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Para diretor do instituto Camargo Corrêa, o braço tem que fazer parte do corpo da empresa 
 
Há um ano à frente do Instituto Camargo Corrêa, Francisco Azevedo está mudando o rumo da 
estratégia do ICC. Quer que a entidade, que recebe do grupo cerca de R$ 14 milhões por ano. se 
aproxime mais das comunidades, mantendo o foco nos cuidados com crianças e jovens até 24 
anos. E quer também que os CEOs das empresas que fazem parte do grupo não vejam o 
instituto como uma forma de filantropia. Com um currículo extenso no setor de sustentabilidade 
acompanhou a criação do Instituto Ethos e do Gife, o executivo se lembra sempre de uma 
conversa com Antônio Gomes da Costa quando alguém se refere ao ICC como braço social do 
Grupo Camargo Corrêa: " Ele dizia: é preciso tomar cuidado para que este braço não vire uma 
prótese, porque prótese se leva um tiro não sai sangue, ou seja, não faz parte do corpo". 
 
O Globo: O fato de as empresas criarem seu próprio instituto para ser um braço social 
é visto como uma faca de dois gumes, já que pode esvaziar o papel das ONGs. O que o 
senhor acha?  
 
Francisco Azevedo: Em parte, trata-se de uma visão das ONGs que tinham nas empresas uma 
das formas de financiamento de seus projetos e se sentem ameaçadas. Eu não vejo nenhuma 
ameaça, pelo contrário. O instituto é a porta de entrada para que a ONG converse com aquela 
corporação. Além disso, a fundação ou instituto também faz parte do terceiro setor: tem os pés 
na empresa e na sociedade civil. 
 
Como funciona a captação de recursos? 
 
Francisco Azevedo: São poucas as fundações que trabalham operando o projeto. Umas têm o 
foco, fazem o edital, recebem o projeto e o financiam. Há um grupo menor, que opera 
diretamente seus próprios projetos. O que existe mais hoje é o meio do caminho: usa-se a 
capacidade de articulação da empresa a serviço da causa e, para isso, é preciso trabalhar com o 
terceiro setor. O ICC definiu três programas, cada um com um foco, e trabalhamos muito com a 
causa. Os problemas sociais são tantos que a gente quer resolver tudo e não resolve nada. 
 
Quanto a Camargo Corrêa investe no instituto? 
 
Francisco Azevedo: R$ 14milhões por ano, mas varia. Ano que vem devem ser R$ 16 milhões. 
 
Quanto isso representa do faturamento da empresa?  
 
Francisco Azevedo: Esta resposta eu vou ficar devendo. 
 
Fala-se que a criação do instituto serve também para tirar foco da empresa. No caso de 
Camargo Corrêa, que hoje enfrenta críticas por conta das obras em Juruti e no 
Madeira, isso serviria... 
 
Francisco Azevedo: Eu não vou dizer que não existem empresas que pensam dessa forma, 
pode até existir. Mas não é o nosso caso. Até porque o instituto procura orientar o investimento 
social das 15 empresas do grupo. Do mesmo jeito que tem essa, tem a Alpargatas, a Cauê. Se 
fosse assim, cada empresa do grupo teria que ter seu próprio instituto... De qualquer maneira, 
acho importante é que o instituto utilize sua experiência e competência para ajudar a minimizar 
os impactos com a comunidade, com o meio ambiente. Ele pode minimizar as externalidades 
negativas do negócio e fortalecer as positivas. 
 
O Instituto Camargo Corrêa tem profissionais capacitados para isso?  
 
Francisco Azevedo: Temos dez de vista dos executivos ficava uma percepção no campo da 
filantropia. Invertemos isso: agora o instituto é que está a serviço das empresas. E a 



responsabilidade de ter um bom relacionamento com a comunidade é da empresa, não do 
instituto. 
 
A Camargo Corrêa é empreiteira e lida com operários às vezes em locais distantes, com 
pouca infra-estrutura. Vocês têm alguma diretriz para lidar com isso? 
 
Francisco Azevedo: É claro que é melhor usar a mão-de-obra local, sob qualquer ponto de 
vista. A dificuldade é que não se tem pessoas preparadas. Nesse modelo que começamos há um 
ano queremos chegar antes de a obra começar. Para conhecer a realidade, minimizar os 
impactos, preparar as pessoas. 
 
Estou achando interessante o senhor pôr como meta para o futuro. Assume que houve 
problemas? 
 
Francisco Azevedo: Existe uma diretoria de sustentabilidade na empresa que já pôs pessoas 
em Jirau capacitando operários. 
 
Por que a mudança de estratégia do ICC? 
 
Francisco Azevedo: O instituto fazia um trabalho desconectado. Agora estamos querendo 
redesenhá-lo para que ele fique mais junto do grupo e possa ter um foco maior na comunidade. 
Mas, de qualquer forma, não se pode confundir: o investimento social privado nunca vai fazer o 
papel do Estado. 
 
Às vezes dá a impressão de que as empresas relegam a um setor menor essa questão e 
deixam os negócios longe dele. 
 
Francisco Azevedo: Pode ser que elas ajam assim por imaginar que, se tiver um setor mais 
especializado, fica mais fácil cuidar do assunto. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Quem 
toca o negócio tem que entender a situação. E, na Camargo Corrêa, todo o esforço que se faz é 
para que isso aconteça, não só nas construtoras, mas em todo o grupo. 
 
O senhor fala o tempo todo em investimento social privado. Por quê? 
 
Francisco Azevedo: Estou falando como diretor do instituto e o que ele faz é investimento 
social privado, com foco de O a 24 anos. 
 
Por que o senhor acha que as empresas hoje querem ser socialmente responsáveis? 
 
Francisco Azevedo: Questões éticas hoje são importantes, passam, pelo comportamento da 
empresa com a comunidade e o meio ambiente. Estes passam a ser os critérios para 
investidores. Se você tem uma empresa que é só sua, você faz o que quiser com o seu dinheiro. 
Mas com o capital aberto é preciso dar retorno aos acionistas. Se disser a eles que está usando 
parte do dinheiro não para fazer filantropia mas de olho nos negócios, já que a empresa terá 
uma imagem sustentável, é outra coisa. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 set. 2008. Caderno Especial Razão Social p. 4-5. 


