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Autenticidade na
responsabilidade social
Responsabilidade social é um dos imperativos do
mundo corporativo moderno. Para algumas organiza-
ções isso se resume meramente a práticas de cunho as-
sistencialista. A distribuição de ovos de Páscoa em
abril, uma campanha do agasalho organizada durante
o inverno, brinquedos distribuídos no dia das crianças
e cestas básicas ofertadas no Natal funcionam como
pequenas indulgências ao empresariado. A sensação
de legar uma contribuição à comunidade consegue
amainar o espírito e promover o bem, ainda que de
forma pontual.

Outras empresas são eficientes em praticar marke-
ting social. O importante não são as realizações, mas a
repercussão midiática das ações tidas como sociais.
Assim, investe-se mais em material publicitário e as-
sessoria de imprensa do que nas pessoas beneficiadas,
com foco precípuo na imagem institucional.

Contudo, a autêntica responsabilidade social é
exercida por companhias com visão de futuro, capazes
de iniciativas de longo prazo, autossustentáveis e pas-
síveis de serem replicadas, transformando positiva-
mente a realidade dos envolvidos.

Dentro deste contexto, ações de caráter socioeduca-
tivo estão entre as mais dignas de serem apresentadas

em um balanço social.
O primeiro passo é a
capacitação dos pró-
prios funcionários, des-
envolvendo competên-
cias que conduzam ao
aprimoramento profis-
sional, com consequen-
te aumento da produti-
vidade e elevação da
autoestima. É a inicia-
tiva privada mais uma
vez suprindo as defi-
ciências do Estado.

O chamado “apagão
da mão de obra” é uma
triste realidade evi-
denciada estatistica-

mente. Segundo o Sistema Nacional de Emprego (Si-
ne), braço do Ministério do Trabalho e Emprego res-
ponsável pela intermediação de mão de obra e apoio ao
programa de geração de emprego e renda, mais de 60%
das vagas ofertadas em 2009 não foram preenchidas
porque os candidatos não atendiam os pré-requisitos
mínimos exigidos pelas organizações.

Construtoras brasileiras, em um momento de pu-
jança do setor imobiliário, estão sendo obrigadas a im-
portar engenheiros, em especial de outros países lati-
nos, porque o número de profissionais formados
anualmente em nosso país (32 mil, em 2008), atende a
menos da metade da demanda de mercado.

O segundo passo consiste em transpor o processo
educacional para além dos muros da corporação, al-
cançando os familiares. Um bom exemplo é a educação
financeira. O papel de uma empresa não é facilitar o
acesso ao crédito consignado, mas ensinar seus fun-
cionários a lidar com o dinheiro. E o êxito desta tarefa
depende eminentemente da participação do cônjuge.

Por fim, deve-se envolver a comunidade. O objetivo
deve ser a integração do público com o privado. A pro-
moção de manifestações artísticas e culturais, a cons-
cientização da cidadania e o desenvolvimento de um
senso de pertencimento e propriedade possibilitam a
construção de uma sociedade mais equilibrada, com
menos conflitos e maiores oportunidades. De quebra,
as empresas investem na formação de um promissor
mercado consumidor para seus produtos e serviços. ■
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Companhias com
visão de futuro
exercem a autêntica
responsabilidade
social e
transformam
positivamente
a realidade
dos envolvidos

Palestras, seminários
e atividades
extracurriculares são
fundamentais para
compreensão do método
de gestão, que conta
com o comprometimento
de todos. Nesse sentido,
alunos, professores e
membros da comunidade
são responsáveis
pela fiscalização
e pelo bom andamento
do projeto nas escolas.

descontinuidade. Já a
iniciativa privada tende a
funcionar melhor, porque
demonstra mais preparação
e planejamento. Mas o que
dá resultado é alguém se
interessar pela escola.

Qual a importância da
integração entre professor,
aluno e comunidade?
Os professores mais satisfeitos
tendem a investir mais em
seus projetos pedagógicos.
Os pais participam mais

quando veem melhoria.
Os alunos, por sua vez,
percebem o movimento dos
pais e professores e também
se tornam mais participativos.
Acreditar na instituição é o
que funciona. Qualquer modelo
de gestão não existe sem a
comunidade. Não se pensa
a escola como unidade em
si, mas como parte da
comunidade. O quadro de
debandada geral nas escolas
cria um círculo vicioso
que, quando quebrado,

restabelece a confiança e
o projeto tende a funcionar.

Qual o principal ponto do
modelo 5S?
O ponto mais importante do
modelo de gestão associado
à doutrina 5S é a questão da
organização, da qual dependem
os outros elementos do
programa. É necessário ter
clareza sobre o objetivo da
escola, a que serve, que recursos
possui e como os utiliza.
Gerir é organizar a escola.
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