


estruturada na área comercial de
empresas até que fui convidada
para assumir uma atividade
diferente: fazer o trabalho de
comunicação e mobilização
para a doação de sangue, da
Fundação Pró-Sangue, em São
Paulo. O modelo que queriam
implantar era um trabalho
desafiador e novo ao mesmo
tempo para mim e para o
país. Fui estudar na França
para conhecer o sistema de
voluntariado europeu. Voltei
e criei a Associação Brasileira
de Voluntários do Sangue,
entidade que representa o Brasil
internacionalmente e da qual
hoje sou conselheira voluntária.

que havia eram as doações
• para causas que a empresa
simpatizava. Depois, foi a vez
do investimento social - em
que a organização escolhia o
projeto, destinava os recursos
e monitorava a utilização.
Na seqüência, surgiu a
responsabilidade social atrelada

ao negócio, com as empresas
conduzindo seus investimentos
para o seu segmento de atuação.
Seguindo essa tendência
também o conceito
de marketing tradicional
ganhou divisões como
social e institucional.

observação do impacto que
elas vão causar em todos os
públicos de interesse ou de
relacionamento. Começa em
casa: do primeiro homem da
companhia aos colaboradores,
de modo que cada um deles
conheça e pratique de
maneira coerente os valores
que a empresa apregoa. E
a responsabilidade social
seguramente trouxe isso para
dentro do mundo corporativo,
o que é muito positivo.

ou financeiro, não, pois ainda
faltam indicadores tangíveis
do resultado do investimento
social para o negócio da
empresa - a questão do impacto
no faturamento. Acredito
que estão se tornando cada
vez mais estratégicas e o
espaço e ampliação que vêm
conquistando são sinais que
apontam isso. Se olharmos pelo
fortalecimento da imagem,
pelo posicionamento que
a empresa toma frente ao
mercado, internacionalização e
estabelecimento de parcerias,
a atuação responsável tem um
valor imensurável e é,
sim, estratégica.

empresas que têm visão de
longo prazo. O fortalecimento

pararam para pensar numa
gestão por valores que surgiu,
sim, a partir de reflexões e da
evolução desses conceitos. Hoje,
esse tipo de gestão preconiza
nas tomadas de decisão a



da imagem e das marcas
está ligado a um conceito de
perenidade, de sustentabilidade.
Se a organização veio para
durar pouco e ganhar dinheiro
rápido não precisa se preocupar
com isso. A que está aqui
para perpetuar seu negócio
e se tornar cada vez mais
competitiva não tem como
não pensar nisso.

em responsabilidade social.
Um exemplo disso é o Instituto
Ethos, que ocupa uma posição
de destaque no cenário mundial
porque traz conceitos corretos
e preza pela ética empresarial.
Ou seja: realiza um trabalho
que faz sentido para a cultura
do povo brasileiro.

| VÊ | Há diferenças na atuação
dos profissionais brasileiros
e de outros países?
| MÁRCIA | Aqui o desafio é
maior por uma questão cultural.
Em países da Europa e nos
Estados Unidos as pessoas
aprendem desde cedo que têm
um papel social a desempenhar.
As mazelas sociais existem
mas são menos complexas.
Já no Brasil há lacunas
educacionais muito grandes e
vai se construindo uma cultura
de pessoas que não conhecem
seus direitos e de ver es. Aqui
há uma oportunidade imensa
de interferir no processo de
transformação social e acho
que devemos encarar isso
como oportunidade e
não como obrigação.

| VÊ | Como aplicar o conceito
na realidade brasileira?
| MÁRCIA | Olhar globalmente,
compreender o cenário como
um todo e agir localmente.
Além disso, olhar para as
questões mais prementes
e trabalhar numa linha de
sustentabilidade, criando
independência e fazendo
as pessoas se apropriarem
de seus direitos e de ver es.

j VÊ | As mulheres são maioria
no comando dessas áreas?
| MÁRCIA | O perfil feminino
presente nas corporações
reúne ações multidisciplinares
como ver, compreender e
realizar várias tarefas sem
perder a essência, mantendo
a flexibilidade e colocando
emoção no que se faz.
Trazendo esse perfil para
a responsabilidade social,
que é uma área que precisa
estar mais receptiva e aberta
para o novo, acredito que
elas colocam'mais em prática
essas competências do
que o homem. Creio que,
por isso, há um número
maior de mulheres no
comando dessas áreas
porque elas têm uma
identidade maior com
o perfil profissional que
esse segmento exige.

| VE | O que a carreira
oferece aos profissionais?
| MÁRCIA | Do ponto de vista
pessoal, essa é uma área que
permite grandes realizações
- pois garante o acesso a
mundos diferentes do nosso.
Profissionalmente, traz desafios
maiores do que se pensa. Ao
se inserir numa organização
você sabe que tem resultados
para apresentar, uma gestão
orçamentária para administrar, e
deve utilizar bem e potencializar
cada tostão destinado para o
investimento social. Todos esses
aspectos são analisados no
sistema de avaliação da empresa.
Resumindo, você precisa ter essa
visão de foco no resultado e de
competitividade. Por outro lado,
deve saber que vai conseguir
conciliar a satisfação de um
trabalho que torna as pessoas
e o mundo melhores,
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