
Para aumentar o número de
portadores de necessidades
especiais no mercado de traba-
lho da região de Ribeirão Preto
(SP), o Senai, em parceria
com o Grupo Leão Leão, Com-
panhia de Bebidas Ipiranga,
Vianorte e Usina da Pedra,
realizará neste mês um censo
que vai levantar o número de
pessoas com necessidades
especiais na cidade, tipo de
deficiência que apresentam,
escolaridade, idade e bairros
onde moram. As empresas se
comprometerão a contratar
essas pessoas após a realiza-
ção do censo, que será concluí-
do em janeiro de 2005.
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Neste sábado a rede Wal-
Mart vai destinar parte de
suas vendas para o progra-
ma Dia Wal-Mart pela Crian-
ça. Ao fazer compras em qual-
quer das 149 lojas da rede, o
consumidor estará contribuin-
do para os programas da Fun-
dação Abrinq (na foto, o presi-
dente da associação, Syné-
sio Batista da Costa). Em
2003, a iniciativa mobilizou
253 mil consumidores e resul-
tou na entrega de R$ 118 mil
à Abrinq. Este ano, a expecta-
tiva do grupo é receber mais
de 8 milhões de clientes.
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Empresasseunempara
contratardeficientes

1,4
bilhão de trabalhadores em
todo o mundo não
conseguem se manter com o
que ganham, segundo
estudo da Organização
Internacional do Trabalho
(OIT) que será divulgado ho-
je em Brasília

2
dólares é o quanto essas
pessoas recebem por dia
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‘Viver sem fronteiras’ vira tema de
atividades voltadas à comunidade

Mais conhecimento gerencial po-
de significar mudança na estraté-
gia das empresas ao planejar os
investimentos voltados à respon-
sabilidade social. Esta é a opi-
nião do professor Luiz Carlos
Merege, coordenador do Centro
de Estudos em Terceiro Setor da
FGV em São Paulo, que tem em
seu portfólio cursos de curta dura-
ção (80 horas/aula) sobre o tema
nas empresas. “Com valores e es-
tratégias bem direcionadas, o in-
vestimento no social volta para a
empresa, por meio de uma dina-
mização da economia, com gera-
ção de renda e novos consumido-
res”, avalia Merege.

A delimitação de focos estraté-
gicos para o investimento social
mudou toda a maneira da TIM

abordar o tema responsabilidade
social. Em 1998, quando a TIM
iniciou operações no Brasil, já es-
tava previsto o investimento em
ações sociais, mas não havia um
foco definido. “Tínhamos o de-
senvolvimento de projetos por
meio de parcerias com órgãos pú-
blicos e ONGs, mas as áreas de
atuação eram amplas – saúde,
educação, geração de renda –
sem um foco mais definido”, con-
ta Eliane Álvares, gerente de As-
suntos Corporativos da TIM para
Minas Gerais, Bahia e Sergipe e
ex-aluna do MBA da Ceats/USP.

Em 2002, quando a TIM ex-
pandiu sua atuação para todo o
território nacional, já havia mais
maturidade na maneira de gerir
os projetos sociais. À época, a
companhia investiu no fortaleci-
mento do relacionamento com as
comunidades, e os trabalhos an-
tes realizados de forma pontual
cresceram e se tornaram projetos
de médio e longo prazos.

Com base no conceito de co-

municação da marca – “Viver
sem fronteiras” – a empresa
estabeleceu o foco na atuação
sociocultural, com projetos li-
gados à inclusão social por
meio de linguagens artísticas
– música em especial. Criou,
assim, o projeto TIM Música
nas Escolas, que tem levado
oficinas de iniciação musical
para 10 mil crianças de esco-
las públicas em regiões caren-
tes de Porto Alegre, Salvador,
Recife, Belém e São Paulo. Se-
gundo Eliane, o planejamento
das ações é feito nacionalmen-
te, mas com adaptações perti-
nentes a cada região e dando
prioridade à geração local de
empregos. “No caso de um
projeto em educação, por
exemplo, procuramos treinar
professores e coordenadores
da própria cidade.

Com isso, foram criados
200 empregos diretos em
Minas, Bahia e Sergipe”,
afirma. ●A.V.

