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Responsabilidade social está em todas as ações, não apenas no financiamento de ONGs. 
 
Diante de tantos problemas sérios, sociedade e governos cobram que as empresas façam sua 
parte, destinando percentuais de seus lucros para ações sociais. Os setores de responsabilidade 
social agora fazem parte do organograma das empresas e têm lugar garantido nas reuniões mais 
importantes. Apesar de todo avanço, consultores e especialistas na área alertam que ainda há 
muita confusão no mundo empresarial a respeito do tema responsabilidade social, conforme se 
viu no o VI Seminário de Responsabilidade Social, organizado pela FGV Projetos, da Fundação 
Getulio Vargas, na semana passada no Rio de Janeiro. 
 
O entendimento mais comum é que as empresas têm exercido sua responsabilidade social através 
de parcerias com organizações não governamentais (ONGs) ou do apoio a projetos desenvolvidos 
pela sociedade civil. O conceito, no entanto, é mais amplo. A responsabilidade social deve ser 
intrínseca a todas as operações e atos da empresa. 
 
Gestão e atitude  
 
"Responsabilidade não significa doação ou terceirização de investimento social. Significa sim 
gestão, atitude. Estar atento ao consumo de insumos, buscar constantemente melhorar seus 
processos e seus produtos e adequá-los à realidade ambiental, cuidar dos relacionamentos para 
que eles sejam frutíferos e construtivos para todos os partícipes, ser ético e transparente para 
garantir que a empresa poderá continuar a exercer seu papel no futuro", define Cibele Salviatto, 
sócia da Atitude, consultoria em gestão e estratégia. 
 
O termo "responsabilidade social" também é questionado por Cibele. Ela acredita que as empresas 
deveriam utilizar o nome "responsabilidade corporativa" para designar o tipo de prática que 
permeia com ética todos os setores da companhia. De acordo com a consultora, a confusão tira o 
foco do que realmente é importante e das ações que efetivamente levariam a sociedade, o 
planeta e as pessoas a uma transformação positiva.  
 
"A confusão também impede que as empresas olhem para esse assunto com a devida 
importância, uma vez que passam a acreditar que já estão fazendo seu dever e não percebem 
que estão incorrendo em riscos futuros irreversíveis e perdendo grandes oportunidades de 
negócio", explica.  
 
Não é o caso da Souza Cruz, afirma o gerente de responsabilidade social da empresa, Glauco 
Humai. Segundo ele, ser responsável faz parte da missão e da visão da empresa, que é "obter 
reconhecimento como uma empresa socialmente responsável". Em 2005, R$ 190 milhões foram 
investidos em projetos da área de meio ambiente, educação e desenvolvimento local sustentável.  
 
O relatório social corporativo é feito com base na Account Ability (AA 1000), que exige a 
participação de todos os stakeholders. Para isso, as reuniões têm participação de um moderador 
independente e todos os stakeholders envolvidos, como ONGs e comunidade. Humai lembra que a 
Souza Cruz tem um instituto, que funciona de forma independente da empresa.  
 
O envolvimento dos funcionários é outra frente. Segundo Humai, "não há fórmula mágica para 
engajar os funcionários na responsabilidade social, mas o exemplo do presidente e dos diretores é 
o primeiro passo." Além disso, ele defende a ampliação democrática das formas de participação 
dos empregados nos rumos da empresa. 
 
 
 



Conscientização  
 
Na Coca-Cola, a conscientização de todos os níveis da empresa é essencial, afirma o gerente de 
relações institucionais, Maurício Bacellar. "O caminho é mostrar que a sociedade espera uma 
atuação da empresa", diz. Os funcionários são sensibilizados para a importância de trabalhar com 
ética. Bacellar diz que o "planeta" é um dos pilares da companhia e o conceito de responsabilidade 
social cresceu tanto que faz parte da plataforma de crescimento sustentável. O Instituto Coca-
Cola Brasil investe (em educação, meio ambiente e vida saudável) R$ 41 milhões em projetos.  
 
"Por muito tempo, a Coca-Cola não divulgava o que fazia na área social. Como empresa de 
consumo de massa, tem um acompanhamento mais próximo do que outros setores. Resolvemos 
derrubar o tabu porque é a forma de mais se transparente e até ser criticado", completa Bacellar. 
 
A confusão entre conceitos realmente ocorre no ambiente corporativo. As empresas não sabem 
bem se estão fazendo investimento social ou responsabilidade corporativa. Assessora de 
Responsabilidade Social da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Ana 
Cristina Madeira, explica que uma pesquisa (realizada com 600 pequenas, médias e grandes 
empresas) mostrou que havia confusão dos termos investimento social e responsabilidade social. 
Para isso, a federação trabalha a conscientização de seus associados. 
 
Para o consultor do Instituo Ethos para Projetos Internacionais, Marcelo Linguette, 
responsabilidade social é diferente de assistencialismo, investimento social e filantropia, pois inclui 
parcerias e têm a ver com a própria gestão das empresas. "A responsabilidade está ligada à 
filosofia de gestão. A idéia não é substituir o estado, mas complementar e fortalecer".  
 
Linguette alerta sobre as práticas no setor. As empresas precisam demonstrar resultados. "As 
ações têm que ter credibilidade e mostrar que o papel é transformador", diz o consultor, que 
considera importante que empresas criem seus institutos, tenham parcerias com ONGs, mas não 
parem por aí. "É preciso ter um bom relacionamento com o fornecedor, salários justo, 
desenvolvimento de ações". 
 
Articulação com governos é necessária  
 
Muitas ações, poucos resultados. Por falta de articulação com os governos, os projetos sociais 
desenvolvidos pelas empresas têm poucos resultados ou duram pouco tempo. Para ter 
conseqüências melhores, Marta Farah, professora da FGV, aconselha que as empresas 
identifiquem as agendas das áreas sociais, planejando seus programas de acordo com elas, 
somando esforços e apoiando onde há lacuna governamental.  
 
Da parte do Governo federal, a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, Márcia Helena Carvalho Lopes, afirmou que se as iniciativas privadas não 
tiverem articulação com as políticas locais e diagnósticos precisos dos problemas, demorarão mais 
tempo para ter efetividade. Ela afirma que as empresas precisam conhecer os planos dos 
municípios, participando de conselhos locais, garantindo mais proximidade com o projeto público. 
"Quanto mais as empresas estiverem aliadas, acompanhando a execução do orçamento, mais 
vamos avançar para construção de um país melhor". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 maio 2006, Gerência, p. B-9. 


