
Com responsabilidad
Ações devem estar impregnadas na cultura empresarial e precisam começar pelo envolvimento da alta cúpula

Por Cátia Rodrigues

Osetor empresarial acordou
para os problemas sociais que

assolam o País a partir do início
da década passada. É o que reve-
lam estudos recentes so-
bre o crescente envolvi-
mento da iniciativa pri-
vada com ações sociais.
Hoje, no entanto, os
empresários estão cara a
cara com outro grande
desafio: incorporar efeti-
vamente a cultura de res-
ponsabilidade social à
gestão dos negócios. Em
outras palavras, a busca
agora é entender os im-
pactos que as organiza-
ções causam sobre seus
diferentes públicos, e a
partir disso desenvolver
e executar projetos sociais e am-
bientais sob medida para cada
caso específico.

Tudo indica que o esforço
será tamanho. Isso porque a
esmagadora maioria das empre-
sas ainda mira suas atenções
para um único alvo: as comuni-

dades onde estão inseridas.
"Quando a gente examina as
práticas de responsabilidade so-
cial empresarial, observamos
que só tem filantropia, doações,
assistencialismo. São práticas

Torres: coerência na atuação com os diversos públicos

desconectadas do core business
das empresas", afirma Ciro Tor-
res, pesquisador do Instituto
Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase) e coorde-
nador do projeto Balanço So-
cial da instituição.

A constatação é apoiada num

Sentido ampliado
O Instituto Ethos, criado com

o objetivo de ajudar os empresá-

rios a compreender e incorporar

as práticas de responsabilidade

social no cotidiano de sua gestão,

adota a seguinte definição para o
conceito: responsabilidade sodal
empresarial é a relação que a em-
presa estabelece com todos os
seus públicos — funcionários, a-
riomstaç.rnnsumiHnrp': fnrnprp-

dores, comunidades, meio am-
biente e governo.

Por isso os especialistas no as-

sunto explicam que ações sociais

voltadas para as comunidades — o

grande foco de investimentos da
maioria das empresas privadas -
são iniciativas muitas vezes funda-
mentais e estratégicas para quem
delas se beneficia. No entanto, di-
zem, tais projetos têm o vido de
ser pontuais e não estar relaciona-

dos aos negódos da empresa.
"Sustentar uma creche, por

exemplo, é um gesto humanitá-

rio importante, principalmente
numa sodedade em que poucos
têm muito e muitos têm pouco,
mas não se pode confundir com
responsabilidade sodal", expli-
ca Peter Nadas, presidente do
Conselho de Curadores da Funda-

ção Instituto de Desenvolvimento

Empresarial e Social (Fides).

O diretor executivo do Instituto

Ethos, Paulo Augusto Itacarambi,
vislumbra com otimismo uma evo-

lução natural do processo. Ele acre-

dita que as empresas, hoje compro-
metidas com a questão da respon-
sabilidade social, incorporarão

Itacarambi: uma questão de tempo

pouco a pouco o conceito de ma-
neira plena. "À medida que o com-

portamento socialmente responsá-
vel se transforma em valor de mer-
cado, mais essa prática se implanta
nos negódos", diz. "As empresas
serão induzidas a avançar."

recente levantamento feito pelo
Ibase. Os dados foram pinçados
dos balanços sociais apresenta-
dos entre 2000 e 2002 por 231
empresas que atuam no País — a
maioria delas de médio e gran-

de portes. Os resultados
são reveladores. Mos-
tram que, muitas vezes,
a cultura da responsabi-
lidade social empresarial
não está de fato impreg-
nada na gestão das em-
presas. Eis os exemplos:
o número de acidentes
de trabalho cresceu de
21 em 2000 para 30 em
2003 por cada mil em-
pregados. A porcenta-
gem de negros e mulhe-
res em cargos de chefia
manteve-se praticamen-
te estável no período, em

torno de 4% e 16%, respectiva-
mente, embora a proporção des-
sas pessoas no total dos traba-
lhadores tenha aumentado.

"A empresa tem de ser ética e
socialmente responsável em to-
dos os seus aspectos, internos e
externos", reclama Torres. "Do

Se a plena incorporação do
conceito é uma questão de tem-
po, como supõe Itacarambi, um

fato não pode ser negado. A de-

cisão do setor privado de inves-
tir na área social, independen-

temente da natureza desuas mo-

tivações, tem contribuído para

reduzir os problemas sociais e
ambientais do País. Por outro
lado, os empresários acabam co-
lecionando compensações eco-
riômicjc, corno ter imã MI
reconhecida como socialmente

responsável pela sociedade. "É

bom para o negócio", resume Ro-
dolfo Guttilla, diretor de assun-

tos corporativos da Natura.

