
Há bem pouco tempo, projetos sociais e
ambientais faziam parte apenas do uni-
verso de grandes corporações. Hoje não é
mais assim. Empresas de todos os portes
vêm percebendo a importância de incor-
porar ao dia-a-dia dos seus negócios te-
mas sociais e ambientais. E não por pura
ação de marketing. Isso permite que elas
se diferenciem no mercado, cada vez
mais acirrado, e até obtenham ganhos de
produtividade. Segundo o professor José
Antônio Puppim de Oliveira, especialista
em sustentabilidade e responsabilidade
social, as pequenas e médias empresas,
apesar dos recursos mais escassos, tam-
bém devem incluir o tema em sua estra-
tégia. Para conseguir eficiência nessas
iniciativas, ele acredita que o melhor ca-
minho é o desenvolvimento de projetos
em parceria. Da Espanha, onde leciona
atualmente, ele respondeu às perguntas
dos leitores de Pequenas Empresas &
Grandes Negócios.

»Como se capacitar para a
elaboração de projetos sociais
e captação de recursos?

CHRISTINA DO VALLE, BRASÍLIA, DF

JOSÉ ANTÔNIO PUPPIM DE OLIVEIRA:
Esse é um terna onde a associa-
ção de pequenas e médias em-
presas em grupos pode facilitar
muito o trabalho. Também ha
organizações que atuam junto
com as companhias, auxiliando-
as a catalisar recursos.

» Seria uma boa idéia as
empresas que investem em
responsabilidade social terem
direito a algum benefício tri-
butário do governo federal?

EDILSON CASTRO, SÃO PAULO, SP

Na área de cultura, e agora no
esporte, ha benefícios fiscais fede-
rais e inclusive em alguns estados.
Ha programas, como o Luz para
Todos, que leva energia elétri-
ca para comunidades rurais, que

considero que têm também re-
cursos públicos. O que falta é que
as empresas divulguem que suas
ações receberam esses benefícios
do governo. Esse tipo de divul-
gação acontece muito raramente.
Ou seja, na verdade, há empresas
que estão fazendo caridade com o
dinheiro alheio e ainda aproveitam
para fazer marketing. Sou a favor
da ampliação dos recursos públi-
cos, mas de maneira ordenada e
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com priorização através de proces-
sos transparentes. O que acontece
hoje é que o dinheiro é usado em
projetos que não são de prioridade
pública, mas, sim, das empresas,
como filmes. Podem ser produtos de
qualidade, mas seu interesse público
é questionável. Há casos em que os
recursos públicos são usados em
projetos que receberiam recursos
das empresas de qualquer forma.

»É possível divulgar uma ação
de responsabilidade social sem
que pareça marketing?

EDSON LEAL RIBEIRO, ILHÉUS, BA

Eu não sou contra o marketing,
defendo apenas que haja equilíbrio
entre a prática e a sua divulgação.
Há empresas que fazem trabalhos
ótimos, mas que quase ninguém
conhece. Outras que fazem pouco e
gastam tubos de dinheiro em pu-
blicidade. As empresas têm de pen-
sar seriamente nessa equação, pois
um deslize, como exagerar o que se
faz, pode ferir a sua credibilidade
de uma forma bastante séria.

> > Qual o melhor modelo para
mensurar o retorno das ações
de responsabilidade social para
a empresa, já que elas não são
palpáveis como acontece com a
publicidade?

TATIANA LAZZAROTTO, GUARAPUAVA, PR

Economizar energia ou promo-
ver a reciclagem de materiais pode
trazer grandes ganhos econômíco-
financeiros. Dessa forma, muitas
empresas estão vendo benefícios ao
mudar sua relação com a sociedade e
responder às demandas por um de-
senvolvimento mais sustentável. Há
inúmeras situações de ganha-ganha,
onde há melhoria socioambiental
e redução de despesas. Um inves-
timento, por exemplo, para alterar
certo processo produtivo para torná-
lo menos poluente pode também
gerar tremendos avanços em produ-
tividade. É o que chamamos de eco-

eficiência. Ao mesmo tempo, com o
aumento da competição, muitas em-
presas já vislumbram oportunidades
de diferenciação no mercado posi-
cionando-se em relação às questões
socioambiestais. Processo seme-
lhante ocorre quando se investe nos
trabalhadores, oferecendo capacita-

ção e compensações por resultados.
Essas medidas tendem a aumentar a
produtividade da empresa. O mesmo
vale para investimentos em saúde e
na segurança dos funcionários. Eles
diminuem a ocorrência de acidentes
— o que significa menos horas de

trabalho perdidas, menos despesas
com indenizações e menos paralisa-
ções na linha de produção. Tudo isso
representa mais dinheiro. Até mes-
mo investidores financeiros já têm
começado a analisar cuidadosamen-
te a performance socioambiental
das empresas na hora de aplicar seus
recursos. Há bancos que exigem pa-
drões mínimos socioambientais para
autorizar determinadas operações.

»O senhor concorda com a
visão de algumas organizações

não-governamentais de que os
empresários têm a obrigação de,
de alguma forma, como por
meio de projetos de respon-
sabilidade social, retribuir à
sociedade um pouco do que ela
lhes proporcionou?

EDILZIO SAMPAIO MOREIRA, SÃO PAULO, SP

Não concordo com a obrigação,
pois ela já está explícita nos impos-
tos que as empresas pagam, que em
alguns casos chegam a representar
metade da receita e até dez vezes
o lucro. Talvez o Estado é quem
devesse ter a obrigação de prestar
contas quanto ao destino dos re-
cursos arrecadados. Mas o fato é
que existe uma pressão da socieda-
de para que as empresas invistam
em projetos sociais, devido exata-
mente à carência social do país e ao
mau funcionamento dos serviços
públicos. As empresas acabam
respondendo com investimentos
sociais para melhorar sua imagem e
ganhar a confiança das pessoas.

»Até que ponto projetos so-
ciais e ambientais que não pro-
movem a conscientização do
uso racional de recursos natu-
rais como água e energia podem
ser qualificados como respon-
sabilidade social?

ALECIR VITORINO RIBEIRO, juiz DE TORA, MG

Não podem. Os projetos têm
de mostrar uma responsabilidade
em todos os aspectos: social, am-
biental, ético e mesmo econômico
(o não'ao desperdício). Se falham
em algum desses pontos, não po-
dern ser considerados de respon-
sabilidade social. O mesmo vale
para as empresas. Não adianta
promover filantropia, mas no ou-
tro dia estar envolvidas em escân-
dalos de sonegação, corrupção ou
crimes ambientais.
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, n. 231, p. 88-89, abr. 2008.




