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FAZER O QUE? CONTAR COMO?
Algumas rápidas considerações sobre a atuação social da empresas e seus usos em comunicação

Luiz Fernando D. Garcia  

             ada anúncio de jornal falando de
nossa atuação custa o mesmo que
uma nova sala de aula. Prefiro abrir

mais uma sala de aula!" - as palavras de
Amador Aguiar , quando presidente do
Banco Bradesco e da Fundação Brades-
co (uma das maiores organizações da
América Latina atuando na área da edu-
cação), apontam uma característica até
hoje não tão bem resolvida das ações de
responsabilidade social, particularmente
as relativas ao investimento social priva-
do (aqui utilizando respectivamente as
excelentes definições do Instituto Ethos e
do GIFE - Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas).

Pois é: de certa forma, penso bastante
igual. Esta história de "gastar 50 mil reais
em anúncio para contar que deu 10 mil
prós pobres" me incomoda desde a juven-
tude. Apesar de ter nascido em uma época
e ambiente onde a filantropia parecia
ser o único caminho possível (formação
familiar e escolar burguesa e fortemente
católica), este próprio meio - pelo menos
o que eu convivi - já apresentava sinais
claros de bom senso, entendendo que não
se altera realidades coletivas apenas com
ações pontuais (o que não quer dizer que
os atingidos pelas ações não apresentas-
sem às vezes mudanças significativas em
sua qualidade e expectativa de vida). E,
principalmente, porque era um grupo com
discernimento: é que mesmo o 'povo da fi-
lantropia'já sabia distinguir "quem atuava
para ajudar de quem atuava para apare-
cer", como eles próprios afirmavam.

O tempo passou e, com ele, diversas
alternativas de modificação da realidade
sócio-econômica e seus potenciais agentes.
Da intervenção à revolução. Hoje, a discus-
são cresceu e muito. E se ampliou não só
para as pessoas, mas para as organizações
empresariais e para a chamada sociedade
civil organizada, como atores reais e im-
portantes também nesta dimensão.

Falando em empresas: por um lado,

temos hoje um conceito claro de que elas
precisam atuar de forma transparente e
cristalina na sociedade, e particularmente
apontar a esta mesma sociedade suas for-
mas de colaboração no desenvolvimento
social; por outro ainda se vê - e muito!!!
- uma forma de atuação parecida com a
que citei antes (a de investir mais na comu-
nicação da ação do que na própria ação).

Claro que esta discussão é bastante
mais complexa, mas quero apontar três
tópicos básicos que considero nevrálgicos:
para a reflexão da condição de empresa
diante do investimento social privado:

a) É da missão da empresa promover
este tipo de atuação? É realmente de sua
responsabilidade? Se sim, também será de
sua competência? Terá gestores capacita-
dos e indicadores confiáveis para monito-
rar a ação e apresentar à sociedade seus
resultados? Não se desviará de seu foco
essencial como empresa? Saberá lidar com
as possíveis contradições daí decorrentes
(que obviamente surgirão)?

b) Deve comunicar sua atuação?
Se sim, para quem e como? O grau de
investimento na comunicação deve
manter qual correlação com o volume

• de investimento na ação?
c) E de forma ainda focada: o anúncio

da ação social deve se confundir com
as ações empresariais mais focadas no
negócio em si, deve se tornar argumento
mercadológico? Ou deve manter uma res-
peitosa distância entre eles, colaborando
apenas de muito longe com o reforço da
reputação da organização?

Não consigo ter uma resposta clara,
única e paradigmática a respeito, que afir-
me algo como: toda empresa deve ter sua
atuação social etc. e tal. Morro de medo
destas ondas e mantras empresariais que
surgem e se destacam travestidos em ver-
dades indiscutíveis. Quase sempre elas são
disseminadas com a profundidade do que
chamo de 'literatura de aeroporto", que
não resiste a uma leitura crítica na ponte
aérea mais perto de você.

Na verdade, entendo que as organiza-
ções obviamente têm papéis claros de res-

ponsabilidade social a cumprir, a começar
por gerar empregos, pagando impostos,
oferecerem produtos e serviços adequa-
dos, fazendo a economia funcionar, preo-
cupando-se cada vez mais com a cadeia de
suprimentos e a sustentabilidade que ela
promove, refletindo e adicionando valores
em todas as suas ações e comunicações,
visando inclusão, evitando reforçar pre-
conceitos e práticas não éticas em suas
negociações etc. Isto em todo o seu plano
de negócios, em todas as suas relações com
seus públicos (que aprendemos a chamar
recentemente de stakeholders)!

Por isto, gosto muito da orientação
do prêmio Renato Castelo Branco de
responsabilidade social na propaganda,
promovido pela ESPM Social (entre no
site da ESPM que há notícias a respeito
e mostras da campanha ganhadora, Fiat
30 anos, desenvolvida pela Leo Burnett).
Ali fica evidente que o compromisso de
uma organização precisa estar presente e
perspassando todas as suas ações.

Agora, se a empresa deve ou não
apoiar ou gerar ações que envolvam outros
atores sociais, particularmente nas facetas
mais frágeis da comunidade onde atua e
da sociedade, aí é outra história: sugiro
fortemente a contratação de especialistas
(já existem vários à disposição; alguns
são bons! Escolha com critério) que ana-
lisarão junto à organização os caminhos e
vocações para tal. Que pode tanto passar
pelas trilhas da filantropia (ainda não

descarto esta necessidade, em algumas
situações), quanto pelo apoio consciente e
consistente às organizações que já existem
e são referendadas pela sociedade, quanto
ainda pode até passar pela própria gestão
da atuação, seja dentro da organização
ou em organização criada para tal (como
os institutos e fundações). E também em
todos os casos, valerá sempre a pergunta:
até quando faremos isto?

De qualquer forma, mesmo até sendo
muito otimista quanto aos resultados, não
consigo ver com bons olhos ações promo-
cionais que apontem a seguinte relação:
"compre o meu produto que encaminharei
parte para a organização X" - aprendi com
meus bons parceiros na área, Ismael Rocha
e Maurício Turra, que a verdade aí declarada
é "eu, empresa, não tenho o menor compro-
misso com esta causa; se você comprar de
mim, eu repasso; se você não comprar, eles
que se lixem, pois não tenho nada com isto
- ah, e a culpa será sua, consumidor".

Síntese da conversa: na dúvida, con-
trate um especialista e analise com muito
cuidado a questão, sob todos os aspectos.
Pois atuar junto às áreas mais sensíveis da
população exige um cuidado ainda maior,
uma preocupação ainda mais acentuada
-- pois estamos falando de vidas, de

sustentabilidade, de futuro, e não só de
negócios. X
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