
Hoje é um diferencial competitivo. Mas no futuro, desenvolver projetos de respon-

sabilidade social e ambiental será pré-requisito para as empresas se manterem
Cristiano Eloi, Denise Turco e Tânia Lonqaresi

Sua empresa é socialmente responsável? Se
você cumpre com todas as obrigações trabalhis-
tas e vaoriza seus funcionários, recolhe todos os
tributos, proíbe qualquer pagamento de propina,
efetua todas as suas vendas com nota fiscal e
não admite pagar ou receber o velho dinheiro "por
fora", já é um bom começo. Ou melhor, esse é o
começo. Não é possível pensar em desenvolver
um projeto de responsabilidade social e ambien-
tal se o empresário não cumprir com a lição bási-
ca de casa. "A primeira regra é simples: trate o
seu funcionário como gostaria que ele tratasse o
seu melhor cliente. Caso contrário, qualquer ação
parecerá uma jogada de marketing e, mais cedo
ou mais tarde, o mercado vai perceber que todo
o discurso sobre responsabilidade social não é

sincero", afirma Roberta Campos, coordenadora
do Programa de Responsabilidade Social no Va-
rejo da FGV-EAESR

"As fundações corporativas refletem os valores
das empresas que estão por trás delas. Por isso,
ambas devem falar a mesma língua. Uma compa-
nhia não terá um trabalho legitimo na área de res-
ponsabilidade social se também não tiver uma boa
política de RH. Há uma dicotomia enorme nas em-
presas nesse aspecto - por exemplo, a empresa
quer ajudar a comunidade, mas corta benefícios
dos funcionários ou não adota uma política de de-
senvolvimento dos colaboradores", reforça António
Carlos Martinelli, consultor em Cidadania Corpora-
tiva e ex-presidente da Fundação C&A .

O terceiro setor ainda é novo no Brasil. Na déca-
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GIFE e Ethos sempre trabalharam na definição dos
conceitos de responsabilidade social e cidadania empresarial

Investimento Social Privado/GIFE

É o repasse voluntário de recursos privados,
de forma planejada, monitorada e sistemática,
para projetos sociais de interesse público.

Responsabilidade Social/Ethos

É um modo de conduzir os negócios da em-
presa de maneira tal que a torne parceira e
co-responsável pelo desenvolvimento social.

Fonte: GIFE

da de 1990, os contornos do terceiro setor ain-
da não estavam definidos. Havia iniciativas fi-
lantrópicas e se discutia o próprio conceito de
terceiro setor, que foi importado dos Estados Uni-
dos. Naquela época, a gestão dos projetos so-
ciais nas empresas era orientada pela sensibili-
dade e pelo bom senso dos profissionais. Com
a fundação do Grupo de Fundações, Instituições
e Empresas (GIFE), a gestão dos projetos
começou a ser aprimorada com a cria
cão de mecanismos e instrumentos de
medição das atividades do terceiro
setor, como, por exemplo, os ba-
lanços sociais.

Inicialmente, o GIFE promo-
via campanhas de cunho as-
sistencialista para arreca-
dar, por exemplo, aga-
salhos e remédios.
Num segundo
momento, a en-
tidade passou a
ajudar na cons-
trução de creches
e prédios, mas aos
poucos percebeu que o
foco essencial era a pessoa
e não o prédio, e a partir daí pas-
sou a trabalhar com projetos educacionais volta-
dos para crianças e adolescentes. Depois, a enti-
dade começou a levar conceitos de gestão em-
presarial, como, por exemplo, a ideia de planeja-
mento estratégico, para as ONGs. Por fim, o GIFE
adotou o investimento social privado como sua
bandeira, e trabalha para a difusão e o aprimo-

ramento desse conceito. A rede de associados
do GIFE investe cerca de R$ 1 bilhão em proje-
tos variados.

