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Fórum Social Mundial; criação da (X) Brasil, agência de comunicação voltada para o terceiro 
setor; mobilização nacional para ajudar até vítimas de tragédias que acontecem do outro lado do 
oceano, como o Tsunami. A preocupação social ganha espaço na mídia e as empresas não ficam 
para trás. Ações de responsabilidade social deixaram de ser diferencial para ser pré-requisito para 
as companhias que querem ser competitivas. 
 
Segundo a pesquisa "Investimento Social na Comunidade 2004", realizada pelo Instituto para o 
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), 84% das empresas brasileiras não relacionam o 
lucro com investimento social. O estudo, realizado entre setembro e outubro de 2004, com 108 
empresas do Guia Melhores e Maiores Exame 2004, revelou que a área que recebe mais 
investimento das empresas é a educação (82%), seguida de meio ambiente (69%), cultura (53%) 
e saúde (47%). 
 
Um exemplo são os programas desenvolvidos pelo Instituto Pão de Açúcar para o 
Desenvolvimento Humano, do Grupo Pão de Açúcar. Tendo como principal enfoque a educação, 
especialmente de crianças e adolescentes, a instituição foi ainda mais além: está finalizando um 
projeto para exportar seu know-how na área para outras entidades do terceiro setor. 
 
Educação  
Desde a criação, há seis anos, o Instituto Pão de Açucar já atendeu em torno de 45 mil pessoas, 
no Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Ceará. "Nosso objetivo agora é levar nossa 
tecnologia educacional já desenvolvida para outras instituições por meio da capacitação de 
educadores dessas entidades", adianta Rosângela Quilici, diretora do Instituto Pão de Açúcar, 
complementando que os programas da instituição - que incluem aulas de informática, esporte e 
música - se propõem a funcionar como complementação da educação formal.  
 
A parceria com outras instituições do setor também é a estratégia adotada pela Hermes, empresa 
que atua no mercado de vendas diretas por catálogos. Durante o último mês, a empresa 
promoveu oficinas culturais de férias para crianças e adolescentes dos Centros Sociais e das 
Aldeias Infantis SOS de Jacarepaguá e Pedra Bonita. "A importância social desse tipo de ação é a 
possibilidade de se elevar a auto-estima dessas crianças e jovens e incentivar suas 
potencialidades e talentos", observa Diomar de Oliveira, gerente de marketing da empresa. 
 
Cultura empresarial  
A pesquisa realizada pelo Idis apontou ainda que 81% das organizações têm como motivação das 
ações sociais a cultura da empresa. Já 52% dissera m que a demanda social onde a companhia 
está inserida foi o principal motivo. A credibilidade da organização é o critério utilizado pela 
maioria das empresas na escolha das ações que serão beneficiadas com os investimentos. 
Também é apontada como importante a definição clara dos objetivos do projeto e a previsão de 
mecanismos de avaliação.  
 
Além de ações que visam auxiliar à comunidade, muitas empresas empregam o conceito de 
responsabilidade social incentivando seus funcionários a praticarem ações de voluntariado. É o 
caso do Aché Laboratórios, que realiza o "Aché Formare - Uma Escola para a Vida", projeto no 
qual os colaboradores da empresa dão aulas para jovens em situação econômica menos 
favorecida. 
 
- Trata-se de uma ação voltada para a capacitação e me lhoria da educação destes jovens, que 
dificilmente teriam a oportunidade de fazer um curso como este - acredita Eloi Bosio, presidente 
do Aché. Para ele, "mais importante do que a capacitação técnica dos educadores é troca de 
experiências com os alunos." 
 



Apesar de o investimento socialmente responsável estar crescendo no País, ainda há muito a ser 
feito, acredita Marcos Kisil, presidente do Idis. A pesquisa realizada pela entidade mostrou que, 
apesar de 70% das empresas faturarem mais de R$ 900 milhões por ano, apenas 44% investem 
mais de R$ 1 milhão anualmente; e 81% das corporações investem até 0,25% de seu 
faturamento. "Considerando o montante de faturamento da maioria das empresas ouvidas pela 
pesquisa, o valor repassado a projetos sociais é muito pequeno", avalia. 
 
Imagem conquista consumidores  
Qualidade, preço e postura socialmente responsável. Segundo pesquisa divulgada em dezembro 
de 2004 pelo Instituto Ethos em parceria com o Instituto Akatu e Indicator GFK, vem se 
consolidando entre os consumidores a percepção de que as empresas devem contribuir para a 
evolução da sociedade. Segundo 44% dos entrevistados, as empresas devem ir além do que é 
determinado na lei, para atingir padrões éticos mais elevados e realizar plenamente seu papel da 
sociedade. Este índice foi 35% em pesquisa realizada em 2000 e de 39% em 2002. 
 
- Isto demonstra que adotar a gestão socialmente responsável como estratégia de negócios 
atende uma parcela cada vez mais significativa dos consumidores brasileiros - acredita Oded 
Grajew, presidente do Instituto Ethos. "O engajamento das empresas nos problemas sociais do 
País tende a ser uma preocupação cada vez mais ampla, atingindo todos os segmentos da 
sociedade", completa. 
 
A evolução na postura do consumidor apontará novos caminhos para as empresas, acredita Helio 
Mattar, diretor-presidente do Instituto Akatu. "Há uma mudança de atitude em curso. O 
consumidor brasileiro manifesta de forma cada vez mais afirmativa sua percepção sobre a 
responsabilidade social empresarial", avalia. "As empresas que desejarem ganhar ou mesmo 
manter seus mercados terão de se adaptar às exigências de consumidores cada vez mais 
conscientes." 
 
O relatório "Responsabilidade Social das Empresas - Percepção do Consumidor Brasileiro, Pesquisa 
2004", patrocinado pelo Grupo Carrefour, entrevistou mil pessoas entre 18 e 74 anos nas regiões 
metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia, Porto 
Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Entre os temas abordados pela pesquisa, 
questões ligadas à globalização, à economia, ao envolvimento das empresas com os problemas 
sociais e à confiança nas instituições. 
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