


doador. Certas organizações sociais, por exemplo, pedem contribuições para uma
boa causa. Sua empresa, solícita, doa fundos, ganhando em troca a boa vontade da
comunidade.

Esse tipo de relação foi alvo de críticas do economista Milton Friedman, para
quem a empresa não deve ser um veículo de comprometimento com a comunidade
— e que se um executivo tem impulsos filantrópicos ou sociais, deveria extravasá-
los em caráter pessoal, contribuindo ele próprio, o indivíduo.

Sob tal ótica, as relações com organizações da sociedade civil (OSC) não teriam
relevância estratégica nem estariam vinculadas à atividade em si da empresa. Con-
tudo, se sua empresa realmente deseja seguir competitiva a longo prazo, chegou
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BEM P R O V Á V E L QUE SUA E M P R E S A já tenha alguma espécie de relação
"socialmente responsável" com organizações da sociedade civil. É provável
ainda que, nessa relação, sua empresa assuma o papel de um benevolente
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a hora de reavaliar sua relação com OSCs. Isso porque
quem segue atuando sob o prisma tradicional corre o
risco de desperdiçar um ativo de grande potencial para
a organização.

O fato é que o universo empresarial passa hoje por
uma profunda mudança de paradigma, algo que vem
transformando a maneira de conduzir negócios. A má-
xima que durante décadas reinou sem contrapesos na
mentalidade corporativa — criar valor para o acionista
— começa a ser substituída por uma concepção mais
ampla da função primordial da empresa. A nova ma-

nas comunidades indígenas espalhadas pelo Brasil. Em
vez de se limitar a adquirir os insumos da população
local, a Natura decidiu se associar a tais comunidades
e dividir com elas o lucro da exploração sustentável da
matéria-prima. Com a linha Ekos, a empresa pretende
transformar a causa da biodiversidade num "objeto tan-
gível, que se converta em fonte de riqueza econômica
e social", nas palavras de Pedro Passos, co-presidente
da Natura. Ou seja, a essência da Ekos está em alinhar
uma causa social à estratégia competitiva da empresa.

Exemplos como esse são cada vez mais comuns na

O universo empresarial passa hoje por uma
profunda mudança de paradigma, algo que vem
transformando a maneira de conduzir negócios.
A máxima que durante décadas reinou sem
contrapesos na mentalidade corporativa —
criar valor para o acionista — começa a ser
substituída por uma concepção mais ampla
da função primordial da empresa.

xima seria criar valor para todas as partes interessadas
— ou seja, todo o entorno social no qual opera uma
empresa. Tal mudança vem levando muitas empresas a
reavaliar o papel que a variável exerce em sua estraté-
gia competitiva. Ou seja, empresas de destaque de todo
o planeta começam a descobrir o enorme potencial ge-
rado quando a estratégia corporativa incorpora como
um elemento central a variável social — e consideram
alianças intersetoriais uma ferramenta crucial para sua
execução.

Vejamos, por exemplo, o caso da brasileira Natura
e de sua linha de produtos Ekos. Inovadora, a Ekos é
formada por produtos elaborados a partir de plantas e
óleos vegetais até então utilizados somente por peque-

James Austin é titular da cátedra Snider Professorship of
Business Administration da Harvard Business School, em
Boston, e co-fundador da Social Enterprise Knowledge Net-
work (SEKN). Gustavo Herrero é diretor do Centro de Inves-
tigación da HBS para a América Latina, sediado em Buenos
Aires. Ezequiel Reficco é pesquisador sênior da Social Enter-
prise Initiative, também da HBS. Austin e Reficco são autores,
ao lado de outros membros da SEKN, de Social Partnering
in Latin America (Harvard University Press, 2004).

região. Neste artigo, baseado numa vasta pesquisa
realizada em todo o hemisfério (veja o quadro "Uma in-
vestigação hemisférica"), explicaremos no que consiste
essa mudança de visão e como sua empresa pode tirar
maior proveito de relações atuais ou potenciais com
OSCs. Para tanto, é preciso escolher seus parceiros de
modo estratégico e administrar as parcerias de modo
eficaz — para, em última instância, gerar um verda-
deiro valor para as duas partes e a comunidade.

