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onge de serem apenas estratégia de
marketing, as ações de responsabilidade
social (RS) passaram por uma amplia-
ção recente em vários setores, inclusive

o acadêmico. Isso tem ocorrido em todo o mundo, e o
Brasil tem mostrado pioneirismo. A característica so-
cial da educação, entretanto, abre novos significados
sobre o que é responsabilidade social. A contribuição
das instituições de ensino superior tem sido impor-
tante para o esclarecimento da população e dos gestores
sobre o que de fato são ações de responsabilidade so-
cial. As IES também são estratégicas para incentivar o
envolvimento da sociedade.

Em novembro de 2004, a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) emitiu parecer específico so-
bre responsabilidade social. O documento serve de base
para a gestão e numera requisitos sobre o assunto. O
engajamento brasileiro é fato. Tanto que o país lidera,
ao lado da Suécia, um grupo de trabalho da International
Organization for Standar dization [Organização Interna-
cional para a Padronização] (ISO). O objetivo é con-
cluir um documento até 2008, com padrões internacio-
nais de RS. Essas normas ainda são desconhecidas das
IES. Mas ações em várias áreas se proliferam com resul-
tados diretos para as escolas e para a sociedade.

Apesar de não ser o motor das iniciativas, o benefí-
cio em termos de opinião pública é uma conseqüência
natural. "Tem um ganho evidente de imagem
institucional", declara Carlos Melo, professor de Socio-
logia e Política do Ibmec em São Paulo (SP). Na esfera
pessoal, o educador assume a RS como um ideal de
vida. O público do Ibmec é definido por Melo como a
elite brasileira. Ao entrar em contato com populações
carentes, há um enriquecimento na formação huma-
na dos estudantes. "Quando você faz uma ação, você
não está mudando só a vida de quem recebe."

O Grupo de Ação Social (GAS) é composto e geri-
do pelos alunos do Ibmec. Desenvolve atividades varia-
das, que vão desde a alfabetização digital de jovens até
campanhas sociais, debates e seminários. Tudo com a
participação das comunidades beneficiadas pelos pro-
jetos. Na opinião de Carlos Melo, é importante que os
estudantes sejam protagonistas dessas ações. À escola
cabe dar incentivo em sala de aula, apoio físico, mate-
rial e didático. "A vontade de intervir deve ser recolhi-
da, para deixar que os alunos progridam e deixem de
ser meros assistentes do professor." Não existe
obrigatoriedade de participação, para evitar a
verticalidade das ações.

A polêmica do assistencialismo também surge no
contexto da RS. Para Melo, as iniciativas devem ter con-
tinuidade para deixar de ter esse caráter. Além disso, ele
ressalta o potencial multiplicador das atividades estu-
dantis nessa área. "Existem alunos que, além de toda a
formação acadêmica, serão empreendedores sociais." A
idéia é que o desenvolvimento dessa cultura na univer-
sidade se transfira aos futuros gestores de empresas. O
professor atenta, ainda, para o crescimento das opor-
tunidades de emprego no terceiro setor.

O diretor presidente da Faculdade Internacional de
Curitiba (Facinter), Wilson Picler, acredita que é impor-
tante perseguir ações com impacto social profundo. E
com continuidade. "RS é algo novo, as instituições estão
engatinhando", fala. Uma das iniciativas da Facinter, na
área, é o oferecimento de bolsas integrais aos candidatos
que não atendem às exigências do ProUni. "Muitas pes-
soas que procuram deixam de atender a um quesito ou
outro", explica. Ele questiona, por exemplo, que existe
um grande contingente de alunos do ensino particular
que passam por dificuldades financeiras e de formação.

AVANÇOS SOCIAIS

Além disso, o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) - um dos quesitos eliminatórios do ProUni - é
desconhecido para boa parte dos que tentam uma vaga
no ensino superior. "Os que saíram da escola há mais de
cinco anos nem sabem o que é o Enem", comenta Picler.
Aproximadamente 600 bolsas já foram oferecidas pela
Facinter e a previsão para 2006 é ampliar esse número
para 1.500. Os beneficiados pelo ProUni no grupo
Uninter (do qual a Facinter faz parte) são 750 hoje. A
faculdade também é parceira do programa Alfabetiza-
ção Solidária. Apoia a realização de cursos no Norte,
Nordeste, Sudoeste e Sul do país, como informa Lindadir
Soares, coordenadora do Voluntariado Uninter.

