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O terceiro setor ganha, cada vez mais, a atenção do mercado corporativo. As empresas investem 
em ações de responsabilidade social, por um lado, para fortalecerem suas marcas e tornarem-se 
mais conhecidas (o que, por vezes, acaba impulsionando suas vendas). A novidade é que as 
experiências que deram certo — de ações que começaram timidamente e ganharam força após 
alguns anos de gestão — levaram essas empresas a criar departamentos próprios com verbas 
estabelecidas para essas ações.  
 
Há um ano, a Unilever criou uma associação civil sem fins lucrativos. O Instituto Unilever , de 
caráter assistencial e educativo, foi criado para incentivar e apoiar ações sociais da empresa. Para 
2003, a unidade tem um orçamento de R$ 5 milhões.  
 
De acordo com Norma Fernandes, gerente de responsabilidade social, a Unilever está envolvida 
em mais de 10 projetos sociais. Um dos programas, denominado Centro Rexona de Vôlei, já 
atingiu 3 mil crianças e jovens.  
 
Os projetos devolvem inclusão digital, ação comunitária, educação, saúde, esporte, arte e cultura. 
Em movimento comunitário, a Unilever envolve mais de 420 mil pessoas que residem no entorno 
das áreas em que a empresa tem fábricas, como o interior de São Paulo (Valinhos, Indaiatuba, 
Vinhedo), e os Estados de Pernambuco e Goiás.  
 
Há ainda um projeto de reciclagem, criado há dois anos, em parceria com a rede Pão de Açúcar . 
“É um ponto de entrega voluntário de embalagens pós-consumo. Já arrecadamos três mil 
toneladas de embalagens recicláveis, o que gerou 200 empregos diretos e indiretos”, comentou 
Norma.  
 
Outra que aposta num departamento específico para cuidar das campanhas sociais é a Xerox do 
Brasil . Criado há mais de três anos, o Instituto Xerox tem orçamento anual de R$ 4 milhões, para 
cerca de 80 projetos. Estima-se que mais de 25 mil crianças e adolescentes já foram beneficiadas. 
Entre as ações, o Vila Olímpica da Mangueira e a Casa do Zezinho destacam-se.  
 
O primeiro atende, hoje, seis mil crianças no Rio de Janeiro. A Casa do Zezinho, em São Paulo, 
atende 700 crianças por ano. “As ações abrangem questões relacionadas à saúde, 
profissionalização, esporte e geração de renda”, explica José Pinto Monteiro, presidente do 
Instituto Xerox. Ele conta que a companhia tem interesse em ampliar o projeto da Vila Olímpica 
para São Paulo e já busca parceria com instituições e personalidades do esporte. “Nosso objetivo 
é fazer com que os projetos sociais passem definitivamente a fazer parte da estratégia 
corporativa, consolidando a imagem de empresa”, explicou.  
 
Com cerca de R$ 19 milhões investidos no terceiro setor, o Banco Santander Banespa não 
descarta criar um instituto nos próximos anos. Segundo Vanda Pita, superintendente da área de 
responsabilidade social do Santander, “é preciso solidificar as ações atuais e, no futuro, pensar 
nessa possibilidade”, disse ela.  
 
A divisão foi criada há um ano e meio e organiza ações como as brinquedotecas em hospitais da 
rede pública. São cerca de seis mil crianças de baixa renda beneficiadas por atividades 
pedagógicas por mês, em 20 hospitais atendidos na capital. Elas têm à disposição salas equipadas 
com brinquedos educativos, móveis e livros, em um ambiente colorido. A ação envolve ainda 
voluntários do Comitê Betinho, formado por funcionários do banco.  
 
A Cooperativa de Consumo (Coop) , com cerca de um milhão de associados, destina 0,5% de sua 
receita anual para projetos sociais. Este ano, estima-se que R$ 400 mil sejam dirigidos a 
contribuições para asilos, creches, campanhas de doação de alimentos e ações educativas. Para 



Antonio José Monte, presidente da Coop, o objetivo é ajudar moradores da região em que as 20 
lojas estão situadas, entre Santo André, São José dos Campos, Tatuí e Sorocaba.  
 
Entre os projetos destacam-se o de doação de 16 toneladas de alimentos à população do ABC e a 
campanha A Escola vai à Coop, com mais de 40 mil alunos atendidos. Este ano, a o projeto foi 
expandido para mais 14 unidades, responsáveis pelo atendimento a 22 mil alunos e mais 242 
escolas.  
 
A Escola de Música & Tecnologia (EM&T) investe em ação social de maneira ousada. A escola 
realiza workshops e aceita que as pessoas troquem ingressos por 2 kgs de alimentos não 
perecíveis, doados à ONG Anjos da Noite, que distribui comida aos moradores de rua de São 
Paulo.  
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