Uma carteira de alianças
Nosso estudo de dezenas de casos latino-americanos
de colaboração entre empresas e organizações da
sociedade civil mostra que essas relações se movem
num contínuo, formado por três etapas: filantrópica,
transacional e integrativa. À medida que se avança
nesse contínuo, o vínculo entre a empresa a OSC se in-
tensifica, se torna mais complexo e adquire maior valor
estratégico (veja a tabela "O contínuo da colaboração
intersetorial").

A relação filantrópica, de grande tradição na América
Latina, é de natureza assistencial, centrada na caridade
e em boas intenções e, naturalmente, nem sempre
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isenta de certo paternalismo. A filantropia pode muito
bem ser um ponto de partida para relações que bus-
quem produzir mais valor para todas as partes envol-
vidas. Na relação transacional o fluxo de valor tende a
caminhar em ambas as direções — ou seja, cada um dos
parceiros assume tanto o papel de dar como o de rece-
ber em torno de um projeto específico. Por último, um
número reduzido mas crescente de parcerias entre em-
presas e OSCs evolui rumo a uma relação integrativa,
na qual ambas as partes trabalham de modo integrado,
e na qual as fronteiras organizacionais são mais poro-
sas. Às vezes, essas alianças se estruturam em torno da
produção conjunta de um bem ou de um serviço no
qual cada parceiro contribui com seus ativos mais im-
portantes, que são combinados de forma original para
a geração de um valor, tanto social como empresarial,
até então inexistente.

Esse contínuo de colaboração não deve ser interpre-
tado com base em uma ótica normativa que sugira o
abandono da filantropia. Ainda que seja importante
examinar as relações intersetoriais com racionalidade
estratégica, também é verdade que todos e cada um
desses vínculos podem desempenhar um papel legí-
timo e valioso. O mais adequado seria estruturar o
leque de vínculos dentro de uma carteira de parcerias
intersetoriais condizente com aquilo que a empresa
espera obter de cada relação.

Uma vez que as etapas não são rígidas nem exclu-
dentes, empresas e OSCs avançam por esse caminho à
medida que descobrem as vantagens que encerra o tra-
balho intersetorial. A experiência do jornal argentino
La Nación é um exemplo.

Em 1996, o grupo La Nación estabeleceu um vínculo
com a Red Solidaria, organização dedicada a fazer a
ponte entre indivíduos carentes e pessoas dispostas a
contribuir para aliviar essa carência. A relação a princí-
pio era filantrópica, com doações esporádicas de espaço
por parte do jornal, segundo a disponibilidade do mo-
mento, em resposta a pedidos da OSC para difundir uma
instância de necessidade solidária. Duas coisas, porém,
vieram modificar a base dessa relação. Primeiro, graças
ao grande interesse que os primeiros casos publicados
despertaram entre o público leitor, e por seu impacto
na comunidade, o La Nación descobriu que seu vínculo
com a Red Solidaria tinha um alto valor potencial.
Segundo, a OSC descobriu para que ganhar mais, teria
de dar mais a seu parceiro. A partir dessa constatação,
a Red Solidaria se transformou numa fonte confiável
de histórias interessantes e genuínas para o diário. Os
parceiros entraram na etapa transacional quando essas
histórias se tornaram insumo para vários produtos in-
formativos: as "notícias solidárias", a "seção solidária", a
coluna "dar uma mão" e uma seção específica na revista
dominical do jornal.
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Com o tempo, a interação entre os sócios foi
ganhando mais intensidade, respeito e confiança.
Por fim, as duas organizações decidiram lançar
um produto conjunto, os "classificados solidários".
Cada qual colaborou com sua marca. Nesse pro-
jeto, o pessoal das duas organizações interagia de
forma rotineira, contribuindo também com suas
competências centrais. O trabalho conjunto em
torno do projeto alcançou uma intensidade tal
que gerou uma identidade comum entre os sócios,
e a magnitude dos recursos envolvidos cresceu de
forma substancial. De um marco transacional, no
qual intercambiavam recursos, a dupla passou para
uma relação integrativa, na qual as duas se concen-
traram na criação conjunta de valor mediante a
combinação de seus ativos de maior valor.

