas), Ambientais (ex.:
controle de poluição ocasionada por sua produção);
Corpo Funcional (ex.: percentual de negros em cargos

de chefia); Exercício da cidadania empresarial (Aci-

dentes do trabalho).

É importante diferenciar aquelas ações que são de na-
tureza essencialmente filantrópica como o número de

consultas médicas para populações pobres, daquelas
que se referem à responsabilidade social, como o treina-

mento do quadro próprio de funcionários administrativos.

Seria oportuna a construção conjunta, IES e Governos
(federal e estadual), de indicadores comuns a todas as

IES que pudessem demonstrar a sua inserção em pro-

gramas de responsabilidade social ou de assistência
(filantrópicos) além de algum indicador relacionado à

ética nos negócios. Para tanto urge estabelecer uma

definição consensual de responsabilidade social.

Registre-se que a partir do Censo de 2003, o Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) passou a coletar algumas informações sobre as
atividades de extensão das IES, tais como: atendimen-

tos médicos prestados, assistência jurídica, laudos

técnicos, programas de rádio, eventos, cursos de
extensão presenciais e cursos a distância.

Avaliação

Embora a crescente pressão por maior

responsabilidade social empresarial seja válida, até que
ponto faz sentido torná-la uma exigência, especialmen-
te no caso das IES particulares? Ela, no entanto está

presente na Lei n.° 10.861, de 14 de Abril de 2004, que
instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). No processo de auto-avaliação e

avaliação externa proposto pelo sistema, dez dimen-

sões devem ser consideradas e a todas elas serão atri-
buídos conceitos ordenados numa escala de cinco ní-
veis que poderão resultar, no caso de resultados
insatisfatórios, em punições que podem levar até à cas-

sação de funcionamento de uma instituição. A terceira
dimensão diz: "a responsabilidade social da instituição,

considerada no que se refere à sua contribuição em

relação à inclusão social, ao desenvolvimento econô-
mico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultu-

ral". Na ausência, até agora, de um sistema de ponde-

RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ENSINO SUPERIOR



ESTUDOS 34 ABRIL DE 2005

rações explícitas esta dimensão pode ter uma impor-

tância equivalente às atividades de ensino, pesquisa,
pós-graduação e extensão, que estão todas elas englo-

badas numa única dimensão (a de número 2). Assim
sendo, uma avaliação desfavorável da responsabilida-
de social pode influenciar o resultado final, com conse-

qüências negativas para a IES. Mais adequado seria
estimular as IES para que pratiquem a responsabilida-
de social concedendo-lhes "pontos" adicionais e não

punindo-as pela sua ausência ou insuficiência.

De fato, não se pode exigir de todas as IES privadas a
sua participação em programas de responsabilidade
social ou de exercício da filantropia. Isto porque as IES
particulares diferem no que se refere à isenções e imu-

nidades fiscais. São três os tipos:

1) as estritamente particulares, que agem como qual-

quer empresa, pagando todos os impostos, com a
obrigação de fornecer um bom ensino de acordo
com os padrões exigidos pelos sistemas de avalia-

ção nacionais. Não se pode obrigá-las a destinar
parte de seus lucros (e quando não existirem ?) a

projetos sociais, já que quando se facultou esta or-
ganização jurídica (Decreto n.° 2207 de Abril de
1997) não se previu tal tipo de exigência;

2) as filantrópicas, que não pagam qualquer tipo de tri-

buto, mas que têm a obrigação de uma
contrapartida em termos de fornecimento de bolsas

de estudo a alunos carentes e outras gratuidades.
No entanto, sempre houve grandes dificuldades de
se verificar o correto uso destes recursos. Agora, a

Medida Provisória n.° 213, de 10 de setembro de

2004, que instituiu o Programa Universidade para
Todos (ProUni), determina que, para continuar

como filantrópica, deve conceder uma bolsa

integral para cada 9 estudantes pagantes a alunos
carentes, assim definidos pelo MEC. Neste caso,

para aquelas que permanecerem na condição de
filantrópicas (entidade beneficente de assistência
social) a sua responsabilidade social pode-se consi-
derar cumprida, uma vez que bolsas para carentes

são investimento social. Quanto às que não

aderirem ao ProUni , elas se transformarão era

sociedades de fins econômicos e se inserem no
primeiro caso.

3) Finalmente, temos as IES que possuem algumas
imunidades fiscais, não têm finalidade lucrativa e

reinvestem seus resultados positivos na própria ati-

vidade, mas não são beneficentes. Neste caso, o
ProUni prevê a isenção de impostos e contribuições
para aquelas que oferecerem uma bolsa integral

para cada 19 estudantes pagantes. O mesmo dispo-

sitivo se aplica à particulares com fins lucrativos,
que podem aderir ao Programa em troca do não
pagamento de tributos.

Pode-se concluir portanto, que as IES que aderirem ao
ProUni já estão cumprindo com a sua responsabilidade

social ao fornecerem bolsas para alunos carentes.
Quanto às que não integrarem o Programa, temos duas

situações diversas: as que são ou pretendem ser estri-

tamente particulares, em relação às quais não cabe a
exigência de responsabilidade social; e as sem fins lu-
crativos, não beneficentes, que têm algumas isenções

tributárias, como a do Imposto de Renda Pessoa Jurídi-
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ca, em relação às quais cabe verificar o bom uso desta

renúncia fiscal.

Pode-se argumentar, no entanto, que a concessão de

bolsas deve ter um valor maior do que as isenções tri-

butárias para que haja uma contribuição líquida positi-

va. É muito provável que isto não ocorra, já que, na

situação atual de ociosidade de vagas no ensino priva-

do, o custo de oportunidade de uma vaga é menor do

que a mensalidade efetivamente cobrada.

O exercício da responsabilidade social pela empresa é

desejável mas não pode ser exigido no caso de IES que

cumprem suas obrigações tributárias e atendem os

requisitos de qualidade no ensino e na pesquisa, quando

for o caso. A situação é diferente para aquelas onde

existe a renúncia fiscal ou cujas mantenedoras estão

no setor público. É preciso portanto um tratamento

adequado à natureza jurídica da IES. Para umas é

possível exigir responsabilidade social, para outras

cabem medidas de estímulo. Em qualquer caso, é lícito

indagar se este deve ser um item da avaliação de uma

instituição de ensino, que tem como função educar as

pessoas e, quando for o caso, realizar pesquisa.

As atividades de extensão, nem sempre muito bem

definidas, podem contribuir com a assistência social,

mas não como objeto final de suas atividades. Assim,

as atividades de um Hospital Universitário podem ter

um importante papel assistencial, mas seu objetivo

central é o de ensinar a seus estudantes e de facilitar

as atividades de pesquisa de seus docentes. O atendi-

mento à saúde, no caso, caberia aos hospitais públicos

e outros que se dedicam a cuidar da saúde da popula-

ção carente.

De maneira geral, as IES não devem ser avaliadas,

com uma ponderação relevante, pela sua inserção na

economia e na comunidade local. O que precisa preva-

lecer é a qualidade do ensino e da pesquisa. Fazer dife-

rente eqüivale a emitir uma sinalização dúbia que não

estará ajudando o sistema a cumprir com o seu papel

na sociedade. Isto não significa que não se possa,

como dissemos acima, estimular por meio do sistema

de avaliação, ações nas áreas de filantropia ou cultura

popular, desde que não desvirtuem o papel que as IES

devem ter na sociedade.

Fonte: Estudos, v. 23, n. 34, p. 47-53, abr. 2005.




