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O noticiário e os debates públicos a respeito das questões climáticas têm colaborado para 
ampliar o entendimento do que seja desenvolvimento sustentável, mas a complexidade do 
tema ainda leva muitas empresas a adotar estratégias equivocadas e assumir compromissos 
com projetos sociais de baixo potencial e desconectados de sua natureza de negócio. 
 
A ação social de uma empresa apresenta melhores resultados quando seus objetivos são 
relacionados de alguma forma com o negócio em si. Por exemplo, uma empresa de logística 
tem tudo a ver com campanhas contra o alcoolismo, porque potencialmente uma ação desse 
tipo contribui para reduzir os riscos de operação de sua frota e, consequentemente, cria 
condições para melhores negociações com as seguradoras. Uma empresa alimentícia ganha 
mercado e aumenta sua competitividade com campanhas de educação alimentar. 
 
O conceito de responsabilidade social empresarial é muitas vezes confundido com ações 
específicas ou reduzido para iniciativas de filantropia, quase sempre motivadas por razões 
emocionais ou pela crença equivocada de que investimentos relativamente modestos e 
bastante alardeados podem proporcionar grandes resultados em termos de imagem de uma 
marca ou reputação de uma empresa. A filantropia enquadra-se no conceito de investimento 
social privado, que pode ser parte da estratégia de responsabilidade social, cujo objetivo é 
sempre a sustentabilidade do negócio. 
 
Por mais edificantes que sejam os discursos em torno, os programas sociais de uma 
corporação devem aproximar-se o máximo possível da natureza do empreendimento. 
Evidentemente, há temas gerais, como educação e assistência à infância, que sempre 
contribuem para melhorar o ambiente de negócio e a reputação da empresa, mas mesmo 
nessas unanimidades podem-se articular projetos mais ou menos pragmáticos. A ação 
filantrópica ideal produz efeitos sociais mensuráveis e bons resultados para quem a financia. 
 
A filantropia se caracteriza quase sempre como um projeto de transferência direta de renda 
sem contrapartida. Há estudos indicando que as mais bem sucedidas são as que exigem algum 
retorno dos beneficiários. Houve no Brasil estudos para mensurar os resultados econômicos de 
projetos sociais. Os números são surpreendentes e, no caso dos projetos governamentais, o 
resgate de 11 milhões de famílias que viviam em estado de miséria tem sido apontado como 
uma das causas da pujança econômica do país. Indicadores semelhantes foram percebidos em 
programas de transferência de renda com contrapartidas dos beneficiários no México e na 
Colômbia. 
 
No caso de ações filantrópicas, a simples caridade, ou doação, pode produzir efeitos nocivos 
em uma comunidade e criar vícios de dependência em famílias que poderiam ter uma 
oportunidade de promoção social com programas mais eficientes. Há sempre o risco de que os 
valores se percam em burocracias custosas, quando não embolsados por gestores desonestos. 
"Fazer o bem sem olhar a quem" pode ser uma frase cheia de bom espírito, mas não 
representa a melhor política de responsabilidade social. 
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