Também é interessante observar que parcerias
sociais estratégicas costumam ser mais estáveis
que alianças fundadas meramente na filantropia
convencional. Não é segredo que doações bene-
ficentes são o primeiro corte em tempos de vacas
magras. Já parcerias estratégicas tendem a ser mais
estáveis, pois geram valor agregado para os parti-
cipantes (para uma lista ampla dos benefícios que
obtém cada parte, veja o quadro "Benefícios para
todos").
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O contínuo da colaboração intersetorial
A colaboração entre o mundo empresarial e organizações da sociedade civil (OSC) se enquadra em uma de três

categorias: a filantrópica (de caráter assistencial), a transacional (relação bilateral na qual o fluxo de valor tende a ir nas

duas direções) e a integrativa (na qual a relação se estrutura em torno da produção conjunta de um bem ou serviço,

numa cadeia de valor comum). Cada um desses vínculos tem um papel valioso. À medida que a empresa e sua OSC

parceira avançam por esse contínuo rumo a um trabalho integrado, cresce a complexidade, mas também a geração de

valor para ambas as partes e o ambiente a seu redor.

Fonte: James E. Austin, El desafio de Ia colaboración. Ediciones Gránica, Buenos Aires, 2003.

Tomemos, por exemplo, o caso da operadora de es-
tradas argentina Autopistas del Sol (Ausol). Em 1994, a
Ausol passou por uma situação delicada: as terras pelas
quais passaria uma estrada da empresa, a ser construída
em regime de concessão, haviam sido ilegalmente ocu-
pada. O primeiro instinto da Ausol foi fazer valer seus
direitos legais por meio da confrontação e do uso da
força pública. Em vez disso, porém, a empresa formou
uma aliança com uma série de comunidades de base,
coordenadas pelo líder social Alberto Croce. A princí-
pio, a aliança tinha objetivos pragmáticos e de curto
prazo: conseguir que a empresa trabalhasse com a
comunidade para melhorar a infra-estrutura nas zonas
cortadas pela estrada. Uma vez atingidas tais metas, a
aliança prosseguiu e, em 1999, a Ausol deu forte apoio
a Croce na criação da Fundación SES (sustentabilidade,
educação, solidariedade), dedicada ao uso da educação
informal como instrumento de inclusão social. A Ausol
se associou à SES para pôr em marcha programas de
voluntariado empresarial. Em 2001, quando a Ausol
teve de realizar ajustes em sua estrutura de custos, a
estabilidade da parceria foi posta à prova. Nas palavras
do presidente da Ausol, Luis Freixas: "Nosso programa
social [implementado em colaboração com a SES] é

um ponto crucial que não pode sofrer cortes. Esse pro-
grama gera benefícios superiores a seus custos".

Alinhando os parceiros
Escolher um parceiro adequado é um passo crucial
para o sucesso de uma aliança social estratégica. É
possível encarar a colaboração intersetorial como um
instrumento que permite à empresa superar certas
limitações organizacionais e chegar a metas que, sozi-
nha, não poderia alcançar. Por isso, antes de mergulhar
numa associação com uma OSC, é importante que sua
empresa dedique certo tempo a examinar em que me-
dida uma possível relação está ou não alinhada com
as três variáveis que definem sua própria organização:
missão, valores e estratégia.

Via de regra, um alto alinhamento nessas três dimen-
sões aumentará a probabilidade de sucesso da aliança.
Um exemplo de parceria com alto alinhamento é a
da Rainforest Expeditions (RFE) com a comunidade
local nativa Ese'eja, no Peru. Essa comunidade havia
recebido do governo uma área de dez mil hectares na
região amazônica de Tambopata-Candamo, de extra-
ordinária riqueza ecológica. Seus representantes que-
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riam se associar a uma empresa que contribuísse para
a geração de empregos e de bem-estar com esse ativo,
mas de forma social e ambientalmente sustentável. A
RFE já tinha presença na região — era operadora do
Tambopata Research Center — e tinha por missão a
prestação de serviços de ecoturismo que combinassem
educação com a proteção do ambiente. As duas partes
rapidamente constataram que, longe de ser simples-
mente "uma alternativa entre várias", a missão, os valo-
res e a estratégia de ambas tinham um incrível grau de
convergência. O resultado foi a Posada Amazonas, um
estabelecimento exclusivo e concorrido no coração da
Amazônia.

