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Primeiro e segundo setores juntos fazem o terceiro ganhar espaço. 
 
“Ninguém é nada sozinho.” 
Principalmente quando se tem um objetivo público, essa máxima é absoluta. Fazer parte de um 
processo educativo é estabelecer deveres e dividi-los entre todos os interessados com disposição 
para atuar em benefício de uma determinada coletividade. Além disso, estabelecer relações 
estáveis é um dos princípios básicos para o sucesso de um projeto. Essas frases parecem soltas, à 
primeira leitura, mas são essenciais para compreender as parcerias de trabalho no 
desenvolvimento de um programa de Responsabilidade Social Empresarial. 
 
De início, é preciso que essa massa corporativa denominada empresa encontre, na própria 
organização, as pessoas com perfil adequado para o trabalho, envolvendo, na medida do possível, 
todos os departamentos com representantes interessados e automotivados para esse desafio.  
 
Aliás, descobrir talentos nessa área é tarefa muito menos árdua do que possa parecer. São dois 
os motivos: o primeiro é o espírito voluntário que habita a grande maioria das pessoas e que, 
muitas vezes, não se manifesta por total falta de oportunidade. O segundo é complementar por se 
definir como disponibilidade de momento, seja por carga horária de dedicação, ocasião da vida 
pessoal ou complexidade das responsabilidades gerenciais, também conhecida como acúmulo de 
trabalho, o que não é nada saudável. 
 
Uma empresa que se manifesta favorável às causas socioambientais tem por obrigação facilitar a 
missão de seus colaboradores, tornando essa atividade prioritária nas funções de alguns 
elementos fundamentais ao desenvolvimento do processo. Gerir projetos sociais é, isto sim, tarefa 
das mais difíceis por exigir de seu responsável uma série de qualificações, a começar pela 
formação específica na área, o que ainda engatinha em nosso país. Estabelecidas as parcerias 
internas, deve-se, então, buscar a cumplicidade com os demais interessados, como clientes, 
fornecedores, demais competidores (por que não?) e entidades governamentais e não-
governamentais. 
 
União dos três setores 
 
Quero me ater, desta vez, ao estabelecimento de parcerias governamentais. Primeiro e segundo 
setores da sociedade devem andar juntos para que o terceiro setor ganhe espaço e 
representatividade. Deixar para os governos a tarefa de, sozinhos, atenderem à demanda social é 
coisa mais do que ultrapassada. Andar à frente dos órgãos oficiais é algo insano e descabido. Unir 
forças. Conhecimento, estratégia, empenho, recursos e foco.  
 
Esse é o caminho que a realidade tem me mostrado como único e real. 
 
Unir forças. Não dividi-las, como possa, comodamente, ainda acontecer. 
 
A entidade governamental não pode, simplesmente, elaborar projetos sociais e passar o chapéu 
para que as empresas a financie. Isso também é uma fórmula francamente decadente. 
 
Estabelecer a linha mestra de atuação, preservando a visão da empresa, a gestão pública e os 
interesses das comunidades atendidas. Isso é o casamento perfeito entre os três setores a que eu 
fiz referência ainda há pouco. Planejar ações sistemáticas, basear esse planejamento em regras 
simples e em metas concisas. Tomar decisões sem a menor ingerência de qualquer variável que 
possa desvirtuar o programa, tornando-o uma alavanca de publicidade, mas, ao contrário, 
construindo uma imagem sólida, tanto para a empresa e suas marcas, quanto para o governo e 
suas propostas. 



Feito dessa forma, um projeto social poderá ter a pretensão de se transformar em política pública, 
concretizando os anseios por uma sociedade mais feliz, mais segura e mais justa. O que é sonho 
pode, assim, virar realidade. 
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