[ Muito além da doação ]
O investimento social privado denota uma mu-

dança de postura das empresas. Na década de
1990, as empresas faziam filantropia ao doar re-

cursos para uma causa geralmente próxima
de seu ambiente. Mas, atualmente, filantro-

pia não é sinónimo de responsabilidade so-
cial. "Pode ser a primeira ação, mas o

conceito vai muito além", observa
Roberta. Por sua vez, o in-

vestimento social pri-
vado consiste no

repasse sistemá-
tico de recursos
privados para fins
públicos por meio

de projetos culturais,
sociais e ambientais. O in-

vestimento social privado é
uma parte do todo, que é a res-
ponsabilidade social, "O gran-
de desafio consiste em dispor
de um diagnóstico integrado

das necessidades da sociedade,
e não de uma visão fragmentada,

como ocorre atualmente. A visão deve
ser de transformação", explica Martinelli.

Imagine uma escada. O primeiro degrau é a
ação social. O próximo lance leva para o investi-
mento social privado, No terceiro degrau, a em-
presa estará pronta para assumir a responsabili-
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socioambiental

dade social, "o que pressupõe desenvolver ações
sociais integradas ao modelo de negócio", enfati-
za Roberta da FGV-AESR Na Unilever, por exem-
plo, a responsabilidade social faz parte da estraté-
gia de crescimento da empresa "A cada cinco anos,
ela apresenta suas diretrizes, também conhecidas

como 'pacto de crescimento'. Em 2004, o pilar
desse estudo girou em torno de sustenta-

bilidade e pacto social", explica Elaine Mo-
lina, gerente de Responsabilidade So-
cial da Unilever. (Conheça as ações
da Unilever na página 86.)

Mauro Ambrósio, sócio da BDO
Trevisan, comenta que é o avanço

da responsabilidade social que garante a
sobrevivência das organizações. "O objetivo é a
continuidade dos negócios. O desenvolvimento
sustentável é a capacidade para continuar os
negócios indefinidamente no futuro." Para ele,

são inúmeras as vantagens para as
organizações que investem em pro-
jetos de responsabilidade social.
Entre essas vantagens estão a
distribuição da riqueza e a melhoria
da performance financeira, da reputação e da ima-
gem da marca, Além disso, há uma maior satisfa-
ção dos empregados e uma maior capacidade
para atrair e reter talentos dentro da empresa. Há
também uma melhoria na obtenção de menores
taxas de financiamento no mercado e acesso fa-
cilitado ao mercado de capitais. "A distribuição de
riqueza é retorno e é estratégia", considera,

Para Margarida Ramos, consultora em Res-
ponsabilidade Social Empresarial e ex-superin-
tendente de projetos da Fundação Roberto Ma-
rinho, a nova agenda da responsabilidade em-
presarial social envolve atualmente questões
como, por exemplo, gestão sustentável, repre-

sentação política, ética e mo-
delos de gestão. "Essa nova
agenda abre espaço para a
qualificação dos profissionais
do terceiro setor, pois as em-
presas irão precisar desses
profissionais para desen-
volver seus projetos, até
mesmo porque as
ONGs já sabem fa-
zer isso e as empre-
sas ainda não." Evelyn
loshpe, presidente da Funda-
ção loshpe, discrimina dois dos
desafios que se impõem ao ter-
ceiro setor: "A escala dos pro-
jetos, pois o fato de a empresa
ter um projeto localizado é mui-
to diferente do fato de ela ter
um projeto mais abrangente,
que se transforme numa políti-
ca pública; e o monitoramento
dos projetos sociais. As ferra-
mentas de gestão do primeiro
e do segundo setor influenci-
am o terceiro setor, mas ainda
falta medir o seu impacto nas
áreas social, ambiental e cultu-
ral. Mensurar a eficácia das
ações é algo complexo."
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Text Box
Fonte: Distribuição, ano 15, n. 175, p. 64-66, ago. 2007.