Obter um amplo alinhamento é desejável, mas é
importante também considerar a profundidade desse
alinhamento, já que uma conexão única mas intensa
em qualquer das três dimensões pode estruturar uma
relação sólida e proveitosa.

A parceria entre o La Nación e a Red Solidaria ilus-
tra esse ponto. O fundador da Red Solidaria, Juan Carr,

Argentina, algo que se afaste do paternalismo e se
aproxime da solidariedade. O modelo da Red Solidaria,
fundado no trabalho voluntário, era exatamente o que
a direção do jornal queria promover e respaldar. Não
parece exagerado afirmar que, de certo modo, a Red
Solidaria encarnava os valores do grupo jornalístico.

Ainda que seja salutar para a empresa aspirar a ter
um parceiro com o qual possa obter um alinhamento
tanto amplo quanto profundo, não é necessário que
o vínculo seja sempre completo e absoluto. Antes, a
questão é obter uma congruência suficiente para que a
colaboração seja produtiva e mutuamente benéfica.

Gestão eficaz da parceria social
A associação estratégica com organizações da so-
ciedade civil pode garantir um salto qualitativo na
geração de valor, embora também imponha a execu-
tivos da empresa envolvida novos desafios de gestão.
A administração de uma parceria social estratégica

Parcerias estratégicas tendem a ser mais
estáveis, pois geram valor agregado para os
participantes.

descreve o propósito da rede nos seguintes termos: "O
problema de indivíduos marginalizados e crianças des-
nutridas é também um problema cultural. Essa gente
passa despercebida por nós em nossa vida cotidiana.
Como não a vemos, não a integramos culturalmente.
Por esse motivo, a primeira coisa a fazer é torná-la
visível. Com isso, o compromisso das pessoas virá au-
tomaticamente."

Em 1998, o diário argentino criou a Fundación La
Nación. O presidente de seu comitê executivo, Júlio
Saguier, assim resumiu sua missão: "Seu principal ob-
jetivo será promover o trabalho voluntário como um
fenômeno cultural em nossa sociedade. Nosso lema
será 'ajudar a ajudar'. Colocaremos nossa capacidade
de comunicar, informar e ensinar a serviço desse ob-
jetivo."

Uma análise rápida das duas descrições revela várias
semelhanças entre a Red Solidaria e o La Nación. As
duas organizações dependem da comunicação como
um veículo para produzir uma mudança cultural na

acarreta demandas similares às de uma nova divisão
de negócios ou às de uma aliança com outra empresa.
Para administrar de modo eficaz sua parceria social,
a empresa deve dar especial atenção a três aspectos:
compromisso, comunicação e mensuração.

Compromisso real. A colaboração não vai ser um
motor de crescimento se sua empresa acredita que a
parceria pode funcionar no piloto automático. A aten-
ção focada por parte de líderes com poder para tomar
decisões, alocar recursos e comprometer sua organiza-
ção com a relação são elementos vitais de uma gestão
de sucesso. Esse investimento de tempo e energia da
alta direção é um forte sinal, para o resto da pirâmide
organizacional, de que a aliança tem de fato uma rele-
vância estratégica.

Só que o apoio da alta gerência não é suficiente para
garantir resultados. Para que a parceria social tenha
sucesso, sua gestão requer um segundo escalão de
acompanhamento cotidiano, a partir do qual se explo-
rem ativamente novas oportunidades para a geração
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conjunta de valor. Isso se torna mais fácil quando a
responsabilidade primária está claramente definida e
atribuída a executivos específicos em cada organização.
À medida que a aliança social se aprofunda e se torna
mais complexa, pode ser necessário converter a gestão
da aliança numa responsabilidade central de alguns in-
divíduos e, em certos casos, até mesmo numa atividade
em tempo integral.

A comercializadora de alimentos congelados Meals
de Colômbia S.A. foi desde o começo uma participante
entusiasmada da iniciativa Líderes Siglo XXI (Líderes),
surgida da colaboração entre o Foro de Presidentes
de la Câmara de Comercio de Bogotá e várias escolas
públicas. O objetivo da Líderes era adaptar mecanis-
mos de controle de qualidade à gestão de instituições
educativas.