Andrea Vialli

O tema responsabilidade social
chegou aos bancos das universi-
dades. Em especial daquelas que
oferecem educação continuada –
pós-graduações, especializações
e MBAs. Nos últimos anos, tem
crescido a oferta de cursos com
esse perfil, a partir de instituições
como a Universidade de São Pau-
lo (USP), Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) e Fundação Armando
Álvares Penteado (Faap). Esses
cursos oferecem também meios
para uma maior profissionaliza-
ção de instituições do terceiro se-
tor, como ONGs, institutos e fun-
dações.

Um exemplo é o MBA Gestão
e Empreendedorismo Social, do
Centro de EmpreendedorismoSo-
cial e Administração em Terceiro
Setor (Ceats) oferecido pela Fun-
dação Instituto de Administração
(FIA), ligada à USP. O curso,
cuja terceira turma tem as aulas
previstas para começar em março
do ano que vem, foi criado em de-
corrência do interesse dos profis-
sionais de administração em co-
nhecer a gestão de investimentos
com foco social. O perfil dos alu-
nos abrange executivos de empre-
sas, organizações do terceiro se-
tor e de instituições públicas.

“Nossa intenção, na seleção
dos candidatos, é formar turmas
compostaspor pessoas dos três se-
tores, para que os alunos tenham
múltiplas visões sobre o tema e
para incentivar a colaboração in-
tersetorial”, explica a professora
Rosa Maria Fischer, coordenado-
ra do curso. “Somos bastante pro-
curados por executivos em mo-
mento de transição de carreira,
que querem migrar para a área so-

cial. Ou profissionais de RH, que
assumiram uma recém-criada
área de responsabilidade social
dentro das empresas”, afirma.

Companhias como a Petrobrás
– que tem uma provisão de R$
303 milhões para patrocínio de
projetos sociais e ambientais para
o período de 2004 a 2006 – en-
frentam o desafio de escolher, em
um vasto universo de projetos, as
ações que receberão os recursos e
que estejam afinadas com o pró-

prio negócio. O objetivo de tor-
nar a sua percepção mais aguça-
da levou Jayme de Seta Filho,
coordenador de saúde, segurança
e meio ambiente para as regio-
nais de São Paulo e do Centro
Oeste da Petrobrás, a fazer o cur-
so do Ceats/USP.

“A primeira grande contribui-
ção foi conhecer como pensam e
agem as organizações do terceiro
setor noBrasil. E passei a usar fer-
ramentas de análise oferecidaspe-

lo curso na escolha de projetos so-
licitantes de apoio e patrocínio, o
que ajuda na definição do foco
das ações em responsabilidade so-
cial”, explica. Ele ressalta que, ho-
je, a busca é por projetos auto-sus-
tentáveis que, após a injeção de re-
cursos, consigam caminhar pelas
próprias pernas, como foi o caso
do projeto Tamar, de conserva-
ção de espécies da biodiversidade
marinha brasileira.

A noção de que os programas

com sustentabilidade a longo
prazo são mais importantes es-
trategicamente do que ações
de cunho assistencialista é um
dos conceitos obtidos no
MBA que mais tem auxiliado
Luis Washington Westmann,
da Votorantim, no seu dia-a-
dia.Westman trabalha simulta-
neamente em dois cargos – é
gestor de pessoas na unidade
de Mogi das Cruzes, que fabri-
ca papel, e é gerente de relacio-
namento com a comunidade
na fábrica de papel e celulose
em Jacareí. “O curso ensina a
partir para a ação de modo es-
truturado, a treinar os parcei-
ros quando necessário e a defi-
nir orçamento específico para
esses projetos”, explica. Ele vê
como pontos fortes do MBA a
troca de experiências entre co-
legas de diferentes setores e a
oportunidade de conhecer a
prática da responsabilidade so-
cial, ao visitar projetos e ouvir
palestras sobre o tema. “Am-
pliou minha visão, e posso
usar os conhecimentos dentro
e fora da empresa, nos dois car-
gos em que atuo”, garante.

A FAAP, que lança em
2005 seu MBA Gestão em
Responsabilidade Social Em-
presarial, apostará na capacita-
çãodos setores de RHe marke-
ting, para que as ações sociais
das empresas sejam coerentes
e não se percam na etapa de di-
vulgação. “Este será nosso di-
ferencial: trabalhar com comu-
nicação interna acima de tudo,
para que sejam resgatados os
princípios e valores das empre-
sas”, afirma o professor Valdir
Cimino, um dos coordenado-
res do MBA.●

NA PRÁTICA – Seta, da Petrobrás, passou a usar ferramentas do curso em projetos de patrocínio
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