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ACaravanadoEsporte, progra-
mae iniciativa social do canal
esportivoESPNBrasil, lança
suapróximaedição na próxi-
ma segunda-feira. Em2005, a
iniciativa levou atletas para
dezmunicípios combaixo IDH
do interior doPaís, comoobje-
tivo depromover a inclusão
social das comunidades.Neste
ano, serãomais 8municípios,
e ameta será atender a 12mil
crianças. A iniciativa é uma
parceria docanal como Institu-
toVivo, aUnicef e o Instituto
Esporte eEducação.

HSBCcria instituto
desolidariedade

OHSBCBankBrasil anunciou
ontemacriação do Instituto
HSBCSolidariedade, que fun-
cionará comobraçopara inves-
timentos sociais dogrupo no
Brasil. O banco, que já apóia
projetos nas áreas de educa-
ção,meio ambiente egeração
de renda emcomunidades ca-
rentes, investiuR$6,1milhões
no social em2005.Comacria-
çãodo instituto, a idéia époten-
cializar esses investimentos
coma adesãode parceiros.O
banco teve lucro líquido recor-
denoPaís em2005:R$850,2
milhões.

Consultoriaensina
aexecutarprojetos
AApoenaSocial, empresade
consultoria em responsabilida-
decorporativa, realiza napróxi-
maquinta-feira o curso sobre
ResponsabilidadeSocial Em-
presarial, que temcomoobjeti-
vo orientar as empresas a exe-
cutaremumprojeto na área
comsucesso. As dicas passam
por assuntos comoplaneja-
mento, implantação, balanço
social, formaçãodeparcerias,
controles financeiros e gestão.
Para se inscrever, basta escre-
ver para o e-mail contato@
apoenasocial.com.br.
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ProgramadaESPN
abrangemaiscidades

Responsabilidadesocialécriar
empregos,opinaconsumidor

PROJETOSSOCIAIS

Prêmio distribui bolsas a alunos de escolas públicas

BANCOS

AVANÇO-ParaMattar, doAkatu,maior acessoà informação fazempresasseremmais transparentes

Atenção com funcionários e respeito aos clientes também fazem parte das expectativas

‘EscrevendooFuturo’
estimulareflexãosocial

PESQUISA

Andrea Vialli

A responsabilidade social das
empresas já não passa desper-
cebidaparaumaparceladecon-
sumidores brasileiros com
maiornívelde informação.Mas
nemsempre o que as empresas
estãofazendoéoqueoconsumi-
dor espera. É o que mostra um
estudo realizado no ano passa-
do pelo Instituto Akatu, que
atua na difusão de práticas de
consumoconsciente,eoinstitu-
to de pesquisas Ipsos-Opinion.
Foramouvidos600consumido-
res emSão Paulo, Recife e Por-
to Alegre, com grau mais alto
deconsciência – segundometo-
dologiadopróprioAkatu, de le-
vantamentos anteriores.
Mais do que patrocinar pro-

jetos sociais e eventos cultu-
rais, o consumidor espera, an-
tesdemaisnada,queaempresa
cumpra seu papel social geran-
do empregos. Na seqüência, o
estudo apontou que é esperado
que as empresas tenham aten-
çãocomosempregados;mante-
nham relações de emprego jus-
tas e que tenham responsabili-
dade no relacionamento com o
consumidor. Na quinta posi-
ção, os consumidores esperam
ainda que as empresas se preo-
cupemcomomeio ambiente.
“Muitas das ações das em-

presasnãosealinhamàspriori-
dades desses consumidores,
que esperam emprego, inclu-
são social e justiça nas relações
de trabalho. Além de respeito
ao próprio consumidor”, expli-
ca Hélio Mattar, presidente do
Instituto Akatu. Segundo ele, a
aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, que acaba de
completar15anos,trouxeavan-
ços. “O consumidor se tornou
maiscrítico,emuitasempresas
passarama incorporar a trans-
parência aos seus valores”, diz.

RELACIONAMENTO
As relações com o consumidor,
noentanto,dificilmentesãovis-
tas pelas empresas como parte
desuaspolíticasderesponsabi-
lidade corporativa. Embora in-
vistam em serviços de atendi-
mento (SACs) e canais de rela-
cionamento, elas tendem a ver
o consumidor mais como um
elonasuacorrentedenegócios.
“As empresas ainda não perce-
beram que um dos princípios
daresponsabilidade social é ter
um bom relacionamento com
osconsumidores.Muitasnãoul-
trapassaramabarreiradafilan-
tropia”, afirma Lisa Gunn, ge-
rente institucional do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec).
Segundo Lisa, muitas das

companhias que possuem pro-
blemas com os consumidores
mantêm institutos para inves-
tir emprojetos sociais. “Elas se
intitulam socialmente respon-
sáveis, mas ao mesmo tempo

seu relacionamento com o con-
sumidorserestringeafazerpu-
blicidade e a atender reclama-
ções via SAC”, critica Lisa.
Bancoseprestadorasdeser-

viçosessenciais,comotelefonia
e energia, ainda mantêm altos

índicesdereclamaçõesdoscon-
sumidores – telefonia lidera o
ranking do Procon, com 39%
dasreclamaçõesem2004.Hoje
o Procon fará a divulgação dos
dados de 2005, e tudo indica
queo setorcontinuaráa liderar
o ranking, seguido dos bancos,
que em 2004 foram responsá-
veis por 19% das reclamações.
Jáaáreadeenergiaelétricares-
pondeu por 3%.
A Telefônica, responsável