A Meals assumiu um papel de liderança na adminis-
tração da Líderes. Para estar à altura desse compromisso

ria com a Fundación Proa, um museu de Buenos Aires
dedicado à difusão da arte contemporânea. O portal
interno "Techint Hoy" divulga para todos na empresa
as atividades realizadas pelo Proa. O raciocínio por
trás disso é simples: se os vários departamentos da
empresa não recebem informações regulares sobre o
desenvolvimento da colaboração, os executivos não
poderão saber qual a relevância da parceria para seu
setor específico — ou seja, não saberão como contri-
buir para a parceria e como tirar proveito dela em sua
área funcional.

A comunicação externa, enquanto isso, é o meio
pelo qual é possível capitalizar as distintas dimensões
de valor. Para a organização social é um tema vital:
como seu custeio não vem daqueles que se beneficiam
diretamente de seus serviços, uma comunicação eficaz
de suas atividades a doadores ou parceiros empresa-
riais acaba sendo fundamental para a sobrevivência. Já

A administração de uma parceria social
estratégica acarreta demandas similares
às de uma nova divisão de negócios.

e garantir a excelência na gestão, a empresa incorporou
a Líderes a seu próprio organograma como parte do de-
partamento de recursos humanos e qualidade. Seu ge-
rente tem uma área de resultados denominada "aporte
à comunidade", que é avaliada trimestralmente com in-
dicadores de desempenho claramente definidos. Dessa
participação na Líderes surgiram benefícios que a em-
presa nem sequer imaginara. "Nosso perfil de recursos
humanos surgiu em grande medida da definição de
indivíduos de qualidade, desenvolvida com as escolas",
explica a diretora de recursos humanos, Adriana Hoyos.
Além disso, a iniciativa da Líderes registrou altos níveis
de satisfação entre professores participantes.

Comunicação eficaz. Uma colaboração de sucesso
exige uma comunicação eficaz em cada segmento da
cadeia de valor, tanto dentro de cada organização como
entre a parceria e seu entorno.

A comunicação interna contribui para que a parceria
social penetre a cultura organizacional da empresa e
se institucionalize. É o que ocorreu no Grupo Techint,
uma empresa de engenharia e construção com opera-
ções em toda a América Latina, que utilizou a intranet
da empresa para divulgar em âmbito interno sua parce-

a empresa obtém um tipo de reconhecimento que não
se pode comprar com dinheiro: o respaldo que significa
a credibilidade da sociedade civil.

Uma experiência ilustrativa a respeito disso é a da
Danone México e sua parceria com a Casa de la Amis-
tad (CdA), entidade dedicada a oferecer assistência gra-
tuita a crianças com câncer e de escassos recursos. Ao
concluir a quarta edição de uma campanha conjunta
de sucesso — a "Construyamos sus Sueños" —, a CdA
decidiu que queria retribuir a sua parceira. Por inicia-
tiva própria e sem que a Danone soubesse, conseguiu
mediante doação um espaço publicitário no Periférico,
uma das avenidas mais importantes da Cidade do
México e por onde circulam milhões de pessoas diaria-
mente. Ali instalou um imenso outdoor no qual agrade-
cia publicamente à Danone pela colaboração com sua
causa. O gesto produziu um forte impacto na empresa.
É como disse seu diretor de relações públicas: "Que
outra instituição recebe publicidade dessa maneira?"

Apesar dos benefícios que uma boa comunicação
pode trazer aos sócios, algumas empresas se mostram
reticentes em anunciar as conquistas alcançadas pelas
parcerias sociais que estabelecem. Isso deixa claro que
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muitos têm dificuldade para encarar como compatível
a criação de valor econômico e de valor social. Mas
ambas as dimensões não são um jogo de soma zero, no
qual o lucro da empresa deve significar uma perda para
a comunidade, ou vice-versa.