Quem ainda não está ante-
nado para o tema pode pôr em
risco a sobrevivência do próprio
negócio. A Bolsa de Valores de
São Paulo está se preparando
para lançar ainda neste semes-
tre o índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), formado por

ações de até 40 empresas. E um

dos critérios de seleção será as
respostas dadas sobre as rela-
ções da companhia com seus
stakeholders. Como se vê, fugir
da simbiose perfeita entre ges-
tão empresariale práticas de res-
ponsabilidade social vai ficar
cada vez mais difícil.
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 cionistas, consumidores, fornece-

nômicas, como ter uma marca

Por Cátia Rodrigues



contrário, pode pro-
tagonizar casos es-
drúxulos, como por
exemplo ter um ins-
tituto social, mas, por
outro lado, seus pres-
tadores de serviços se
utilizarem de traba-
lho escravo." Na opi-
nião do presidente do
Conselho de Curado-
res da Fundação Ins-
tituto de Desenvolvi-
mento Empresarial e
Social (Fides), Peter
Nadas, ainda há mui-
tos casos de corpora-
ções que investem
em projetos sociais
como instrumento
de marketing. "Acho que até hoje
só algumas empresas estão genu-
inamente preocupadas com seu
papel na sociedade", afirma.

UM ENGAJAMENTO DE TODOS
Para boa parte dos empresá-

rios, o surgimento de uma cultu-
ra de responsabilidade social pas-
sa necessariamente pelo topo da
hierarquia das organizações. O
próprio dono, o presidente e/ou
os diretores têm de estar imbuí-
dos do compromisso com as cau-
sas sociais. O diretor de assun-
tos corporativos da Natura, Ro-
dolfo Guttilla, é um dos que assi-
nam em baixo desse argumento.
Ele defende que, como se trata
de uma agenda política de longo
prazo, é imprescindível que a
alta direção dê a partida. Mas,
claro, sem imposição e com total
transparência.

Mas o com-
prometimento
da diretoria é
tudo? Os profis-
sionais que se
debruçam so-
bre o tema res-
pondem que não. Reivindicam
amplo engajamento de todos. Mas
para isso a cúpula tem de mudar
de postura. Segundo ainda a pes-
quisa do Ibase, somente 13,8%
das empresas afirmam que todos
os empregados participam das
discussões sobre os projetos so-
ciais e ambientais a ser desenvol-
vidos. Ou seja, na grande maioria
quem define o que fazer, como e
onde são os dirigentes.

Segundo o episódio contado
por Christopher Wells, gerente
de riscos socioambientais do
Banco Real, deduz-se que a em-
presa trabalha para envolver seus
públicos de interesse nas suas
decisões estratégicas. O aconte-
cimento se deu em 2001 e marca
o início das primeiras ações de

Guttilla: sem imposição e com muita transparência

responsabilidade social da em-
presa. Naquele ano, um grupo
de 15 fornecedores foi convida-
do a participar de uma reunião
na sua sede. O objetivo do en-
contro era tratar dos valores que
a organização estava incorporan-
do à sua gestão, entre eles res-
ponsabilidade social, e aprovei-
tar para discutir a experiência
com os prestadores de serviços.
Entre as pessoas presentes esta-
va o presidente do banco. Desde
então, segundo Wells, esse tipo
de reunião tornou-se um com-
promisso periódico.

Outra iniciativa recente é a
política de financiamentos so-
cioambientais. Em 2002 o ban-
co decidiu rever seus critérios
de concessão de empréstimos e
passou a incluir os riscos
socioambientais na análise das
propostas. Resultado: daquela

época até agora,
a instituição cor-
tou 29 empresas
de sua carteira de
clientes. Mas,
como diz Wells,
toda empresa

quer ganhar clientes e não perdê-
los, por isso o banco desenvolveu
paralelamente linhas de crédito
especiais para apoiar os clientes às
voltas com passivos sociais e am-
bientais. De julho de 2003 a de-
zembro passado foram concedi-
dos R$ 251 milhões.

