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EDITORIAL

Ao publicar sua segunda edição, 

NÓS – Revista sobre as empresas 

com maior atuação social está apro-

fundando o debate sobre a agenda so-

cial corporativa. A matéria de capa com 

a White Martins, empresa de gases in-

dustriais controlada pelo Grupo Pra-

xair, demonstra que as ações sociais 

de uma companhia não são monopó-

lio dos gestores, de um departamento 

ou de empresas contratadas para este 

fim. Ao envolver seus 4 mil funcionários 

em trabalho voluntário para tocar pro-

jetos inclusivos, a White Martins am-

pliou o entendimento de Responsabi-

lidade Social Corporativa. A ideia é de 

que a empresa é um todo orgânico e o 

compromisso com o social é de todos. 

Não faltam exemplos, nesta edi-

ção, de solidariedade espontânea, cor-

porativa ou individual de atuação no 

espectro social. A diversidade de raça 

e gênero, há pouco tempo um tabu 

dentro e fora das empresas, já está na 

ordem do dia de muitas organizações. 

Crescem as iniciativas, é verdade que 

ainda restritas às grandes companhias, 

voltadas para a equalização nos qua-

dros funcionais entre homens e mulhe-

res e muitas empresas já incorporam 

políticas especiais de recrutamento pa-

ra negros, deficientes e LGBTs.

A entrevista exclusiva concedi-

da a NÓS pelo recém-nomeado pre-

sidente do Instituto Ethos, Caio Magri, 

aborda muitos dos temas de responsa-

bilidade social caros às empresas. Ele 

revela que, se houve avanços significa-

tivos nessa agenda, há ainda um longo 

caminho a percorrer. 

Um estudo recente da Fundação 

Dom Cabral sobre inclusão social e 

competitividade mostra que empresas 

socialmente mais solidárias e respon-

sáveis têm diferencial competitivo em 

mercados tradicionais. 

Uma resenha sobre “A Respon-

sabilidade Social em Pequenas e Mé-

dias Empresas”, com base em artigo 

assinado por José Eduardo Pereira Fi-

lho, Nívea Maria Ferraz Corrêa e Cris-

tina de Oliveira Vaz, abre uma janela 

para entender as dificuldades desse 

segmento empresarial para atuar no 

campo social e apresenta um estudo 

de caso com a West Internet, do Rio. 

Não é uma exceção. A Kamel, ope-

radora de turismo especializada em 

maratonas, fez uma aliança com a Sa-

maritan’s Feet para distribuir, até ju-

lho deste ano, mil pares de tênis para 

crianças de favelas cariocas.

As empresas do terceiro setor 

vêm passando por mudanças e mui-

tas estão virando empresas sociais, 

nas quais se admite o lucro desde que 

reinvestido no próprio negócio. Mas, 

fora dessas mutações, as ONGS tradi-

cionais continuam cumprindo seu pa-

pel junto às populações carentes em  

áreas ainda descobertas pelo Estado. 

O trabalho do Saúde e Alegria, ONG 

que atua com os ribeirinhos da Amazô-

nia, está ocupando o espaço vazio dei-

xado pelo poder público. É, portanto, 

indispensável. 

Rubeny Goulart, editor de NÓS

tem pressa
A RESPONSABILIDADE SOCIAL
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PetroRio 
bate recorde de segurança: mais de  
1.700 dias sem acidentes em Polvo

A maior companhia independente de petróleo e gás do  
Brasil tem orgulho de alcançar mais de 1.700 dias sem acidentes  
com afastamento do trabalho no Campo de Polvo, na  
Bacia de Campos (RJ). O compromisso com a segurança e o 
respeito ao meio ambiente são a grande marca da empresa.

PetroRio, eleita pela revista inglesa  
World Finance a mais eficiente empresa  
de E&P da América Latina. www.petroriosa.com.br
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EmPREsA DO bEm

UM EXÉRCITO DE VOLUNTÁRIOS 
PARA OS TRABALHOS SOCIAIS

White martins

FOTOS
ARQUIVO WHITE MARTINS

Verde & White unidade Salvador, BA
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Há muitas maneiras de uma 
empresa participar da agenda de 
Responsabilidade Social. Muitas o 
fazem por meio de Organizações 
Sociais (OS), que funcionam como 
braços operacionais das suas ações 
solidárias. Outras preferem atuar por 
contra própria, definindo e execu-
tando internamente seus projetos. E 
não são poucas as que constituem 
fundações que, por sua vez, respon-
dem diretamente pela gestão dos 

da White Martins. “A empresa tem 
que fazer a sua parte, mas o fun-
cionário também precisa colocar 
a mão na massa, dar um pouco de 
seu tempo para ações de solidarie-
dade social.” Tempo laboral que a 
empresa libera sempre que o fun-
cionário estiver colaborando com 
algum dos projetos.

A opção pelo voluntariado co-
mo forma de ação solidária não sig-
nifica que a empresa terceirizou pa-
ra dentro de casa sua agenda so-
cial. Pelo contrário, ao incluir seus 
funcionários nos programas e dar a 
eles responsabilidades a White Mar-
tins fortaleceu a cultura da solida-
riedade, da cidadania participativa 
e do engajamento corporativo nos 
problemas do país. O sistema de vo-
luntariado começou a ser estrutura-
do em 2000, quando a companhia 
montou uma área especifica para 

Mais de 30 mil alunos 
de mil escolas públicas 
de todo o País já 
participaram do Verde & 
White e, só no passado, 
a ação impactou mais de 
mil estudantes.

programas. Na White Martins, mul-
tinacional do ramo de gases indus-
triais e medicinais, a crença de que a 
responsabilidade social corporativa 
não é apenas dos gestores, mas de 
toda a organização, se traduziu no 
sistema de voluntariado corporativo 
e envolveu todos os seus 4 mil fun-
cionários.

A White Martins desenvolve 
ou apoia mais de 40 projetos nas 
áreas de Educação, Saúde e Meio 
Ambiente, que beneficiam no País 
cerca de 230 mil pessoas por ano. 
Sejam corporativos, desenvolvidos 
em parceria com stakeholders ou 
patrocinados, quase todos, de algu-
ma forma, têm a participação dos 27 
mil empregados da corporação no 
mundo. “O voluntariado é um valor 
muito forte dentro da companhia”, 
diz Carolina Werneck, gerente de 
Comunicação e Sustentabilidade 

Verde & White unidade Bauru, SP
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gerir seus projetos sociais, abando-
nando o modelo filantrópico, basea-
do em doações, que até então pau-
tava as empresas, para adotar o con-
ceito e a prática de Responsabilida-
de Social. A decisão veio na esteira 
do Fórum Econômico Mundial, reali-
zado em janeiro de 1999, e os desa-
fios propostos às empresas para al-
cançar uma economia mais susten-
tável e inclusiva, conhecidos como 
os Oito Objetivos do Milênio. 

