
O diálogo é fundamental 
Vinicius Medeiros  
 
O bom desempenho de um programa social empresarial passa, entre outros fatores, pelo 
engajamento de todos os atores envolvidos, das instituições às diferentes comunidades 
participantes. Um diálogo aberto entre eles é o primeiro passo para não só alcançar resultados 
positivos, bem como para criar um ambiente socialmente responsável, onde todos comungam 
e prezam pelos mesmos ideais. Chegar a esse objetivo, no entanto, não é tão simples. 
Segundo especialistas, para inspirar tanta gente, todos os stakeholders (agentes com os quais 
as empresas se relacionam) devem estar próximos. Só a partir daí é possível pensar em ações 
eficazes.  
 
Mas como chegar a esse objetivo? Hoje, não se pode pensar em programas de 
responsabilidade social sem planejamento. O caminho traçado até o sucesso é basicamente o 
mesmo: mapeamento de todos stakeholders, como acionistas, funcionários, comunidade em 
que a empresa está inserida, fornecedores e governo; identificação dos problemas; 
convocação de todos os agentes envolvidos; desenvolvimento de projeto piloto; avaliação do 
mesmo, com exame de seus erros e acertos; e posterior disseminação dos resultados obtidos.  
 
Execução 
 
Apesar de ser uma receita simples e bastante praticada, a metodologia não é de fácil 
execução. Nessas horas, segundo o consultor Rogério Zardo, que coordena projetos em áreas 
de produção de biocombustível nas regiões Norte e Nordeste para o Ministério de 
Desenvolvimento Agrário (MDA), a comunicação ajuda muito. Mais ainda, ela não pode ter 
ruídos.  
 
“O sucesso de programas de responsabilidade social depende de um diálogo perfeito entre 
todos os envolvidos. Muitas das vezes, os propósitos e intenções são os mesmos, mas o modo 
de promovê-los é diferente, o que pode gerar problemas. Por isso, para a obtenção de 
resultados efetivos, o primeiro passo é saber ouvir o próximo. Só escutando as demandas dos 
outros é que podemos alcançar objetivos comuns”, afirma.  
 
Para o presidente da Associação Brasileira de Responsabilidade Social (Abrares), Jorge 
Carneiro, uma boa ocasião para estreitar a relação entre os stakeholders são eventos e 
seminários. “Nesses encontros, há pessoas com o mesmo interesse, cujo foco principal é a 
responsabilidade social. Ali, discutem-se idéias e, principalmente, afina-se o discurso, o que é 
fundamental para a busca por soluções. Ao mesmo, não podemos negar que cada um tem 
uma percepção sobre o assunto e, mais ainda, uma maneira de executar. A saída é dar 
oportunidade para uma interação maior entre os stakeholders e direcionar esforços num 
objetivo comum”, afirma.  
 
Nesse contexto, a definição de estratégias eficazes para aumentar o diálogo entre todos é 
muito importante. A Abrares, além dos eventos que promove, procura disseminar a cultura de 
responsabilidade social desde cedo. “Desenvolvemos um trabalho no meio acadêmico com a 
intenção de atingir futuros empreendedores. Precisamos mostrar para essa garotada que está 
se graduando que os princípios de responsabilidade social devem estar presentes quando 
forem conceber produtos ou serviços para a sociedade”, revela Carneiro.  
 
Ainda assim, conseguir excelência na comunicação não é fácil, pois ela envolve muitos agentes 
distintos. Além disso, durante o processo de comunicação, cada diálogo é feito de forma 
distinta. “Por conta disso, é preciso ter uma estrutura grande para identificar e falar a mesma 
linguagem de todos os stakeholders envolvidos”, acredita Vanderson Berbat, do Instituto 
Unibanco.  
 
Segundo Berbat, a instituição, responsável pelas iniciativas de cidadania corporativa do 
Unibanco, possui orçamento de cerca de R$ 40 milhões anuais para seus projetos. “Ainda 
assim é pouco. O caminho é unir as empresas, para aumentar os recursos, potencializar os 
efeitos das ações desenvolvidas e alcançar um número cada vez maior de pessoas”.  



 
Avaliação  
 
Atualmente, como os recursos envolvidos no terceiro setor ainda não são capazes de atender 
às necessidades da sociedade, as avaliações dos programas de responsabilidade social se 
tornam ferramentas fundamentais. “Todos os stakeholders envolvidos em investimentos de 
responsabilidade social devem se preocupar com avaliação. Não dá mais para fazer 
assistencialismo. Promoveu a ação? Em quantos porcento melhorou a vida da comunidade 
envolvida? Essa é a resposta que precisamos saber para diagnosticar o impacto real das 
ações”, afirma Berbat.  
 
Para Jorge Carneiro, uma saída mais simples, mas que leva muito mais tempo, é disseminar os 
conceitos de responsabilidade entre todos os stakeholders de forma que se torne algo comum. 
“As empresas precisam se conscientizar que os princípios de responsabilidade social devem ser 
realmente praticados. Sair da teoria para ação. Se todas elas forem, de fato, socialmente 
responsáveis, não será mais necessário desenvolver qualquer tipo de programa, pois tudo será 
exercitado no dia-a-dia”, acredita. 
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