Apoio acadêmico a projetos sociais e fomento a cur-
sos de libras (linguagem de sinais) são outras ativida-
des do grupo. "Realizamos campanhas internas para
atender a necessidades especiais de algumas entidades,
como doação de sangue e alimentos", completa Lindadir.
As áreas de atuação em RS devem ser pautadas pela his-
tória e pela vocação de cada IES, defende Priscila Simões,
diretora acadêmica das Faculdades Radial, em São Pau-
lo. Ela concorda que existem muitas interpretações so-
bre o tema. Mas define a RS como a aplicação do co-
nhecimento que naturalmente circula em uma insti-
tuição de ensino para a sociedade.
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Posicionamento

Esse é um dos caminhos escolhidos pela Radial. Um
projeto de informática, por exemplo, desenvolve sites
para ONGs pequenas, que não teriam recursos para
pagar por essa melhoria. Diversas organizações se
enfileiram para ter seus sites desenvolvidos pelos alu-
nos da faculdade. No curso de Contabilidade, há ações
dentro e fora do currículo. Uma delas é um atendimen-
to em grande escala para ajudar a população a elaborar
a declaração de Imposto de Renda. "Temos alunos que
já vêm imbuídos desse espírito." Além disso, os 70 estu-
dantes surdos da instituição recebem apoio pedagógi-
co de uma coordenação específica. Também há intér-
pretes nas salas de aula.

Priscila considera que todos os envolvidos lucram
com a RS. Ela acha possível a utilização desse tema in-
clusive em campanhas publicitárias. Mas frisa que a in-
formação deve ser coerente com a profundidade do
projeto. Já Sandoval Nassa, gerente de marketing e co-
municação da Universidade de Mogi das Cruzes
(UMC), avalia que a mídia espontânea dá conta da di-
vulgação de ações em RS. Ele considera que essa é uma

forma mais legítima de veiculação nesse caso. E desta-
ca: "Se o projeto dá certo, isso estimula outras empre-
sas a fazerem o mesmo."

Na UMC, optou-se pelo caráter social em todos os
projetos da instituição. Em parceria com um orfanato, a
escola conduz um programa de inclusão social pelo es-
porte, com práticas de judô e atletismo. Existe também
um grupo de 15 autistas atendidos pelo curso de Medici-
na. A estratégia tem sido utilizar a integração para promo-
ver o desenvolvimento desse público. Para Nassa, o conta-
to com públicos diversos, carentes ou portadores de ne-
cessidades especiais, amplia a formação do profissional em
saúde. O gerente observa que todas as modalidades de
conhecimento têm potencial para desenvolver a RS.

TRANSFORMAR A REALIDADE

Nassa argumenta que a área de Saúde é mais sensí-
vel a esse aspecto, pelo contato com pessoas. E critica:
"As pessoas precisam parar de achar que RS é pieguice.
O Brasil tem muitos problemas emergenciais." Marisa
Forghieri, diretora de pesquisa e extensão da Universi-
dade Anhembi Morumbi, concorda que o atendimen-
to emergencial é importante, em doações, por exem-
plo. Já nas campanhas pontuais de saúde, a eficácia de-
pende do caráter educativo à população, opina. O as-
pecto norteador das ações é a transformação da realida-
de. Ela admite que a RS pode ser uma ferramenta de
marketing, mas analisa que é preciso discernimento para
se escolher o tom da divulgação. E acredita que esse não
deve ser o carro-chefe de uma campanha publicitária.
Na Anhembi Morumbi, o tema está no currículo dos
cursos, inserido nas diversas disciplinas. O enfoque, con-
tudo, é delineado pelos próprios professores. Os alunos
são convidados a participar dos programas.

Marisa ilustra o potencial da RS na área de Huma-
nas. Recentemente, o curso de Filosofia organizou uma
oficina aberta ao público, com direcionamento aos MCs,
os líderes de bandas de hip-hop. O tema desse evento
foi o pensamento de Friedrich Nietzsche (1844-1900),
filósofo prussiano. Algumas de suas idéias combatiam
a massificação da mídia, a sociedade de consumo e a
produção da violência nos meios de comunicação.