De fato, cada vez que uma empresa e uma OSC co-
municam ao público o sucesso de um empreendimento
conjunto, estão validando um modelo de trabalho de efi-
cácia comprovada, que incentiva outros a seguir o exem-
plo. Como diz Carmen Achondo, diretora da Corporación
de Crédito al Menor en Chile, que se associou ao Banco
de Crédito e Inversiones (BCI) para oferecer proteção
a meninas em situação de risco: "Foi uma árdua tarefa
convencer Luís Enrique [Yarur, proprietário do BCI] da
importância de tornar essa iniciativa conhecida. Este
pode ser o primeiro passo para a realização de outros
eventos destinados a arrecadar fundos e a conscientizar o
público e outras empresas da possibilidade de que o setor
empresarial assuma com responsabilidade o desafio de
superar os problemas sociais. Se a escondemos, como
vamos motivar os outros a reproduzir a experiência?".

Medição de resultados. As empresas mais eficazes
na gestão de suas parcerias sociais resistem à tentação
de tratar esses empreendimentos como uma atividade
peculiar dentro da organização, inserida de forma arti-
ficial e sujeita a um trato diferenciado. Pelo contrário,
essas empresas consideram suas alianças como outro
centro de custos, que consome recursos (às vezes em
quantidades substanciais) e que, portanto, está obri-
gado a gerar resultados e a prestar contas.

Considere a experiência da Farmácias Ahumada
S.A. (Fasa), principal rede de farmácias do Chile, que
se aliou com a Fundación Las Rosas (FLR), uma enti-
dade dedicada ao cuidado de idosos desprotegidos. A
Fasa colocou à disposição de seu sócio uma extensa
rede de lojas para incrementar a presença da marca
da fundação e transformou seus caixas em arrecada-
dores de doações para o sócio. O diretor de recursos
humanos da Fasa, Enrique Mendoza, descobriu uma
interessante correlação: os melhores arrecadadores
de fundos para a FLR eram os empregados que mais
vendiam nas farmácias. Ao ver uma oportunidade de

potencializar a ajuda à fundação, e ao mesmo tempo
estimular a produtividade de seus empregados, decidiu
incorporar essa arrecadação nos critérios de avaliação
dos supervisores.

Mobilizar os recursos-chave
As parcerias sociais estão baseadas e justificadas pela
criação de valor para os sócios e para a comunidade.
Requerem investimento de recursos e, portanto, devem
gerar retornos tanto econômicos como sociais. O poten-
cial de uma aliança social para gerar valor está condicio-
nado ao tipo de recurso que as organizações põem em
jogo ao se associar. Sob o tradicional paradigma filantró-
pico, a transferência de valor consiste principalmente em
doações em dinheiro ou espécie. As doações são parte
insubstituível do compromisso de uma sociedade com o
terceiro setor e, da perspectiva das OSCs, são certamente
úteis e necessárias. No entanto, basear uma parceria
intersetorial na transferência de recursos genéricos e
indiferenciados limita seu potencial de geração de valor.

A criação de valor com base em doações tem um
teto rígido: está restrita aos orçamentos dos doadores.
Quando se vai o último centavo, não há mais possibili-
dades de colaborar. Na prática, as doações de recursos
genéricos tendem a ser táticas e pretendem cobrir
brechas nas necessidades da organização receptora. E
as limitações não são apenas para o receptor. Da pers-
pectiva da empresa doadora, o valor gerado por bens
genéricos é fácil de ser imitado pela concorrência: qual-
quer um pode assinar um cheque.

No novo paradigma, o crucial para a geração de
valor é a mobilização de recursos cruciais, ou melhor,
daqueles ativos que permitem à organização ser bem-
sucedida. Trata-se das competências centrais tangíveis,
como equipamentos de alta tecnologia, e intangíveis,
como acesso a redes, credibilidade e outros.

Quando as colaborações intersetoriais geram valor
com base no uso de recursos centrais, os limites são
mais flexíveis e há maior tolerância a períodos de vacas
magras no aspecto econômico. Ainda que se esgote o
orçamento de doações, as competências centrais da