Baseada no novo paradigma, 
que exigia mais comprometimento 
da organização com as questões da 
comunidade e impunha participa-
ção mais direta na gestão dos pro-

jetos sociais, a White Martins enten-
deu que o protagonismo das ações 
deveria envolver todos os escalões 
da companhia, dos dirigentes aos 
funcionários. “Antes a empresa sim-
plesmente doava recursos e tercei-
rizava a agenda social, mas depois 
passou a estabelecer uma parceria 
com as organizações e sempre que 
possível com a presença de voluntá-
rios”, explica Carolina Werneck.

O modelo de voluntariado cor-
porativo adotado pela White Martins 
foi se aperfeiçoando com o tempo 
e hoje, além de contar com a boa 
vontade e o espírito solidário de 
seus funcionários, utiliza-se de fer-

ramentas on-line para estimular o 
engajamento dos profissionais nas 
suas ações de diversidade, saúde e 
meio ambiente. Por meio da Oxige-
nar, uma plataforma digital lançada 
este ano pela empresa, os funcioná-
rios sugerem os projetos sociais e as 
ONGS que vão tocá-los, candidatan-
do-se também para participar das 
ações durante todo o ano. A cura-
doria digital da plataforma é da ONG 
Instituto da Criança, que avalia a cre-
dibilidade das instituições sugeridas 
e, uma vez selecionadas, são aber-
tas as vagas para os trabalhos volun-
tários. Para este ano seis projetos fo-
ram aprovados.

Verde & White unidade 
Três Lagoas, MS
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Os projetos sugeridos por fun-
cionários, assim como todos os que 
fazem parte da estratégia de inves-
timento social privado da empresa, 
passam por um rigoroso processo 
de seleção de diversas etapas e pre-
cisam ser aprovados por unanimi-
dade no Comitê de Responsabilida-
de Corporativa, do qual fazem parte 
os diretores de Recursos Humanos, 
Comunicação, Finanças, Jurídico e 
Compliance. A cada quatro meses 
o Comitê reúne seus membros para 
analisar os projetos que se alinham à 
proposta da companhia.

A participação dos funcioná-
rios é mais visível nos projetos pró-
prios da companhia, como é o caso 
do Verde & White, um programa que 
o grupo Praxair, controlador da Whi-
te Martins, aplica em todas as suas 
subsidiárias da América do Sul. Cria-
do em 1992 para difundir a impor-
tância da preservação ambiental, o 
programa leva professores e alunos 
da rede pública de ensino às unida-
des industriais, áreas degradadas e 
também recuperadas pela empresa. 
Os funcionários acompanham toda 
visita e fazem palestra para os visi-
tantes sobre a política ambiental da 
companhia. Como parte final do pro-
jeto, os alunos produzem redações 
com base em temas de sustentabi-
lidade, como “A Indústria e o Meio 
Ambiente”. Os melhores textos são 
premiados pela empresa. A ação du-
ra um dia e ocorre, em média, em 30 
unidades da companhia por ano.

Mais de 30 mil alunos de mil es-
colas públicas de todo o País já par-
ticiparam do Verde & White e, só no 
passado, a ação impactou mais de 
mil estudantes. O projeto conquis-
tou, em 2002, o Prêmio “Environ-

mental Recognition Award”, con-
ferido pela Compressed Gas Asso-
ciation (CGA/EUA), como Destaque 
Ambiental. Em setembro do ano 
passado, a unidade Belo Horizonte, 
em Minas Gerais, e as usinas de Três 
Lagoas e Eldorado, no Mato Grosso 
do Sul, realizaram edições do Pro-
grama Verde & White com alunos 
de escolas públicas de suas respec-
tivas cidades. “Foi uma excelente 

“A empresa tem que fazer a 
sua parte, mas o funcionário 

também precisa colocar a 
mão na massa, dar um pouco 
de seu tempo para ações de 

solidariedade social”

CAROLINA WERNECK, GERENTE DE COMUNICAÇÃO E 
SUSTENTABILIDADE DA WHITE MARTINS

oportunidade de mostrar às futuras 
gerações parte do nosso trabalho, 
que é movido por uma cultura sus-
tentável”, ressaltou o voluntário Lyn-
demberg Dourado, gerente de Pro-
dução das unidades da White Mar-
tins em Três Lagoas e Eldorado.

Os voluntários da White tam-
bém colocam a mão na massa nas 
ações solidárias da companhia jun-
to a populações carentes que vivem 
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nas proximidades de suas unidades 
industriais. No entorno da Fábrica de 
Carbureto de Cálcio, em Iguatama, 
Minas Gerais, eles fazem a distribui-
ção semanal de cestas de verduras, 
legumes e frutas para a comunida-
de local. Os produtos são colhidos 
em uma horta mantida pela empre-
sa em um terreno de 25 mil metros 
quadrados. Criado em 2004, o pro-
jeto já distribuiu mais de 500 cestas 
por semana. 

As ações de responsabilidade 
social da White Martins voltadas pa-
ra fora são fortalecidas com as polí-
ticas inclusivas adotadas dentro da 
própria casa. Há mais de 30 anos a 
empresa investe em iniciativas de 
diversidade interna, mas sua políti-
ca de recrutamento para Pessoas 
com Deficiência é ainda anterior. O 
Programa de Treinamento e Absor-
ção de Mão de Obra de Pessoas 
com Deficiência, que vigora até ho-

Banco da Providência 
e horta da fábrica em 
Iguatama, MG
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je, foi criado em 1975, muito antes 
da legislação de 1991, que passou a 
obrigar as empresas a adotarem co-
tas para deficientes no seu quadro 
de funcionários. Nos últimos anos, 
realizou obras e melhorias para apri-
morar a acessibilidade em suas uni-
dades e receber esses profissionais 
de forma mais amistosa.