A diretora informa que a Anhembi Morumbi dei-
xará de ser uma instituição sem fins lucrativos. Isso
poderá tornar viável a obtenção de benefícios específi-
cos para realizar trabalhos de RS. Entretanto, Marisa
acrescenta que a contrapartida dos órgãos públicos não
viabiliza a RS. Por isso, é importante a articulação in-
terna e a administração estratégica, inclusive de custos.
"Os programas têm que ser planejados para funcionar
com as verbas disponíveis", alerta.

46 Ensino Superior - Fevereiro 2006



Garantia de qualidade
IES PROCURAM AJUDA PARA DESENVOLVER PROGRAMAS CONSISTENTES E OBTER CERTIFICAÇÃO EM RS

Diante da complexidade do tema, instituições, in-
clusive de ensino superior, buscam amparo para o de-
senvolvimento de suas iniciativas em RS. Um dos lu-
gares em que esse auxílio é oferecido é a Fundação
Vanzolini. Sem fins lucrativos, a entidade é ligada ao
Departamento de Engenharia de Produção da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo. As linhas
de atuação da fundação englobam assessoria técnica,
certificação, projetos e treinamentos. Com base em
recente norma elaborada pela ABNT, a organização
tem realizado auditoria e certificação em RS.

José Salvador da Silva Filho, gerente de certificação
da Fundação Vanzolini, explica que o trabalho tem
função didática: "Conseguimos mostrar os pontos
fracos." As instituições que acreditam no modelo pro-
posto procuram a fundação, que realiza treinamen-
tos sobre a norma da ABNT. Quando é necessária aju-
da na implantação de programas e na gestão interna,
as escolas devem procurar consultoria especializada.
Uma vez atestada a conformidade, a Fundação
Vanzolini emite um certificado para a IES. Esse aval,
entretanto, está sujeito a uma avaliação constante,
realizada por auditores da fundação.

A busca por referências internacionais ainda está
em curso. Contudo, o interesse pela RS suscitou o
pioneirismo brasileiro no estabelecimento de padrões:
"O tema é tão importante para as partes interessadas
que o Brasil resolveu fazer uma norma." A elabora-
ção do documento da ABNT vem no sentido de res-
paldar o trabalho da ISO. Todos os países envolvidos
no grupo que discute padrões globais para RS estão
desenvolvendo normas nacionais.

O modelo brasileiro inspira-se em um conceito
chamado triple bottom line. Segundo a idéia, as or-
ganizações devem conciliar interesses econômicos,
sociais e ambientais. A geração de lucro para acio-
nistas é uma motivação legítima em escolas parti-
culares. Porém, José Salvador da Silva Filho alerta
que é muito importante para os gestores integrar
esses interesses. Apesar de a norma da ABNT ter um
caráter de adoção voluntária, há itens abrangentes a
qualquer organização.

O ponto de partida para uma instituição social-
mente responsável é o atendimento à legislação. Esse
é um dos motivos pelos quais o governo é parte inte-
ressada nesse movimento pela RS. Silva explicita a con-
tradição de uma empresa se dizer socialmente respon-
sável e tratar mal seus funcionários. O meio ambiente
também entra na gama de preocupações envolvidas
nesse debate: "Quando a educação ambiental não é
contemplada, isso é uma irresponsabilidade". Outro
tópico relevante é o relacionamento com concorren-
tes. Deve prevalecer a lealdade.

Qualquer tipo de propaganda ou comunicação
não verdadeira ou com caráter puramente
mercadológico deve ser evitada. "Esse tema ainda
precisa ser tratado com mais profundidade. Acho
que os benefícios do marketing são buscados em
muitos casos", fustiga Silva. Ele admite que deter-
minados tipos de propaganda possam influenciar
alguns. "Mas, se ela é vazia, o público percebe e a

instituição paga um preço muito alto no futuro." A
própria norma da ABNT repudia a busca pela di-
vulgação da marca aliada à RS.

"O que a empresa deveria buscar não é a ima-
gem, mas a reputação, que é algo mais profundo",
aponta Silva. O gerente enxerga que a RS é um tema
de futuro, pois envolve cada indivíduo. Uma dona-
de-casa, exemplifica, pode ajudar a combater o tra-
balho infantil ao não contratar serviços de menores.
Por isso, ao começar a discussão, a IES deve estar cien-
te de que é praticamente impossível sair. "Envolve
muito as partes interessadas." •
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