pelaprestaçãodeserviçosdete-
lecomunicações em São Paulo,
diz em nota que os problemas
de relacionamento com os con-
sumidores são fruto do proces-
so de privatização iniciado no
final dos anos 1990, e que inves-
te continuamente para melho-
rar seus canais de relaciona-

mento com o consumidor.
A AES Eletropaulo, res-

ponsável pelos serviços de
distribuição de energia elé-
trica em 23 municípios pau-
listas,alémdacapital, temin-
vestidonadiversidadedeca-
naisparaatenderoconsumi-
dor. Políticas de regulariza-
ção de ligações de luz em co-
munidadespobreseorienta-
ção para um consumo cons-
cientedeenergiatambémfa-
zem parte da estratégia da
empresa.Deacordocomodi-
retor de clientes Luiz Her-
nandes, as iniciativas come-
çaram a ser implementadas
comoprocesso deprivatiza-
ção,eforammaisbemdefini-
das a partir de 2003.
“Estamos investindo pa-

ra melhorar a estrutura de
relacionamento, com canais
como internet, centrais de
atendimento e um call cen-
ter que funciona 24 horas
por dia, sete dias por sema-
na”, diz Hernandes. A ponte
comaspolíticasderesponsa-
bilidadesocialé feitaempro-
gramascomoaderegulariza-
ções das ligações em locais
como a favela de Heliópolis,
em São Paulo, que é feita
com a doação de padrões de
entrada, os equipamentos
que recebem a energia nas
casas, para as famílias. “Até
o final do ano, serão 120 mil
ligaçõesregularizadasemto-
daa área de concessão”, diz.
Para Lisa, do Idec, é cada

vez mais difícil enganar o
consumidor, à medida que
ele temmais acesso às infor-
mações.“Eleconfrontaodis-
cursodaempresacomareali-
dade. Ele pode até gostar de
saberque obanco investe na
áreasocial,masquestionais-
soquando fica45minutosna
fila.” ●
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Luanda Nera

“No lugar onde vivo, quase
todo o dia tem tiros que po-
demserconfundidoscomba-
rulhos de fogos. O céu, à noi-
te, fica iluminadopelas balas
e traçantes que cruzam o
morro. Parece uma festa ju-
nina,mas não é. Se fosse fes-
ta, se chamaria ‘FestadaDe-
sesperança’.”
O relato poético e aomes-

mo temporealista foi escrito
porumameninadeapenas 11
anos. Giselle Santos de Pau-
la, do Rio de Janeiro, é aluna
doensinopúblicofundamen-
tal e foi umadas finalistas da
segundaedição,ocorridaem
2004,doPrêmioEscrevendo
o Futuro, promovido pela
Fundação Itaú Social. Parti-
ciparam da experiência cer-
ca de 1 milhão de alunos e 25
mil professores de 10 mil es-
colas em todo Brasil.
Ainiciativachegaàtercei-

ra edição e as inscrições es-
tão abertas a partir de hoje.
Oprogramacontribuiparao
aperfeiçoamentoda leiturae
escrita dos alunos de 4ª e 5ª
séries do ensino fundamen-
taldasescolaspúblicasbrasi-
leiras e para a formação de
educadores e professores de
língua portuguesa.
Assimcomoo textodaca-

rioca Giselle, o tema deste ano
continua sendo “O lugar onde
vivo”, retratado por meio de
três gêneros de escrita: poesia,
artigo de opinião ememórias.
“Incentivar o resgate cultu-

ral é uma das propostas dessa
iniciativa, além de desenvolver
a leitura e a escrita”, justifica
Antonio Matias, vice-presiden-
te do Itaú e da Fundação Itaú
Social. “Muitas queixas conti-
das nos textos acabaram sendo
atendidaspelomunicípio, oque
mostra o impacto transforma-

dor desse trabalho”, completa.
A premiação é uma das ver-

tentes do programa Escreven-
do o Futuro e é feita em âmbito
nacional nos anos pares. Nos
anos ímpares, o programa pro-
move a formação de educado-
res, presencial e a distância.
“Premiarosmelhores textos

por si só não é uma ação trans-
formadora, de impacto na edu-
cação fundamental. O Escre-
vendo o Futuro vai além e pre-
tende melhorar a escola como
um todo, principalmente a for-

maçãodosprofessores”, enfati-
zaAntonioMatias.Ovice-presi-
dente da Fundação Itaú Social
lembra ainda que a cada edição
o material de apoio à escola é
atualizado e incorpora resulta-
dos do trabalho anterior.
A comissão julgadora esco-

lherá 21 finalistas, os primeiros
colocadosdecadagêneroemse-
te regionais. Os selecionados,
seus professores e suas escolas
ganharão um microcomputa-
dor e uma impressora. Os pro-
fessores também receberão li-
vros no valor deR$ 1mil.
Os três grandes vencedores

receberão bolsa de estudos pa-
raoensinosuperior,novalorde
R$ 30 mil, e seus professores
também vão ganhar prêmios.
As escolas receberão livros,
alémde 10microcomputadores
e uma impressora. As inscri-
ções estão abertas até 8 de
maio. A premiação final será
em 20 de novembro, em São
Paulo. Informações e inscri-
ções podem ser feitas no site
www.escrevendoofuturo.org.br.
OPrêmioEscrevendooFutu-

ro é realizado em parceria com
a União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação
(Undime) e o Canal Futura.
Tem o apoio do Ministério da
Educação e doConselhoNacio-
nal dos Secretários Estaduais
daEducação (Consed). ●

Serviços como
bancos e telefonia
lideram ranking
de reclamações

CLAYTON DE SOUZA/AE – 20/4/2005

‘Incentivar o
resgate cultural é
uma das propostas
dessa iniciativa’
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