
H á algum tempo, a expressão
responsabilidade social já
não é mais uma conduta res-

trita apenas às organizações não-go-
vernamentais (ONGs). Diversas pes-
soas e empresas já começaram a reali-
zar algum projeto, trabalho voluntário
ou qualquer tipo de ação para ajudar a
quem precisa. Uma das áreas mais vi-
sadas para este trabalho é a educação
que hoje sofre uma grande defasagem
no País.

Somente considerando as grandes
regiões, em 2006, a taxa de analfabe-
tismo funcional - na qual a pessoa
consegue ler frases curtas - chega a
mais de 22% em pessoas com mais de
15 anos, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o número fica maior se somar-
mos outros locais do Brasil.

Além do benefício à sociedade,
uma empresa socialmente responsá-
vel também sai na frente nos negó-
cios. Alguns indicadores, institutos e
premiações apontam as companhias
que ajudam não só no segmento edu-
cacional, mas também em áreas rela-
cionadas ao esporte, meio ambiente,
capacitação profissional, saúde, en-
tre outras. E elas já estão sendo mais
procuradas por acionistas, clientes e
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consumidores. A Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa), por exemplo,
possui o índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), do qual fazem par-
te empresas que possuem práticas
sustentáveis, como a responsabili-
dade social. A lista, atualizada anual-
mente, pode ser consultada no site da
Bovespa.

Entre os bancos presentes no ISE,
setor que possui diversos projetos e
tem investido na área, está o Bradesco,
que já possui um tradicional programa
de educação abrangendo milhares de
brasileiros. Alguns preferem fazer do-
ações;outros ajudar os funcionários,
incentivar à escola pública, trabalhar
com parcerias, cada um de alguma
maneira aumenta o número de ações
socialmente responsáveis no País.



As práticas sociais podem ter alcan-
ces maiores, até internacionais, de-
pendendo do porte da empresa. Mas
investir naqueles que estão mais perto
também ajuda, começando pelos pró-
prios funcionários da empresa. Nesse
sentido a Cyrela Brazil Reality possui
o programa "Construindo Pessoas",
que oferece, desde 2000, o ensino

ndamental aos trabalhadores dos
canteiros de obra da companhia. Até
agora, 420 pessoas já participaram e
concluíram o curso que pode chegar
a dois anos. De acordo com o diretor
de recursos humanos da construtora,
Paulo Mota, a maior realização é dar



oportunidade a quem não tem e ver
esses adultos se descobrindo com as
aulas. Ele conta que grande parte dos
trabalhadores são retirantes nordesti-
nos que chegam aos 50 anos de idade
ainda analfabetos.

Esse ano o projeto foi realizado em
seis salas de aula de diferentes cida-
des de São Paulo e Rio de Janeiro. A
contratação e formação dos profes-

» Interessados em
quem ajuda

Além do ISE, índice de empresas
com práticas de responsabilidade
social e ambiental, a Bovespa possui
uma lista, em uma seção denomina-
da "Em Boa Companhia" que pode
ser encontrada no site, de compa-
nhias e projetos de cada uma nessa
área. São quase 40 empresas de
diversos setores, incluindo Bradesco
e Cyrela. Em âmbito internacional,
ainda no mercado de ações, o índice
de Sustentabilidade Dowjones (Dow
Jones Sustainabüity Index), do qual
sete grupos brasileiros fazem parte,
também pode ser utilizado como re-
ferencial de companhias com práti-
cas responsáveis. A. lista fica disponí-
vel para consultas aos interessados
na Internet.

Outros sites e instituições como
o Instituto Ethos, Instituto Akatu
e Grupo de Institutos Fundações e
Empresas (Gife), possuem relações
ou citam os socialmente responsá-
veis que não possuem capital aber-
to. Além disso, a imprensa divulga
freqüentemente em diversos veícu-
los os exemplos de quem atua nessa
área. Com todas essas ferramentas, o
público pode se informar e divulgar
os projetos e empresas que ajudam a
questão social ou ambiental no Pais
e no mundo.
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sores, além da organização das aulas
e do conteúdo, ficam sob responsabi-
lidade da Adventto, empresa terceiri-
zada contratada pela Cyrela. O inves-
timento é de cerca de R$ 10 mil por
mês em média, dependendo do nú-
mero de alunos. "É um programa ba-
rato, pois já temos toda infra-estrutu-
ra", esclarece Mota, que só considera
que o programa foi bem sucedido se
o aluno completar e passar em todos
os níveis, adquirindo certificação de
conclusão da quarta série do ensino
fundamental.