A política de recrutamento da 
White Martins para pessoas com de-
ficiência está focada na qualificação 

profissional e não necessariamente 
para preencher as vagas internas. 
No projeto Oportunidades Espe-
ciais, a companhia disponibiliza um 
posto avançado em locais de gran-
de fluxo para atendimento e cadas-
tro desses profissionais e incentivar 
a sua colocação em empresas de 
grande porte. 

Fora de casa a empresa tam-
bém apoia projetos sociais alinha-
dos aos valores da diversidade e da 

inclusão, como a Escola de Gente, 
ONG que trabalha a inclusão de pes-
soas com deficiência na sociedade; 
o CaminhaDown, movimento em 
busca de direitos aos portadores da 
Síndrome de Down; a APAE-SP – As-
sociação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais; e o projeto “Taekwondo 
– exercícios para a inclusão IV”, de-
senvolvido pelo Instituto Olga Kos. 
Trata-se de uma Organização da So-
ciedade Civil de Interesse Público 
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100 anos de  
muito gás
Presente no Brasil há mais de cem anos, a 

White Martins representa na América do Sul 

o grupo Praxair, multinacional com atuação 

em mais de 50 países e uma das maiores 

empresas de gases industriais e medicinais 

do mundo.

Seu portfólio de produtos inclui gases 

atmosféricos (oxigênio, nitrogênio e 

argônio), gases de processo (gás carbônico, 

acetileno, hidrogênio, misturas para 

soldagem), gases especiais e medicinais, 

equipamentos para aplicação, transporte e 

armazenamento de gases, soluções para o 

mercado de gás natural e comercialização 

de equipamentos oxicombustíveis e 

máquinas de corte.



11 

(OSCIP), que desenvolve projetos 
artísticos e esportivos para atender, 
prioritariamente, crianças, jovens e 
adultos com deficiência intelectual. 
A atividade acontece em Diadema 
(SP), na sede regional da Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE) e, desde sua primeira 
edição, em 2012, já beneficiou mais 
de 200 pessoas.

Para envolver seus funcioná-
rios na causa da inclusão de pes-
soas com deficiência, a companhia 
oferece treinamentos focados em 
diversidade para todos os funcio-
nários e divulga uma cartilha com 
orientações para incentivar a inclu-
são nas equipes de pessoas com 
deficiência. 

A disseminação para dentro 
de uma cultura de diversidade mais 
abrangente começou em 2010, a 
partir do engajamento, por meio de 
treinamentos e palestras, da presi-
dência e da diretoria executiva da 
empresa. Em 2013 foi criado o Con-
selho de Diversidade, formado pela 
alta liderança da companhia, que 
define as estratégias para alcance 
das metas de diversidade e acom-
panha as ações. O Conselho tem 
como “garoto-propaganda” o presi-
dente da empresa, Domingos Bulus, 
que atua como sponsor do tema, 
participando de fóruns e eventos in-
ternos e externos e divulgando men-
sagens para os colaboradores em 
comunicados.

Outras ações, como treina-
mentos presenciais e mais de 2 mil 
e-learnings, foram adotadas para 
fortalecer a cultura de diversidade. 
Em outra frente a empresa criou 
programas de estágio e parcerias 
acadêmicas para o desenvolvi-

mento profissional de todos os co-
laboradores, procurando igualar as 
oportunidades, independentemen-
te de gênero e raça. Com essa es-
truturação a empresa passou a ga-
rantir a diversidade de gênero nos 
processos seletivos. 

Tomadas em várias direções e 
envolvendo todos os funcionários, 
as medidas em busca da diversidade 
surtiram efeito. Na White, a presença 
das mulheres já é superior à da maio-
ria das empresas do setor químico. 
Em seis anos, a participação delas 
aumentou em 79% nos cargos de su-
pervisão, 45% nos gerenciais e 184% 
nos de direção. Nos cargos iniciais, 
já somam 45,8% dos estagiários e 
57,1% dos jovens aprendizes.

Nos últimos dois anos, a com-
panhia contratou a primeira motoris-
ta e a primeira gerente de aplicações 

e processos, áreas predominante-
mente integradas por homens no 
mercado. A gravidez também não 
é encarada como um obstáculo na 
carreira: desde 2013, foram conta-
bilizadas 10 promoções durante a 
gestação ou imediatamente após o 
período de licença-maternidade.

A inclusão de negros na empre-
sa também aumentou. Hoje 30% dos 
empregados são afrodescendentes, 
número bem superior que a média 
das empresas. Somente na Direto-
ria Executiva de Negócios Medici-
nais, liderada por um negro, o diretor 
executivo Paulo Baraúna, ocorreu 
crescimento de 40% em diversidade 
nos últimos cinco anos. Em 2016, a  
White Martins ampliou em 10% seu 
número de colaboradores negros.

Os valores foram impulsiona-
dos pelo Programa de Diversida-

Núcleo cultural 
White Martins
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Doutores da Alegria

de Étnico-Racial da companhia e 
pelas parcerias firmadas com em-
presas do terceiro setor. O acordo 
com a Educafro permitiu a abertu-
ra de dez vagas extras de estágio e 
dez bolsas de estudo para univer-
sitários afrodescendentes. A iden-
tificação e contratação de talentos 
de trabalhadores negros também 
contou com a consultoria da Em-
pregueAfro.

Está em andamento um plano 
de desenvolvimento para 100 pro-
fissionais e 25 estagiários, entre ho-
mens e mulheres negros, que inclui 
treinamento, apresentação de pro-

jetos para diretores da empresa, cur-
sos de inglês e espanhol, programa 
de coaching e mentoring e planos 
de sucessão.

A diversidade inclusiva da Whi-
te ainda não chegou ao público 
LGBT, mas está a caminho. Por meio 
de consultorias especializadas, a 
empresa está fazendo pesquisas pa-
ra criar grupos de discussão com a 
finalidade de entender e superar as 
principais barreiras para inclusão 
desse público e definir as estraté-
gias que serão implementadas ao 
longo de 2016. Por ora, a White Mar-
tins assinou as cartas de adesão ao 

Fórum de Empresas e Direitos LGBT, 
que visa influenciar o meio empresa-
rial e a sociedade para a adoção de 
práticas de respeito aos direitos des-
se público.

