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No passado, as instituições mais importantes para a sociedade eram a Igreja e os governos. A 
Igreja detinha o poder através da sua riqueza, do seu conhecimento acumulado e, 
conseqüentemente, da sua capacidade de influência. Já os governos, principalmente nos 
países desenvolvidos, detinham o poder através do domínio dos sistemas produtivos e da 
emissão da moeda. 

Hoje, a empresa é a instituição mais importante. É ela quem detém a maior força de trabalho, 
o maior conhecimento acumulado e os meios de produção. O que quero dizer é que as 
empresas possuem o poder da mudança (limitado, mas possuem), principalmente em nosso 
país com tamanha desigualdade social, onde governos investem mal o dinheiro público, sem 
medir as conseqüências disto a longo prazo. 

O IBGE lançou recentemente o estudo “Indicadores de desenvolvimento sustentável: Brasil 
2008”. De acordo com o documento, a taxa de escolaridade do Brasil em 2005 era de apenas 
6,7 anos por brasileiro. A taxa de escolarização, que mede o percentual de pessoas na escola, 
era de apenas 25% dos jovens entre 20 e 24 anos. 

Agora o Ibase divulga o “Balanço Social” das empresas, tendo como referência dados de até 
2005. Fazem parte desse balanço 227 empresas que representam um faturamento de R$ 663 
bilhões e que detinham direto e indiretamente 2,4 milhões de trabalhadores. O documento é 
bastante significativo e é composto por 43 indicadores quantitativos e oito indicadores 
qualitativos, organizados em sete categorias. Entre eles, temos o valor médio dos 
investimentos sociais, os investimentos em educação e capacitação de seus empregados. 

Nos últimos cinco anos, os valores médios dos investimentos sociais internos por empregado 
têm aumentado significativamente. Um bom sinal. Em contrapartida, o balanço mostra que as 
empresas não estão coerentes com esta postura quando o assunto são os investimentos em 
educação, capacitação e desenvolvimento profissional. Estes valores foram reduzidos 
drasticamente. 

A cada R$ 1 mil investido no ano de 2000, R$79 era para educação. Em 2005, este valor este 
valor era de apenas R$24. E os investimentos em capacitação e desenvolvimento profissional 
mostram uma forte tendência de queda. Nem o governo, como mostra os indicadores do IBGE, 
e nem as empresas, como mostra o Balanço Social do Ibase, fizeram o dever de casa quando o 
assunto foi educação. Não está ai a origem do apagão profissional no mercado de trabalho? 

Outro indicador preocupante foi a queda do investimento médio por empresa em Meio 
Ambiente. O balanço do Ibase mostra que, em 2003, o valor investido era de R$ 28 milhões. 
Em 2005, esse valor caiu para R$ 20 milhões. Uma redução no investimento justamente no 
momento que precisamos minimizar e mitigar os impactos negativos no Meio Ambiente. Mais 
uma vez o discurso social das empresas não condiz com a prática adotada. Os investimentos 
ambientais operacionais sobre a receita passaram de 12,87%, em 2000, para 3,84%, em 
2005. 

Obviamente, existem aquelas empresas que querem parecer bonita na foto, ao lado de 
dirigentes de Ongs, fazendo filantropia barata, a custa do silêncio dos não inocentes. Com isso, 
essa pseudo Responsabilidade Socioambiental Corporativa (RSC), associadas a pseudas Ongs, 
é para o cidadão menos esclarecido no assunto, um balaio de gatos onde todos são pardos. E 
isto é péssimo para as empresas cidadãs, que procuram ser atuantes em uma sociedade cada 
vez mais exigente. O fato é que existem empresas que gastam mais em propaganda e 
publicidade do que efetivamente em programas de RSC. 



A cidadania corporativa não é filantropia. Ela deve ser baseada nos princípios éticos e 
solidários e, principalmente, na sustentabilidade local e planetária. As empresas têm acesso 
aos recursos naturais que pertencem à sociedade, acesso às estruturas sociais que levaram 
séculos para se formarem. Hoje a sociedade concede às empresas o poder de transformarem 
esses recursos em riquezas. 

A empresa é, portanto, a instituição mais importante e atuante de nossa sociedade. Esperamos 
muito mais que filantropia. Esperamos pela verdadeira Responsabilidade Socioambiental 
Corporativa. 
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