O resultado de tudo isso não se limi-
ta à satisfação de promover uma ação
social. Segundo o diretor de recur-
sos humanos da Cyrela, ao oferecer
as aulas, a produtividade do funcio-
nário aumenta e o nível de compro-
metimento com a empresa também.
"Os trabalhadores começam a ler e
fazer contas, facilitando as instruções
no dia-a-dia. Eles também se sentem
mais felizes e motivados, pois é um or-
gulho para eles poder até estudar jun-
to com os filhos", relata Mota.

Para os próximos anos, a expectati-
va é investir ainda rnais no programa e
expandir o benefício não só aos cola-
boradores, mas aos seus filhos e atin-
gir um nível de ensino técnico profis-
sionalizante, com cursos de eletricista,
mecânico, encanador, entre outros.

Grandes proporções
Um dos mais tradicionais progra-

mas de responsabilidade social na
área de educação foi criado em 1956
pelo Bradesco. Nesse ano a instituição
financeira criou a Fundação Bradesco,

entidade sem fins lucrativos que pôs-
suía 13 escolas até a década de 1980 e
hoje já atua com 40 estabelecimentos
em todos os estados do País.

As atividades também começa-
ram pelos funcionários, assim como
a Cyrela, e esse ano 92% das vagas
são preenchidas pela comunidade
que vive próxima aos pontos de ensi-
no da entidade. Segundo o diretor da
Fundação, Mario Hélio Ramos, as es-
colas estão situadas em regiões caren-
tes exatamente para dar oportunida-
de a essa população, já que o pré-re-
quisito para fazer parte do programa é
residir nas imediações.

Em 2007, foram atendidos um total
de 108 mil alunos com um investimen-



to próprio de R$ 190 milhões, que de-
ve saltar para R$ 205 milhões em 2008,
de acordo com as previsões de Ramos.
O número fica mais significativo con-
siderando os últimos 10 anos de atua-
ção: um milhão de beneficiados e um
investimento de RS 2,3 bilhões,

Na opinião do executivo, o maior
orgulho da fundação é o resultado
com os alunos. "Trabalhamos com
uma massa de extrema carência e
pouco acesso à informação. Mesmo
assim a taxa de aprovação nos cursos
chega a 96% e apenas 2,8% de evasão",
conta ele que considera os números
excelentes, principalmente ao obser-
var que mesmo aqueles que traba-
lham quase não abandonam as aulas.
Além dos cursos formais, que vão des-
de educação infantil ao ensino médio,
formação em nível técnico e profis-
sional, a Fundação Bradesco possui
aulas de informática para deficientes
visuais, de inclusão digital e o projeto
Educa+Ação que contribui com o en-
sino público no Vale do Ribeira.

Para Ramos, o mais importante é
formar cidadãos, ajudar no desen-
volvimento dessas pessoas gerando
benefícios para elas e para o próprio
País. Mas ele também considera que a
imagem de uma empresa hoje melho-
ra muito com a realização de projetos
sociais ou ambientais, porque as pes-
soas já criaram uma conscientização
maior nos últimos anos. O executivo
destaca que a entidade recebe visitas
de outras companhias que querem as-
similar a experiência em responsabili-
dade social da Fundação Bradesco pa-
ra poderem realizar projetos próprios.
"Empresas de qualquer porte podem
e devem ajudar dentro da sua possibi-
lidade", diz.

Algumas micro e pequenas empre-
sas (MPEs), apesar de possuir uma re-
ceita mais enxuta, também estão fa-
zendo a sua parte. Uma pesquisa do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) informa
que 74% das 425 MPEs que fizeram
parte do estudo, realizam algum tipo
de ação social e 4% delas é na área de
educação. A consultora de gestão de

pessoas da unidade de orientação em-
presarial do Sebrae-SP, Maria Cristina
Alves, explica que a cultura no Brasil
ainda está vinculada com a idéia de
responsabilidade social ao subsídio fi-
nanceiro, mas existe como ajudar sem
dar dinheiro. Como exemplos, ela ci-
ta o trabalho voluntário, contratação
de deficientes e cuidados com os pro-
dutos que compra e vende, avaliando,
inclusive os fornecedores.

Maria Cristina observa também que
grande parte das empresas conside-
ram doações esporádicas uma forma
de responsabilidade social. Ela acha
esse tipo de atitude importante, po-
rém define como caridade. "Os proje-
tos devem ser constantes, ter acompa-
nhamento e indicadores divididos por
etapas e atividades", aponta.

Para as MPEs, investir na área so-
cial também é importante para os ne-
gócios e a consultora acredita que a
tendência é que essa prática aumen-
te entre elas. Segundo Maria Cristina,
a empresa ganha em competitividade
quando é socialmente responsável,
pois as pessoas hoje preferem quem
faz algo além de lucrar.
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