Mesmo em projetos terceiriza-
dos, aqueles em que a White Martins 
não participa da gestão, mas apoia 
financeiramente, o voluntariado da 
empresa entra em ação. Um deles é 
a Associação Saúde Criança, ONG 
criada em 1991 pela médica Vera 
Cordeiro, que assiste não apenas 
os pacientes, mas toda a família em 
saúde, educação, renda, cidadania 
e moradia. Os recursos da White, 
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nesse particular, são alocados no 
programa Profissão, que procura dar 
condições de empregabilidade aos 
chefes de família para que possam 
gerar renda e se autossustentar e, 
sempre que possível, ficar próximo 
da criança durante o tratamento mé-
dico. O programa mantém, em sua 
sede no Rio de Janeiro e em outras 
unidades, oficinas nas áreas de culi-
nária – confeitaria, salgados para fes-
tas, ovos de páscoa etc. – e beleza – 
cabeleireiro, manicure, maquiagem 
etc., além de parcerias com outras 
instituições para cursos de informá-
tica, soldador e cuidador de idosos, 
entre outros.

Para selar o engajamento de 
seus colaboradores em causas so-
ciais, a White Martins criou em 2001 
o Dia do Voluntariado. Nesta data 
um exército de 4 mil funcionários se 
distribui por cerca de 80 instituições 
no País para ajudar na conservação 
de asilos, creches e hospitais, exer-
cendo atividades como jardinagem, 

pintura, limpeza e reparos nas redes 
elétricas e hidráulicas.

É verdade que alguns proje-
tos patrocinados pela empresa não 
comportam a participação do volun-
tariado. O programa da ONG Douto-
res da Alegria, que tem como obje-
tivo levar alegria, humor e diversão 
a crianças internadas em hospitais 
das cidades de Belo Horizonte, Reci-
fe, Rio de Janeiro e São Paulo, con-
ta com uma dupla de palhaços, que 
fazem duas visitas por semana, seis 
horas por dia, totalizando 75 mil visi-
tas por ano. O projeto foi incluído du-
as vezes pela Agência das Nações 
Unidas para Assentamentos Huma-
nos (UN-Habitat) entre as melhores 
práticas globais.

Além do viés voluntário, a parti-
cipação da White Martins em proje-
tos sociais se caracteriza pela plura-
lidade das ações. A Escola de Infor-
mática e Cidadania, instalada desde 
2005 na Fábrica de Equipamentos 
Criogênicos (FEC), em Cordovil, su-

búrbio do Rio de Janeiro, é voltada 
para estudantes da rede pública da 
região e filhos de empregados e de 
terceirizados de baixa renda da uni-
dade. Lá, o projeto é desenvolvido 
em parceria com o Comitê de De-
mocratização da Informática (CDI), 
organização não governamental 
que trabalha no combate à pobre-
za e à desigualdade, estimulando 
o empreendedorismo e formando 
agentes de transformação social. 

Desde 2003, a White Martins é 
a única empresa do setor de gases 
industriais incluída no Índice Mun-
dial de Sustentabilidade Dow Jones 
(DJSI), da Bolsa de Valores de Nova 
York. A companhia também figura, 
desde 2008, no Índice de Liderança 
de Divulgação de Carbono do Car-
bon Disclosure Project (CDP) – com-
posto por empresas líderes em práti-
cas de divulgação sobre mudanças 
climáticas. A solidariedade corpora-
tiva da White tem cores locais, mas o 
exemplo também vem de fora. 

Educafro: bolsas de estudo para 
universitários afrodescendentes

Saúde Criança: acompanhamento de 
famílias de crianças em risco social

Escola de Gente: inclusão de pessoas 
com deficiência na sociedade
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fOCO sOCIAL

Igualdade, 
fraternidade  
e diversidade

FOTOS
ARQUIVOS AVON,  CARREFOUR, COCA-COLA BRASIL,  
FÓRUM dE EMpRESAS E dIREITOS LGBT E 
MOVIMENTO MULHER 360

O EMBLEMA DA REVOLUÇÃO QUE 
ESTÁ TOMANDO AS EMPRESAS
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Um vídeo da Avon no YouTube, 

lançado em 28 de junho passado, no 

Dia Internacional do Orgulho LGTB, 

sobre um produto para a pele, foi uma 

sinalização do quanto e como uma 

empresa pode se engajar em causas 

sociais. Ao mostrar no comercial a 

dança frenética de figuras sexuais não 

binárias, como transexuais, pansexu-

ais e outros gêneros queer, a Avon deu 

um passo adiante na agenda da Res-

ponsabilidade Social empresarial. 

É fato que, aos poucos, as organi-

zações mais modernas e conectadas 

ao seu tempo estão incorporando nas 

suas políticas de recrutamento a diver-

sidade de raça e gênero. Mas ao utili-

zar a publicidade para defender as mi-

norias marginalizadas, a Avon – que já 

atua em ações preventivas do câncer 

de mama e campanhas denunciando 

a violência contra a mulher – mostrou 

que vem expandindo seu espectro 

num diapasão acima do preconceito 

e moralismo, ainda muito comuns no 

meio corporativo. Não é a única. Do fi-

lantropismo empresarial dos anos 50 

às iniciativas pautadas pela sustenta-

bilidade do negócio, do início da dé-

cada de 1990, há muita coisa nova na 

agenda de responsabilidade social 

das organizações.

Ao utilizar a publicidade 
para defender as minorias 
marginalizadas, a Avon 
– que já atua em ações 
preventivas do câncer 
de mama e campanhas 
denunciando a violência 
contra a mulher – mostrou 
que está um diapasão 
acima do preconceito e 
moralismo.
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“há um movimento novo 
em curso na agenda da 

responsabilidade  
social das empresas 

que está pautado em 
iniciativas voluntárias e 

de amplo espectro”

REINALDO BULGARELLI, SÓCIO-DIRETOR DA 
TXAI CONSULTORIA E EDUCAÇÃO

Assim, se uma empresa apoia 

eventos culturais amparados por leis 

de incentivo fiscal, cumpre sua cota 

de contratação de pessoas com defi-

ciência ou garante as contrapartidas 

exigidas na instalação de uma unida-

de industrial deletéria ao ambiente, 

ótimo. Mas hoje isso tudo, longe de 

ser meritório, é apenas obrigação de 

uma empresa com a sua comunidade, 

país e, sim, com o planeta. Acrescen-

tem-se ainda a esta agenda cosméti-

ca muitos dos programas de reflores-

tamento, reciclagem e de consumo 

consciente que, ora, nada mais são 

do que extensões responsáveis e am-

bientalmente corretas do próprio ne-

gócio. “A sociedade espera mais das 

empresas”, diz Reinaldo Bulgarelli, só-

cio-diretor da Txai Consultoria e Edu-

cação, que atua desde 2001 nas áre-

as de sustentabilidade e responsabili-

dade social. “Há um movimento novo 

em curso na agenda da responsabi-

lidade social das empresas que está 

pautado em iniciativas voluntárias e 

de amplo espectro”. 

