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Embaladas pelos ares natalinos, muitas empresas aproveitam o final do ano para intensificar 
as ações de solidariedade, numa iniciativa que usualmente rende frutos além da divulgação da 
imagem externa da organização. Segundo especialistas, no entanto, as campanhas solidárias 
não podem restringir-se a esta época do ano, pois são boas ferramentas para unir os 
colaboradores e engajá-los com a cultura da companhia. Além disso, as ações contribuem para 
proporcionar maior articulação com o público-alvo e a comunidade em que a empresa está 
inserida. Executivos afirmam que é possível obter resultados efetivos com pouco investimento.  
 
Exemplos de ações solidárias bem-sucedidas se espalham pelo País. Novembro e dezembro 
podem ser considerados o clímax do ano, quando várias empresas iniciam campanhas de apoio 
a instituições e comunidades. A Xerox do Brasil é um bom exemplo: há 11 anos, o escritório 
da empresa no Rio criou a Célula da Responsabilidade Social, que, além de iniciativas pontuais 
ao longo do ano, como o Dia da Solidariedade e a Campanha do Leite, promove anualmente o 
Dia do Papai Noel.  
 
“O movimento começou de baixo para cima e espontaneamente, a partir da organização dos 
funcionários. Ganhamos o apoio da direção da empresa e, hoje, vê-se o envolvimento de 
todos”, afirma a coordenadora da Célula de Responsabilidade Social da Xerox do Brasil, Marcia 
Sanches.  
 
Colaboração 
 
Segundo Marcia, os cerca de 600 colaboradores instalados no escritório carioca da Xerox 
costumam dar uma resposta positiva às campanhas. “Ajudar ao próximo faz bem, por isso 
sempre tivemos apoio imediato dos funcionários. Até ex-empregados costumam participar. 
Ainda assim, investimos na divulgação interna, informando via e-mail e em cartazes nossas 
atividades e resultados”, afirma.  
 
Para ela, é possível desenvolver ações exitosas sem grandes investimentos. “Na Xerox, o 
trabalho é totalmente voluntário. A empresa nos ajuda indiretamente, cedendo espaço para 
reuniões e na impressão do material. Como a participação é efetiva dos colaboradores, sempre 
arrecadamos bastante coisa”.  
 
Além de ações já tradicionais, o projeto também se mobiliza para acontecimentos 
extraordinários como as recentes enchentes em Santa Catarina. “Nessa iniciativa, arrecadamos 
cerca de 110 quilos de doações, entre alimentos e roupas. Para o Dia do Papai Noel, que terá 
toda a renda revertida ao Instituto Papai Noel, já acumulamos cerca de R$ 2 mil na venda de 
vale-brinquedos entre os colaboradores”, revela a executiva.  
 
O Shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, também se sensibilizou com as vítimas das 
enchentes em Santa Catarina e tornou-se um dos pontos de arrecadação de mantimentos no 
Rio. A gerente de marketing do shopping, Priscilla Leão, explica que a idéia surgiu entre os 
funcionários.  
 
“Ficamos todos sensibilizados. Por ser um grande centro comercial e ter um grande número de 
colaboradores, resolvemos apoiar a Defesa Civil e participar da campanha. Funcionários do 
shopping e clientes participaram. O retorno foi surpreendente. Percebemos o engajamento dos 
moradores da região e recolhemos, só na primeira semana, cerca de 2 mil itens”, revela.  
 
Segundo Priscilla, o grupo Aliansce, que administra o Via Parque, tem preocupação com o 
social. “Apoiar a campanha condiz com a filosofia da empresa. As enchentes comoveram o 
Brasil e a comoção chegou aos funcionários. Desenvolver a ação foi algo natural e exigiu pouco 
investimento. Trabalhamos com cartazes pelo mall, circular para os lojistas, informação no site 
e informativo interno. Dessa forma, conseguimos engajar tanto os funcionários como também 
os consumidores que queriam ajudar”, afirma.  
 



Engajamento 
 
Segundo o consultor Ciro Reis, diretor da empresa especializada em comunicação corporativa 
Imagem Corporativa, as empresas brasileiras estão mais amadurecidas em relação às 
questões de solidariedade e responsabilidade social. “O mundo corporativo atual exige esse 
amadurecimento. As empresas estão mais atentas aos interesses de seu público-alvo, bem 
como das comunidades em que estão inseridas. As campanhas são importantes ferramentas 
de aproximação”. Para Reis, os benefícios não se limitam à imagem externa da companhia.  
 
“A ação não deve contemplar apenas o público externo. Quando a iniciativa é genuína e, de 
fato, faz parte da cultura da empresa, ela naturalmente mobiliza os funcionários, 
proporcionando maior integração entre eles e da empresa com a comunidade. Com essa 
fórmula, os resultados são mais efetivos e duradouros”, acredita. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 dez. 2008, Seudinheiro, B-20. 