A exemplo de grande parte
das corporações, a Natura não
fugiu à regra quando deu início
a seus investimentos sociais. Co-
meçou com ações voltadas para
a comunidade, e a decisão foi
capitaneada pela direção da em-
presa. Hoje, 13 anos depois das
primeiras investidas na área so-
cial, a condução das discussões
segue outra diretriz. A recém-
criada gerência de responsabili-
dade corporativa tem como atri-

Ainda há empresas que
investem em projetos

sociais como instrumento
de marketing
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ipa
buição — segundo ex-
plica o diretor de as-
suntos corporativos,
Rodolfo Guttilla - fa-
zer com que todas as
áreas definam suas as
ações sociais e ambi-
entais. Uma vez cole-
tados os dados, é
montado o programa
institucional de res-
ponsabilidade social.
Cabe à área também Ana Carolina
gerenciar e acompanhar os im-
pactos das atividades da Natu-
ra sobre seus diferentes públi-
cos, entre os quais as comuni-
dades extrativistas. São elas que
fornecem as matérias-primas
para a fabricação da linha Ekos
— produtos biodegradáveis ela-
borados a partir de ativos da
flora brasileira.

A empresa diz que procura
incentivar as comunidades a di-
versificar as atividades, de acor-
do com os potenciais de cada
uma. Além disso, tem destinado
recursos para o desenvolvimen-
to sustentável dessas localida-

aproveitamento das idéias internas

des — em 2003 o montante foi
de R$ 127 mil.

Dialogar com os funcionários
e colher suas sugestões. A coor-
denadora de responsabilidade so-
cial da Petrobras Distribuidora,
Ana Carolina Delgado, explica

É importante dialogar
e colher sugestões dos

funcionários sobre
questões sociais

que um de seus objetivos é justa-
mente aproveitar idéias internas
que possam servir de subsídios
ao desenvolvimento de ações es-
pecíficas para as comunidades
que sofrem algum tipo de impac-
to pelas atividades da empresa.
"Mas ainda estamos engatinhan-
do", admite. A coordenadoria foi
criada há pouco tempo, em outu-
bro de 2003.

Divulgação

Mas mesmo sem
uma estrutura específi-
ca a companhia já vinha
investindo no campo so-
cial. As primeiras ações
aconteceram em forma
de patrocínio a projetos
socioculturais para co-
munidades carentes.
Hoje os investimentos
sociais estão mais ali-
nhados ao negócio da
empresa. Um dos no-

vos projetos é o Cidadão Capaz. A
empresa financia integralmente
as modificações necessárias nas
instalações dos postos da rede,
que possam facilitar a circulação
dos funcionários portadores de
deficiência física.

No ano passado a compa-
nhia participou de iniciativa de
vulto, chamada Caravana Siga
Bem Caminhoneiro, com a Pe-
trobras, a Volvo Caminhões e a
Pamcary, empresa especializa-
da em gestão de riscos em trans-
portes de carga. Idealizado pela
produtora Companhia Brasilei-
ra de Marketing, o projeto tem
como finalidade levar informa-
ções sobre meio ambiente e se-
gurança no trânsito aos cami-
nhoneiros. Mas não só. A idéia
principal é mobilizar os moto-
ristas e tentar cooptá-los para a
luta contra a exploração da pros-
tituição de crianças e adolescen-
tes nas estradas. Os organizado-
res estimam que o serviço fede-
ral disque-denúncia tenha rece-
bido cerca de 8,2 mil ligações
durante os seis meses de reali-
zação da iniciativa.

O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis),
organização sem fins lucrativos, dá seis dicas para quem pretende
realizar uma campanha de Marketing Relacionado a Causas,
estratégia que ajuda empresas a fortalecer sua imagem, estreitar
relacionamento com a comunidade e fidelizar consumidores.

Planejamento e preparação — escolher qual causa será apoiada,
levando em consideração a afinidade com o negócio/produto.

Critérios da parceria — estabelecer os critérios para a escolha do(s)
parceiro(s). Deve haver um acordo formal entre as partes e clareza
sobre seus direitos e deveres.

Gestão do programa — definir os papéis e as responsabilidades
das partes envolvidas e estabelecer plano de trabalho e comuni-
cação regular.

Comunicação — todos os parceiros devem comunicar os benefícios
da parceria. É essendal que a contribuição do consumidor seja
reconhecida nas diferentes etapas da campanha.

Monitoramento e avaliação — medira taxa de retorno da campanha, ou
seja, o benefício social resultante do retorno arrecadado einvestido, em
termos quantitativos e qualitativos. Uma boa campanha desse tipo de
marketing faz mais do que alavancar novos recursos, pois pressupõe
monitoramento do processo e avaliação dos resultados e impactos.

Transparência — Presente em todas as etapas da campanha. Prestar
contas. Quanto arrecadou, com quanto a empresa e o consumidor
estão ajudando. A suspeita de não-sinceridade pode gerar um ques-
tionamento da parceria.

Fonte: Idis
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