Tome-se o Carrefour como exem-

plo. A empresa mantinha há tempos 

vários programas ancorados na re-

tranca da sustentabilidade, como a re-

ciclagem de embalagens, o reaprovei-

tamento de energia, os cuidados com 

o ambiente, a valorização do quadro 

funcional e o envolvimento dos for-

necedores na cadeia produtiva. Mui-

to bem. Em maio de 2015, porém, a 

multinacional francesa deu um passo 

adiante na agenda social, ao tornar-se 

a primeira signatária da Iniciativa Em-

presarial pela Igualdade Racial, que 

tem como objetivo aumentar a parti-

cipação dos negros no quadro funcio-

nal das empresas. Em nome da diver-

sidade, chegou a criar um programa 

para contratar transexuais, e há pelo 

menos o caso de um(a) caixa admiti-

do(a) por este sistema. O que a empre-

sa ganha com isso? Respeito, para di-

zer o mínimo. 

A Coca-Cola Brasil foi outra que 

assinou a Iniciativa Empresarial pela 

Igualdade Racial. A empresa comuni-

cou a adesão à causa em evento reali-

zado em sua sede, no Rio, que contou 

com a presença de lideranças do mo-

vimento negro brasileiro e de Joe Be-

asley, um dos principais ativistas pe-

los Direitos Civis nos Estados Unidos. 

“Definitivamente, diversidade racial é 

vantagem competitiva, e nós vamos 

seguir nesta linha”, disse o presidente 

da Coca-Cola Brasil, Henrique Braun, 

que assumiu o cargo em setembro, 

em substituição ao mexicano Xiemar 

Zarazúa. “Quero lembrar que desde 
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Carrefour: 
valorização da 
diversidade e 
da igualdade 
racial

O Carrefour publicou cartilha 

com o objetivo de orientar líderes 

e equipes na valorização da 

diversidade acolhida no grupo, 

trazendo conceitos e dicas 

práticas de como se comportar 

em circunstâncias variadas, bem 

como prevenir situações de risco 

e práticas de discriminação. 

Em maio de 2015, a empresa  

tornou-se a primeira signatária 

da Iniciativa Empresarial pela 

Igualdade Racial, que tem como 

objetivo aumentar a participação 

dos negros no quadro funcional 

das empresas.
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Coletivo Jovem, 
projeto da Coca Cola

1955, nos Estados Unidos, a Coca-Co-

la foi pioneira em trazer afrodescen-

dentes para as suas campanhas”.

Boa lembrança, mas a Coca-

Cola Brasil ainda deve percorrer um 

longo caminho para aumentar den-

tro de casa o número de negros num 

ambiente dominado por funcionários 

brancos e, mais ainda, para chegar 

aos níveis da matriz norte-americana, 

que tem afrodescendentes em altos 

cargos. Enquanto isso, a subsidiária 

brasileira aposta em um de seus prin-

cipais programas de sustentabilida-

de, o “Coletivo Jovem”, que está sob 

o chapéu do Instituto Coca-Cola. Tra-

ta-se um conjunto de ações que ca-

pacitam jovens de comunidades de 

baixa renda, entre 16 e 25 anos, para 

o mercado de trabalho. Até agora, se-

gundo Braun, o programa já capaci-

tou 150 mil jovens; detalhe: 76% são 

afrodescendentes.

O debate sobre a diversidade ra-

cial da forma como vem sendo condu-

zido pelas empresas tem a boa vonta-

de das lideranças do movimento ne-

gro, mas sofre também algumas obje-

ções de conceito e forma. “Nos EUA, 

nós erramos ao consentir que a ques-

tão do negro fosse incorporada à luta 

coletiva das mulheres e dos homos-

sexuais”, disse o ativista Joe Beasley, 

que preside uma fundação voltada pa-

ra os direitos civis que leva seu nome. 

O presidente do Instituto Afrobrasileiro 

de Ensino Superior, José Vicente, assi-

na embaixo e vai mais além. Para ele, 

o Brasil precisa de uma legislação que 

estabeleça cotas para a contratação 

de negros pelas empresas, a exemplo 

do que já ocorre com as universida-
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des. “A legislação acabará vindo e por 

isso as empresas deviam se antecipar 

e propô-la”, defendeu.

A ver. Fato é que a iniciativa de 

contratar afrodescendentes que está 

sendo adotada por algumas empre-

sas só encontra eco em um universo 

muito restrito das empresas brasileiras. 

Na maioria, a agenda de responsabili-

dade social ainda está restrita a pou-

cas iniciativas e, mesmo assim, vin-

culadas ao negócio-fim da empresa. 

Entre a grande maioria, a diversidade 

racial, especialmente no que se refe-

re a negros, não está sequer no plano 

das intenções. Significativo, neste sen-

tido é que a Iniciativa Empresarial pela 

Igualdade Racial, assinada pelo Carre-

four e Coca-Cola só teve adesão até 

agora de oito empresas: além das cita-

das Coca-Cola e Carrefour, Microsoft, 

Bayer, KPMG, 3M, PWC e White Mar-

tins. É um número inexpressivo para 

um país como o Brasil, em que 51% da 

população são de negros ou pardos. 

Não é de surpreender, portanto, 

que no meio empresarial os números 

sejam desfavoráveis aos negros, co-

mo revelou o “Perfil Social, Racial e de 

Gênero das 500 maiores empresas do 

Brasil e sua ações afirmativas”, lança-

do em meados de 2016 pelo Instituto 

Ethos em parceria com o Banco Inte-

ramericano de Desenvolvimento. Se-

gundo o levantamento, entre as em-

presas que praticam políticas inclusi-

vas em seu quadro de funcionários, 

41% são voltadas para as pessoas 

com deficiência, 28,2% para mulheres 

e apenas 8% para negros. O resultado 

é que apenas 4,7% dos quadros exe-

cutivos das corporações são integra-

dos por afrodescendentes. Compara-

tivamente, os negros ocupam apenas 

6,3% dos cargos gerenciais contra 

90,1% de brancos, enquanto nos Con-

selhos de Administração representam 

4,9% dos assentos contra 95,1% de 

brancos. “Neste ritmo, teríamos que 

esperar 120 anos para equiparar a si-

tuação dos negros a dos brancos nos 

quadros das maiores empresas bra-

sileiras”, admitiu o diretor do Instituto 

Ethos, Caio Magri.

