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A consolidação do conceito de responsabilidade social corporativa já pode ser sentida através das 
ações da iniciativa privada brasileira, que não se limita apenas ao desenvolvimento de projetos 
relacionados à sua especialidade de negócio, mas diversifica de acordo com as necessidades das 
diferentes regiões em que desenvolvem seus programas.  
 
De acordo com a pesquisa DCI realizada com 149 executivos de empresas de diferentes 
segmentos, 22% escolheram o tema Minorias como principal foco de atuação, sendo que mais de 
40% destes empresários que atuam no setor do comércio, por exemplo, escolheram direcionar 
suas ações às populações de baixa renda, através de projetos que não são necessariamente 
ligados ao seu negócio central. 
 
Esse é o caso do Grupo Pão de Açúcar , que através do projeto Acordes, aposta, desde 1999, na 
inclusão dos jovens no mundo artístico como uma oportunidade de cultura e desenvolvimento de 
habilidade de trabalho em grupo. “Respeitamos a musicalidade de cada região, pois o enfoque 
social do grupo é o desenvolvimento integral do jovem — e não apenas sua formação escolar”, 
afirma Rosangela Bacima Quilici, diretora do Instituto Pão de Açúcar .  
 
O projeto — que atende hoje a cerca de 1.500 jovens de 10 a 18 anos — oferece aulas de música 
duas vezes por semana e uma bolsa-auxílio com o objetivo de ajudar a compra de instrumentos. 
“Atendemos em unidades próprias em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e agora em Brasília, 
onde começamos o projeto no primeiro semestre”, diz. O poder público já se interessou pelo 
projeto, que atende hoje aos Centros de Educação Unificados (CEUs) de São Paulo. “Desde 2003 
nós importamos a metodologia, mas não temos vínculos com as secretarias públicas”, afirma.  
 
O Grupo Pão de Açúcar abre vagas para jovens de toda a comunidade. “O programa tem duração 
de três anos e a maioria dos participantes geralmente opta pela carreira de músico ou se torna 
professores do projeto”, conta Quilici. O investimento social do grupo foi de R$ 12 milhões para 
2005, dos quais R$ 2 milhões para o Acordes. 
 
Meio ambiente 
 
A pesquisa DCI também mostrou, levando em conta o universo dos 149 entrevistados, que, entre 
os executivos de empresas que apostam no desenvolvimento de projetos relacionados ao meio 
ambiente, o setor industrial é o que se destaca, representando 25% da amostragem ouvida, que 
desenvolve ações com este enfoque social. 
 
O programa de Fomento Florestal da Suzano Papel e Celulose é um exemplo de projeto que 
envolve a preservação do meio ambiente com o desenvolvimento comunitário. O executivo Luiz 
Cornacchioni, gerente da Divisão de Recursos Naturais da Suzano Papel e Celulose, ressalta a 
importância do envolvimento da comunidade com os negócios da empresa.  
 
O programa oferece capacitação e assistência aos pequenos produtores que desenvolvem 
negócios com a empresa, através da venda de madeira. “Hoje, já geramos cerca de 10 mil 
empregos indiretos com este programa. A nossa meta é, até 2008, fazer com que o total de 25% 
do nosso consumo de madeira seja proveniente do programa”, afirma o executivo. Hoje, 15 % da 
madeira utilizada pela fábrica da Suzano em São Paulo é originária deste programa, sendo que na 
fábrica de Mucuri, na Bahia, a utilização da madeira representa 8%. “Além de estimular a geração 
de renda, nós damos um estímulo maior a economia local das cidades próximas a região de 
plantio destes pequenos agricultores”. 
 



O programa oferece capacitação e assistência aos pequenos produtores que desenvolvem 
negócios com a empresa, através da venda de madeira. “Hoje, já geramos cerca de 10 mil 
empregos indiretos com este programa. A nossa meta é, até 2008, empregar muito mais.” 

 
 
Leia Mais 
 
Bancos apostam na educação 
 
O setor financeiro teve destaque entre os empresários ouvidos pelo DCI que apostam na 
promoção da educação como tema prioritário de seus projetos. Cerca de 17% dos executivos 
entrevistados que desenvolvem ações sociais com este tema atuam em instituições financeiras. 
De acordo com o estudo divulgado recentemente pela pesquisadora do Banco Central , Elvira 
Cruvinel Ferreira Ventura, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que 
avaliou 30 bancos de diferentes portes instalados no Brasil, o tema educação é o mais escolhido 
pelas instituições.  
 
O Banco Itaú , por exemplo, aporta recursos financeiros provenientes do superávit financeiro para 
a Fundação Itaú Social . “Nos últimos dez anos foram investidos mais de R$ 100 milhões em 650 
projetos sociais. A verba prevista para 2005 é de R$ 32 milhões”, afirma Antonio Matias, diretor 
executivo da Febraban e vice-presidente executivo do Banco Itaú.  
 
De acordo com Matias, a educação está atrelada à conscientização global para os conceitos da 
sustentabilidade empresarial também foi fator fundamental para a institucionalização deste 
conceito no mundo dos bancos. “A partir do momento em que as grandes companhias 
internacionais começaram a cobrar uma gestão responsável de seus fornecedores e clientes, 
iniciou uma rede de conscientização social motivada pela necessidade de sustentabilidade dos 
negócios em uma nova realidade global”. 
 
O executivo faz uma ressalva que ainda 81,5 % dos investimentos sociais realizados pelos bancos 
em 2004 foram oriundos das leis de incentivo social. “O poder público precisa aumentar as leis de 
incentivo, mas, em contrapartida, os bancos precisam aumentar o volume de investimentos 
sociais que não estejam ligados às leis de incentivo”.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 22 dez. 2005, Carreiras & Gestão, p. B-2. 


