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Gasto com responsabilidade social encolheu, diz ADVB. 
 
Pesquisa realizada pelo Instituto de Responsabilidade Social da Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing Brasil (ADVB) concluiu que houve uma redução nos investimentos em ações 
sociais desenvolvidas pelas empresas no ano passado. Em média, as empresas aplicaram R$ 
332.700,00 durante todo o ano, cerca de 14% a menos que em 2003. Um dos motivos para a 
redução é a maior adequação do uso nos programas sociais, com empresas aplicando menos 
dinheiro nas mesmas ações. 
 
A avaliação é de Livio Giosa, diretor do Instituto ADVB de Responsabilidade Social (IRES) e 
coordenador da 4a Pesquisa Nacional sobre Responsabilidade Social nas Empresas. Outra 
explicação para a redução seria a economia do País e as finanças das empresas. "Os empresários 
estão olhando o País de forma cautelosa", diz Giosa. 
 
Das 2.819 empresas ouvidas, 89% desenvolvem algum projeto de responsabilidade social. O 
universo inclui empresas de todas as regiões do Brasil, sendo 34% de grande porte, 53% de 
médio porte e 17% de pequeno. 
 
Empresas afirmam que não houve redução 
 
Algumas empresas, no entanto, garantiram que não reduziram o valor investido em 
responsabilidade social. Ao contrário, aumentaram ou mantiveram os recursos empregados no 
ano anterior. O Carrefour investe em responsabilidade social desde 2001. Com programas sociais, 
parcerias e campanhas, a empresa de supermercados pretende investir no biênio 2004-2005 
cerca de R$ 5 milhões em ações, beneficiando 300 mil pessoas. O valor é maior que o empregado 
nos dois anos anteriores, garante o diretor de assuntos corporativos do Carrefour, João Carlos de 
Figueiredo Neto.  
 
Desde o primeiro ano estamos sempre aumentando o investimento em responsabilidade social. 
Aumentar o valor é importante para cada vez mais atingir mais pessoas. Se o Estado paga R$ 1 
mil para manter uma pessoa na escola, conseguimos reduzir o custo para ter mais gente 
estudando. Quem pega gosto em investir em ação social, não pára afirma o executivo.  
 
Figueiredo Neto destaca dois programas entre os vários implementados pelo Carrefour. No 
Programa Voluntário Carrefour, a empresa disponibiliza quatro horas por mês do trabalho de cada 
funcionário voluntário e oferece capacitação, acompanhamento, bem como doações de produtos 
para as instituições sociais atendidas pelos grupos de voluntários. A meta do programa é alcançar 
100% das lojas, com 10 mil voluntários, nos próximos três anos. 
 
Outro destaque é o Programa Aula de Cidadania, de alfabetização de jovens e adultos. O 
programa nasceu em 2002 em salas montadas nas lojas do Carrefour, para alfabetizar 
funcionários. Em 2004, a ação estendeu-se ao público externo, com a abertura de salas de aula 
na comunidade. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas. "Nosso objetivo é chegar a 10 mil 
formados no próximo ano, com o engajamento de parceiros e fornecedores ", revela Figueiredo 
Neto.  
 
A Unisys segue uma tendência revelada na pesquisa: o aumento de parcerias de empresas com 
Organizações Não Governamentais (ONGs) para ações sociais. Com o Comitê para 
Democratização da Informática (CDI), a empresa de serviços e soluções de Tecnologia da 
Informação (TI) inaugura escolas de Informática e Cidadania que atendem funcionários 
terceirizados de baixa renda e a comunidade carente localizada próxima às unidades da empresa. 
 



Unisys aposta em parceria com Ong 
 
Vanessa Cuzziol, coordenadora de responsabilidade social da Unisys Brasil, diz que a empresa não 
desenvolve nenhum trabalho social sozinha, sempre tem apoio de ONGs ou auxilia as instituições 
na área de TI. "Focamos no que temos conhecimento, isto é, na área de informática. Além do 
CDI, oferecemos estrutura de TI para outras instituições, como o Instituto Ayrton Senna", afirma. 
 
Apesar de não revelar o valor investido pela multinacional em responsabilidade social, Vanessa 
afirma que os recursos empregados nessas ações cresceram bastante. "Antes, éramos voltados 
para ações com público interno, voluntariado. Este ano, estamos investindo em ONGs com 
projetos que têm relação com o negócio da Unisys", completa a executiva.  
 
Até o fim do ano, a empresa pretende abrir uma escola na sede carioca para atender aos 
funcionários terceirizados de baixa renda e empregados do prédio, como porteiros e faxineiros. 
Posteriormente, a comunidade próxima será beneficiada. 
 
Saulo Passos, diretor de comunicação corporativa da Nokia, afirma que a companhia continua 
mantendo o mesmo valor investido em responsabilidade social. Segundo Passos, a fabricante de 
telefones celulares participa de uma série de ações globais e locais. Um exemplo é o projeto 
mundial Mudando a História, que treina jovens como monitores de leitura no Rio, Manaus, 
Ribeirão Preto e São Paulo.  
 
A Nokia também participa do Grupo de Líderes Empresariais - Empresários pelo Desenvolvimento 
Humano (Lide/EDH), composto por 270 empresas em parceria com o Instituto Ayrton Senna. O 
projeto de alfabetização "Se liga Pernambuco" já atendeu 35 mil crianças e, em um ano, a taxa de 
alfabetização alcançada pelo programa chegou a 90%. 
 
Pesquisa analisa investimento total 
 
O crescimento dos investimentos em responsabilidade social em algumas empresas não contradiz 
a queda apontada pela 4a Pesquisa Nacional sobre Responsabilidade Social nas Empresas da 
ADVB. Segundo Livio Giosa, a pesquisa não checa individualmente os valores, mas dá uma visão 
global. "O conjunto das empresas pesquisadas indicou redução no investimento. A pesquisa soma 
os valores individuais de cada empresa e, com a média, compara com o ano anterior", diz.  
 
O investimento no social não parece óbvio para muitas empresas. Mas elas não terão outra saída 
para se destacar no mercado e conquistar clientes, já que a maioria está investindo em ações 
sociais completa Giosa.  
 
Gláucia Paula Guarany, professora de Responsabilidade Social do FGV Management, diz que é 
difícil acompanhar se os investimentos aumentaram ou diminuíram. No entanto, ela afirma que é 
visível o crescimento da sensibilização das companhias pelo tema.  
 
Sejam por motivos humanitários ou estritamente comerciais, é fato que as empresas estão mais 
atentas e mais sensíveis à questão. As companhias estão publicando seus balanços sociais, fazem 
comerciais e mostram essas ações. O crescimento do nível de consciência social faz com as 
empresas sejam obrigadas a estarem mais preocupadas com a responsabilidade social completa a 
professora. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 out. 2005, Gerência, p. B-10. 