Os números podem causar indig-

nação, mas na verdade só reprodu-

zem a situação desvantajosa em que 

os negros se encontram na pirâmide 

social. Senão vejamos. No Brasil, se-

gundo relatório da Comissão Econô-

mica para América Latina – CEPAL, o 

índice de pobreza entre afrodescen-

dentes chega à média de 22%, duas 

vezes maior do que entre os brancos. 

Mais: 24% dos indivíduos brancos es-

tão entre os 20% mais ricos da socie-

dade contra 8% dos negros. 

“Definitivamente, 
diversidade racial é 

vantagem competitiva 
e nós vamos seguir 

nesta linha”

HENRIQUE BRAUN,  
PRESIDENTE DA COCA COLA BRASIL
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A baixa diversidade nas corpo-

rações não melhora quando se dis-

tingue as categorias de gênero, inclu-

ídas as mulheres, os homossexuais e o 

público LGBT. É nesse sentido que o 

anúncio da Avon é abrangente. Aqui o 

vetor da Responsabilidade Social não 

está na mera contratação de mino-

rias excluídas, mas na comunicação 

do seu produto, na forma como a em-

presa quer ser vista pela sociedade. 

Ao bancar o discurso pluralista sexual 

queer, o espectro se amplia para ou-

Pela nova agenda  
da Responsabilidade 
Social, a equação 
formada pelo 
binômio produto-
público não é 
engessamento 
para a ação social 
transversal

tras esferas da ação social, incluindo 

uma nova configuração manifesta na 

publicidade, no marketing e até mes-

mo no produto. 

É natural que se questione: por 

que diabo uma empresa de cosméti-

cos dirigida às mulheres está se ocu-

pando com minorias sexuais? A res-

posta pode estar no raciocínio de que, 

pela nova agenda da Responsabilida-

de Social, a equação formada pelo bi-

nômio produto-público não é enges-

samento para a ação social transver-
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Avon: discurso 
pluralista sexual

Nas recentes campanhas da Avon, 

o vetor da Responsabilidade Social 

está na comunicação do seu 

produto, na forma como a empresa 

quer ser vista pela sociedade. Ao 

bancar o discurso pluralista sexual 

queer o espectro se amplia para 

outras esferas da ação social, 

incluindo uma nova configuração 

manifesta na publicidade, no 

marketing e até mesmo no produto. 

sal. “Ao lutar contra a discriminação 

de gênero, a Avon, por extensão, tam-

bém está incorporando a luta contra a 

discriminação da mulher”, completa 

Bulgarelli.

Faz sentido, mas no mercado de 

trabalho, a exemplo das ações inclu-

sivas de raça, as de gênero ainda se 

contam nos dedos. Entretanto, uma 

luz no final do túnel da discriminação 

corporativa começou a ser acesa em 

2013, quando um grupo formado pelo 

Carrefour, IBM e Whirpool criou o Fó-

rum de Empresas e Direitos LGBT. O 

Fórum, que já conta com 35 compa-

nhias inscritas, tem firmado dez com-

promissos, todos voltados para pro-

mover o desenvolvimento profissional 

e a igualdade de direitos LGBT, e isso 

vale tanto nas empresas quanto na ca-

deia de valor. 

Google, Du Pont, Ambev, Mon-

santo e outras companhias de grande 

porte, além das anteriormente citadas, 

são signatários do Fórum de Empre-

sas e Direitos LGTB. Mas exemplos in-

clusivos nesse sentido ainda são raros 

e, por isso, emblemáticos, como é o 

caso do analista de vendas corporati-

vas para América Latina da American 

Airlines, Luiz Fernando Magrin, que 

trabalha no balcão da companhia e 

durante o carnaval incorpora a drag 

queen Mama Darling. Merece regis-

tro que a companhia americana, que 

adota práticas de diversidade desde a 

década de 60, é membro-fundador da 

Câmara de Comércio Gay e Lésbica 

Nacional dos EUA.
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O Fórum de Empresas e Direitos LGBT já conta com 35 
companhias inscritas e tem firmados dez compromissos 
voltados para promover o desenvolvimento profissional 
e a igualdade de direitos LGBT
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1 Comprometer-se – 

presidência e executivos 

– com o respeito e a promoção 

dos direitos LGBT.

2 Promover igualdade 

de oportunidades e 

tratamento justo às pessoas 

LGBT.

3 Promover ambiente 

respeitoso, seguro e 

saudável para pessoas LGBT.

4 Sensibilizar e educar para 

os direitos LGBT.

5 Estimular e apoiar a 

criação de grupos de 

afinidade LGBT.

Os dez compromissos do fórum  
de Empresas e Direitos LGbT

6 Promover o respeito  

aos direitos LGBT  

na comunicação e marketing.

7 Promover os direitos 

LGBT no planejamento de 

produtos, serviços e atendimento 

aos clientes.

8 Promover ações de 

desenvolvimento profissional 

de pessoas no segmento LGBT.

9 Promover o desenvolvimento 

econômico e social de 

pessoas LGBT na cadeia de valor.

10 Promover e apoiar ações 

em prol dos direitos 

LGBT na comunidade.

Empresas de TI têm demonstra-

do mais engajamento no apoio à di-

versidade. Na IBM, o tradicional azul 

do logo da empresa está com uma 

versão colorida, com as oito cores do 

arco-íris, símbolo do movimento pe-

los direitos dos gays no final dos anos 

70. Ao alterar seu logotipo, criado em 

1972, para uma ação pontual, a big 

blue, como a empresa é conhecida, 

quer manifestar “o compromisso con-

tínuo com os direitos da comunidade 

LGBT”. Mas não apenas isso. 

Segundo o artigo publicado no 

site da IBM pela Chief Diversity Officer, 

Lindsay-Rae McIntyre, a empresa pos-

sui uma política de salários iguais en-

tre os gêneros desde 1930, e sua po-

lítica de oportunidades iguais foi uma 

das primeiras a incluir orientação se-

xual. Segundo McIntyre, o benefício, 

que inclui parceiros dos funcionários, 

também foi estendido em 2016 para 

11 países.
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1 LIDERANÇA: Estabelecer uma liderança 

corporativa de alto nível para a igualdade  

entre gêneros.

