
A responsabilidade 
social das empresas 
no mundo digital 
PROTAGONISTA DE INICIATIVAS QUE VALORIZAM 0 USO DAS TECNOLOGIAS EM 

FAVOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SÉRGIO MINDLIN ACREDITA QUE A 

EMPRESA PRIVADA TEM LIBERDADE PARA EXPERIMENTAR E OFERECER 

SOLUÇÕES QUE PODEM SER MULTIPLICADAS EM ESCALA PATRÍCIAcornils 

COMO SE ESTRUTURA o investimento social de 

uma empresa? Como a responsabilidade social 

está ligada à gestão dos negócios? Qual o papel 

das empresas na constituição de uma socieda-

de justa, desenvolvida, sustentável? Sérgio Min-

dlin passou os últimos doze anos - tanto como 

voluntário em fundações empresariais quanto 

como executivo remunerado - formulando per-

guntas como essas e buscando suas respostas. 

Ele é um dos protagonistas do movimento de 

responsabilidade social empresarial no Brasil. 

Em 1990, ano da promulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), participou da 

criação da Fundação Abrinq, formada por um 

grupo de empresas para mobilizar a sociedade 

em questões relacionadas aos direitos da infân-

cia e da adolescência. 

Como diretor-presidente da Fundação Telefôni-

ca, de 1999 a junho de 2011, fez a fusão da 

inclusão social com a inclusão digital: criou o 

portal Pró-Menino, para dar apoio a organiza-

ções que lidam com a garantia desses direitos, 

por meio da disseminação da informação; e 

implantou no país o programa EducaRede, que 

fomenta o uso das novas tecnologias na edu-

cação. A Fundação começou a operar no Bra-

sil em março de 1999, um ano depois de ter 

sido criada no país de origem do Grupo Tele-

fônica, a Espanha. Havia um objetivo preciso: 

gerenciar o investimento social da Telefônica 

no país. Por sua experiência como executivo 

e pela part icipação em organizações como o 

Pensamento Nacional das Bases Empresariais 

(PNBE), a Abrinq e o Instituto Ethos, Mindl in 

foi convidado para a presidência da fundação. 

"Depois de 22 anos em empresas e sete de 

trabalho voluntário em fundações, comecei a 

ser remunerado para trabalhar com responsa-

bilidade social", conta Mindlin. 

Nessa época, a Fundação Telefônica já havia 

superado o patamar de doação de recursos 

- filantropia empresarial - e planejava usar as 

competências da Telefônica em seu negócio - a 

comunicação - para contribuir com o desenvolvi-

mento social. Formado o conselho da fundação, 

decidiu-se, por influência de Mindlin, que o foco 

seria o público infanto-juvenil. "A idéia fazia sen-

tido, para uma empresa que chegou no Brasil 

e recebeu muitas críticas, como rescaldo dos 

debates em torno da privatização. Uma maneira 

boa de mostrar que tinha vindo para realizar um 

investimento de longo prazo era contribuir para 

apoiar as crianças, o futuro do país", recorda ele. 

Logo de cara, a fundação procurou criar idéia 

de que o uso de tecnologias da informação e 

comunicação poderia fomentar e apoiar redes 

de atuação em defesa das crianças e adoles-

centes. "A aposta era de que, com o uso da tec-

nologia, organizações governamentais e não go-

vernamentais poderiam somar competências", 

explica Mindlin. O portal Pró-Menino é focado 

na oferta de informação e possibilidade de in-

teração entre organizações. Além disso, a fun-
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dação apoiou iniciativas para criar redes locais 

nas cidades. Mindlin esclarece: "Uma rede de 

organizações não é apenas uma rede tecnológi-

ca. Não basta haver um meio de comunicação, 

é preciso trabalho conjunto, diagnósticos e pla-

nejamento integrado, ao mesmo tempo em que 

se desenvolve a atuação em rede". 

Tanto no Pró-Menino, quanto no projeto Educa-

Rede, a Fundação tratou de estimular o uso das 

plataformas de comunicação. No Pró-Menino, 

foi criado o concurso Causos do Eca, que pre-

mia histórias verídicas de como o ECA ajudou a 

transformar a vida de meninos e meninas, docu-

mentando aplicações práticas dos preceitos do 

estatuto. Passou de uma centena de histórias 

inscritas, no primeiro ano, para cerca de mil, no 

ano passado. É um exemplo de como o uso da 

tecnologia viabiliza e dá visibilidade a uma ação 

social. Todas as histórias vêm por e-mai! ou são 

postadas no portal Pró-Menino. Essa facilidade 

torna a participação mais ampla. 

O Educa Rede é um projeto da Fundação Tele-

fônica para contribuir para a melhoria da edu-

cação pública por meio da internet. No Brasil, 

promoveu, entre outras ações, o projeto Minha 

Terra, no qual a comunidade escolar produz e 

troca conhecimentos sobre sua cidade e prota-

goniza melhorias nesse espaço. A partir dessa 

ação, Mindlin avalia o potencial da tecnologia. 

INVESTIMENTO CONSISTENTE 
Ao longo dos anos, a Telefônica manteve o in-

vestimento na fundação, mesmo quando hou-

ve retração de investimentos em seu negócio. 

Com isso, a Fundação Telefônica é reconhecida 

como uma organização que cuida do tema dos 

direitos das crianças e adolescentes. No Bra-

sil, o papel de Mindlin foi assegurar qualidade e 

universalidade na atuação. Assim, não há exclu-

sividade para clientes da Telefônica no uso das 

plataformas do EducaRede e do Pró-Menino. 

"Não há propaganda de produtos, nem usamos 

as ferramentas como canal de vendas. O aces-

so é livre e gratuito para quem desejar", observa 

o gestor. Outra medida importante foi garantir a 

consistência do investimento social. "Ainda há 

confusão entre filantropia, a doação pura e sim-

ples, e o investimento social, que é a aplicação 

Para Mindlin, o investimento social privado 

não pode ter como objetivo resolver questões 

sociais: "A universalização de direitos é uma 

responsabilidade governamental. Mas podemos 

explorar alternativas, trazer novas soluções, fa-

zer experiências, errar. A empresa privada tem 

a liberdade de experimentar e oferecer soluções 

que podem ser multiplicadas em escala". Isso é 

relevante porque algumas empresas, principal-

mente as grandes, têm como primeira iniciativa 

"acabar com o analfabetismo, resolver o pro-

blema do trabalho infantil". Mindlin alerta: "Po-

demos contribuir, mas não podemos resolver. 

Investimento social tem que ter começo, meio, 

f im - tem que ter um caminho de saída". 

Filho do bibliófilo José Mindlin, criador da Bibliote-

ca Brasiliana Guita e José Mindlin, um dos maio-

res acervos privados de livros do Brasil, Sérgio 

Mindlin cresceu em uma família que colocou a 

cultura entre seus principais valores. Em função 

disso, estudou muito. Mas, na Fundação Telefô-

nica, continuou a aprender: "Para mim, foi um 

período de realização e de aprendizado. De como 

mobilizar as pessoas, negociar com diferentes se-

tores da empresa. Agora, posso usar essa expe-

riência para ajudar outras organizações", avalia. 
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Text Box
Fonte: Arede, São Paulo, ano 7, n. 75, p. 12-13, nov 2011.