Na gestão eficaz de parcerias sociais a aliança
é vista como um centro de custos que consome
recursos e, portanto, deve gerar resultados.
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empresa e da OSC ainda estarão ali. O valor gerado
pela transferência de recursos centrais é facilmente
ampliado e reproduzido, permitindo aos sócios alcan-
çar economias de escala na criação de valor e diferen-
ciar-se de outras parcerias ou concorrentes. Considere,
novamente, o caso mexicano da Danone e da Casa de la
Amistad. Em 1997 a empresa de alimentos enfrentava
um problema: o público local via suas marcas como
frias e distantes. Para começar a construir uma imagem
mais próxima das pessoas, a empresa se associou à CdA.
Em vez de aportar doações unilaterais à CdA, as duas
organizações se uniram para desenhar uma campanha
de alto perfil denominada "Construyamos sus Sueños".
Nela, a Danone se comprometia a transferir à organi-
zação de assistência a crianças com câncer um percen-
tual das vendas de cada produto à base de iogurte que
vendesse durante um tempo determinado.

A Danone pôs vários de seus recursos-chave a serviço
da OSC, como sua capacidade de marketing, sua presença

pôde ser alcançado mediante o prestígio, a credibili-
dade e os canais de distribuição do La Nación, ativos
que dificilmente estão nas mãos de um indivíduo.

Ir além da filantropia tradicional e forjar parcerias
sociais estratégicas não é uma transição fácil. Há várias
barreiras iniciais que, muitas vezes, afugentam a em-
presa de um compromisso maior. O mundo empresa-
rial e o da sociedade civil têm culturas e organizações
muito distintas — muitas vezes, seus objetivos podem
rumar em direções opostas.

Mesmo quando se decide investir numa parceria, há
novos obstáculos. Muitas vezes, as duas partes são inca-
pazes de chegar a um acordo sobre as metas da coope-
ração. Além disso, não há alianças gratuitas. Forjar uma
parceria requer tempo e dinheiro — e se sua empresa
busca uma aliança verdadeiramente estratégica, também
terá de mobilizar várias de suas competências centrais,
desde caros ativos físicos a valiosos ativos intangíveis.

Mas, como mostram vários casos de sucesso na América

O valor gerado pela transferência de recursos
centrais é facilmente ampliado e reproduzido,
permitindo aos sócios alcançar economias de
escala na criação de valor e diferenciar-se de
outras parcerias ou concorrentes.

na mídia e sua ampla rede de distribuição em todo o Mé-
xico. E a campanha alcançou os objetivos traçados pela
empresa. Nas palavras de seu diretor de marketing, Rafael
Pamias: "Vemos claramente uma evolução da imagem
da marca em alguns atributos cruciais ligados à proximi-
dade, de uma empresa que se preocupa com as crianças.
Estamos transformando uma marca fria com qualidade,
em uma marca 'parceira e 'cidadã' da sociedade". Esses
novos atributos se transformaram num forte ponto de di-
ferenciação, que permitem à empresa enfrentar de forma
bem-sucedida os incentivos de preço por parte da concor-
rência. Por sua vez, a OSC não só ganhou com o dinheiro
das vendas, mas também com a publicidade e notoriedade
adquiridas para sua causa e organização.

A possibilidade de mobilizar recursos cruciais faz
com que as empresas sejam instrumentos muito mais
poderosos para a criação de valor social do que indiví-
duos de forma isolada. Por exemplo, nenhum doador
individual poderia ter gerado a mudança cultural na
sociedade argentina que a Red Solidaria conseguiu por
meio de sua aliança com o La Nación. Esse objetivo só

Latina, é possível superar essas barreiras, alinhar objeti-
vos e mobilizar os recursos relevantes para montar uma
parceria que gere valor para todos os envolvidos. E vale
a pena tentar. Os benefícios, tanto sociais como financei-
ros, podem ser enormes. Lembremos do caso da Posada
Amazonas, a hospedaria ecológica no Peru que pertence
em partes iguais à comunidade nativa Ese'eja e à empresa
de ecoturismo Rainforest Expeditions. Cerca de 50% dos
fundos da parceria são destinados ao desenvolvimento da
comunidade local, que é visto por muitos turistas como
um atrativo adicional da pousada. Mediante essa aliança
social, a empresa conseguiu se diferenciar de outros com-
petidores que oferecem produtos semelhantes, não só no
Peru mas em toda a região amazônica — e manter preços
entre 5% e 40% acima dos rivais.

É como diz Kart Holle, um dos fundadores da Rain-
forest Expeditions: "Minha vantagem competitiva é a
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