2 IGUALDADE DE OPORTUNIDADE, INCLUSÃO E 

NÃO DISCRIMINAÇÃO: Tratar todos os homens 

e mulheres de forma justa no trabalho – respeitar e 

apoiar os direitos humanos e a não discriminação.

3 SAúDE, SEGURANÇA E FIM DA VIOLÊNCIA: 

Assegurar a saúde, a segurança e o bem estar 

de todos os trabalhadores e trabalhadoras.

4 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: Promover a  

educação, a formação e o desenvolvimento 

profissional para as mulheres.

5 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E  

PRÁTICAS DA CADEIA DE FORNECEDORES: 

Implementar o desenvolvimento empresarial e as 

práticas da cadeia de abastecimento e de marketing  

que empoderem as mulheres.

6 LIDERANÇA COMUNITÁRIA E ENGAJAMENTO: 

Promover a igualdade através de iniciativas 

comunitárias e de defesa.

7 ACOMPANHAMENTO, MEDIÇÃO E RESULTADO: 

Medir e publicar relatórios dos progressos para 

alcançar a igualdade entre gêneros.

Os sete Princípios de empoderamento das 
mulheres do movimento mulher 360
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A IBM, ao alterar seu logotipo, para uma ação pontual, quis 

manifestar “o compromisso contínuo com os direitos da comunidade 

LGBT”. A empresa possui uma política de salários iguais entre os 

gêneros desde 1930 e sua política de oportunidades iguais foi uma 

das primeiras a incluir orientação sexual. 

Ibm e sua versão 
do arco-íris

Outras empresas de TI têm in-

cluído na pauta da Responsabilidade 

Social a bandeira da diversidade e da 

inclusão. Em 2015, 70 executivos das 

americanas Salesforce, Twitter, Ebay, 

Phillips, Infor, Microsoft e Cisco assi-

naram uma carta aberta pedindo ao 

governo americano para aumentar 

as proteções legais para a população 

LGBT no país, após o estado de India-

na aprovar uma lei que permite a es-

tabelecimentos comerciais negarem 

serviço a homossexuais por motivos 

religiosos. Ao pressionar por leis ga-

rantindo direitos iguais para os gays, 

as empresas argumentam que elas fa-

vorecem a atração de talentos. 

No caso das mulheres, diferen-

temente do que acontece com os 

LGBT e os negros, sua presença den-

tro das organizações vem aumentan-

do. Mas isso não significa que elas 

estejam ocupando espaço profissio-

nal qualitativamente equivalente ao 

dos homens. Ao contrário. Segundo 

o Perfil Social, Racial e de Gênero das 

500 maiores empresas do Brasil e su-

as ações afirmativas, do Ethos/Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, 

dentro das empresas o número de ho-

mens é quase o dobro do de mulhe-

res (65,5% contra 35,5%). Em níveis de 

gerência, a proporção é de 68,7% para 

31,3%, ao passo que no quadro execu-

tivo a presença masculina é seis vezes 

maior do que a feminina (86,4% contra 

13,6%). Nos conselhos de administra-

ção, os homens ocupam 89% dos car-

gos contra 11% das mulheres. 

Mesmo assim, diferentemente 

dos LGBTs, deficientes e mesmo de 

negros, a movimentação para a inclu-

são feminina nas corporações é mais 

consistente e tem mais apoio do meio 

empresarial. Em 2011, por iniciativa da 

Walmart, nasceu o Mulher 360, organi-

zação não governamental comprome-

tida com o “empoderamento econô-

mico da mulher em uma visão de 360 

graus, através (sic) do fomento, da sis-

tematização e da difusão dos avanços 

nas políticas e práticas empresariais e 

do engajamento da comunidade em-

presarial brasileira e da sociedade em 

geral”. Engajamento não tem faltado. 

Empresas como Avon, Coca-Cola, Car-

gil, Duratex, Boticário, Itaú, Natura, Mi-

crosoft, Nestlé, Vivo, Santander e Uni-

lever, entre outras, são parceiras da 

ONG. Também são signatárias de pri-

meira hora do documento que esta-

belece os sete princípios de empode-

ramento das mulheres, que incluem a 

igualdade de oportunidade, a inclusão, 

o fim da violência e a oportunidade de 

desenvolvimento, entre outros direitos. 

Espera-se que sigam seus princípios. 

Diferentemente dos 
LGBTs, deficientes 
e negros, a 
movimentação para a 
inclusão feminina nas 
corporações é mais 
consistente e tem 
mais apoio do meio 
empresarial
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PRó-bOnO

Abaixo o trabalho infantil

Prestes a sair do forno, a nova edição do 
“Cenário da Infância e Adolescência”, 
produzido pela Fundação Abrinq, 
revelará, entre outros dados sobre a 
população de 0 a 18 anos, que há mais 
de 3,3 milhões de crianças submetidas 
ao trabalho ilegal no Brasil. A campanha 
começa na mídia impressa e, em 
seguida, se desdobra para as redes 
sociais, ações de marketing direto para 
jornalistas e blogueiros do universo 
fashion e ativações em desfiles de moda. 

Nos últimos anos, a organização vem 
denunciando o trabalho infantil a partir 
de campanhas publicitárias como, por 
exemplo, uma sobre moda desenvolvida 
pro bono pela agência Lew’Lara\TBWA. 

As imagens das modelos remetem a um 
anúncio tradicional de marca de moda, 
mas mostra, no detalhe, uma criança 
escondida na estampa da roupa, dando 
a entender que o público infantil é usado 
como mão de obra na indústria têxtil.

A indústria da moda vem sendo 
pressionada por envolver trabalho 
infantil em sua linha de produção, 
especialmente nas oficinas de costura. 
Apesar de grandes marcas combaterem 
esse tipo de prática, ONGs em todo 
o mundo continuam mostrando que 
esse crime está longe de acabar, muito 
por conta do uso de mão de obra de 
crianças por parte de fornecedores que 
integram a cadeia da produção têxtil. 

Criada em 1990, a Fundação Abrinq pelos 
Direitos das Crianças e dos Adolescentes 
é uma organização sem fins lucrativos 
que tem como missão promover a 
defesa dos direitos e o exercício da 
cidadania de crianças e adolescentes. 
Pautada pela Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança (ONU, 1989), 
Constituição Federal brasileira (1988) e 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990), tem como estratégias o estímulo 
para implementação de ações públicas, 
fortalecimento de organizações não 
governamentais e governamentais para 
prestação de serviços ou defesa de 
direitos. Para quem quer saber mais  
sobre a infância no Brasil, acesse o site 
www.observatoriocrianca.org.br.
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Manufatura  
com humanismo  
no formare

O programa Formare, parceria do Instituto 3M 
com a Fundação Iochpe, acaba de formar a 
segunda turma do seu curso de Assistente de 
Manufatura Industrial na cidade de Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo. Dos 150 
inscritos para as 20 vagas somente 18 jovens 
receberam seus certificados. A expectativa dos 
formandos é ser empregado pela 3M, mas o 
curso os habilita a exercerem a profissão em 
outras empresas. Atualmente, quatro desses 
jovens fazem parte do quadro de funcionários 
3M e outros três trabalharam como temporários 
durante seis meses. 

O curso de Assistente de Manufatura Industrial 
tem duração de sete meses com 15 disciplinas 
divididas em 660 horas de conteúdo teórico 
e 110 horas de aulas praticas. Além das 
matérias voltadas para a atividade fim, os 
alunos recebem reforço em Português e 
Matemática, aulas de teatro e têm atividades 
extracurriculares. O SEBRAE ofereceu o curso 
“Jovem Empreendedor” e a Polícia Militar 
Rodoviária apresentou palestras sobre drogas 
e direção defensiva. Já o Instituto de Psicologia 
Avançada (IPA) abordou o tema sexualidade. 

Durante as aulas, os jovens receberam bolsa 
auxílio de meio salário mínimo, alimentação, 
transporte, seguro de vida em grupo, 
assistência médica e odontológica, uniforme e 
material escolar.

matéria-prima para o 
desenvolvimento escolar

O instituto Eurofarma, braço de Responsabilidade Social do laboratório 
Eurofarma, chegou a marca de 50 mil pessoas beneficiadas com suas 
ações educacionais em seus 10 anos de existência, com atividades em 
sua sede, em áreas próximas às plantas da empresa e nas instalações de 
parceiros pedagógicos. Um dos programas é o Matéria-Prima, que tem 
atividades voltadas à educação complementar e atende no contraturno 
escolar a 360 alunos com idade entre 7 e 13 anos, matriculados no 
Ensino Fundamental de escolas públicas em São Paulo. As oficinas 
abordam temas como arte, música, dança, informática, meio ambiente 
e cidadania, e os estudantes recebem almoço e lanche, uniforme e 
transporte.
 
Em São Paulo, o Matéria-Prima estende-se ainda por meio do projeto 
“Agenda Aberta” que é realizado às sextas-feiras, durante todo o ano 
letivo, por meio de oficinas pontuais e atividades lúdicas para escolas 
da rede pública do entorno. Outro projeto, o “Recreio nas Férias” atua 
nas escolas durante o recesso com a mesma proposta. Em 2015, a 
participação nos dois projetos aumentou cerca de 33%, totalizando 
3.275 crianças e jovens beneficiados.

ED
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AG
ROA agricultura 

das famílias 

As famílias reassentadas do 
Minas-Rio, desapropriadas de 
suas áreas para implantação de 
uma mina de extração de minério 
de ferro da Anglo-American, em 
Conceição do Mato Dentro, estão 
recebendo novas contrapartidas 
da mineradora. O Programa de Reestruturação Produtiva, 
desenvolvido desde 2013 está expandindo suas 
atividades para as comunidades de São José da Ilha 
(Dom Joaquim), Córregos (Conceição do Mato Dentro), 
São José do Jassém e Itapanhoacanga (Alvorada 
de Minas). Realizado em parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG), o programa atinge cerca de 150 
agricultores.

Já foram realizados 11 eventos para capacitação 
dos agricultores, como forma de potencializar o 
desenvolvimento econômico da região. Além de 
promover cursos, palestras e oficinas sobre temas como 
bovinocultura, técnicas de silagem de capim, Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, fruticultura comercial 
e organização e gestão da produção, a companhia 
está atuando como apoiadora e indutora de projetos 
que serão implantados com articulação de parcerias 
entre poder público e privado, o terceiro setor e as 
comunidades.

Unidos pela CsA

Um casamento coletivo uniu, em fins de novembro, 832 
casais da zona oeste do Rio de Janeiro sob a batuta da 
Usina Comunitária CS, programa de responsabilidade social 
da Thyssenkrupp CSA. O casamentaço, patrocinado por 
uma parceria com o SESI-RJ, Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro e a Base Aérea de Santa Cruz, foi realizado no único 
Hangar de Zeppelin do mundo.

A cerimônia foi celebrada por 25 juízes de paz do TJ-
RJ na presença de mais de 6 mil pessoas, entre noivos, 
testemunhas e convidados. A marcha nupcial tocou durante 
duas horas para que os 832 casais entrassem no hangar, 
em um tapete vermelho de 100 metros. Cerca de 500 
pessoas, incluindo mais de cem voluntários, trabalharam 
na produção do evento, que contou também com espaços 
para maquiagem das noivas, produção de fotos, retirada de 
buquês e recreação infantil.

O casamentaço é gratuito e ainda e garante os direitos 
civis dos noivos, como acesso a plano de saúde. Voltado 
para moradores dos bairros de Santa Cruz, Sepetiba, Nova 
Sepetiba I e II, Manguariba e Paciência, próximo à área de 
atuação da CSA, está na sua segunda edição. Em 2015, 
celebrou a união de 600 casais. 
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Escolhidos a dedo

A Sul América, maior seguradora independente do país, 
escolheu depois de seleção criteriosa, seus parceiros da  
área de saúde para atuar em projetos sociais. depois de 
analisar muitas propostas a seguradora escolheu a Fundação 
Banco de Olhos de Goiás (GO), o Instituto do Câncer Infantil 
(RS), o Instituto do Câncer do Ceará (CE), a Associação 
Escola Louis Braille (RS) e Associação de Assistência 
à Criança deficiente (AACd-Sp) para fazer o aporte de 
aproximadamente R$ 7 milhões via leis de incentivo fiscal.

Neste ano, os projetos sociais da Sul América foram 
escolhidos por meio de dois processos independentes: um 
edital, que registrou o número recorde de 212 inscrições, 
para a captação de parceiros aptos a receber recursos via 
Fundo Nacional do Idoso e Fundo dos direitos da Criança 
e do Adolescente, e uma apuração complementar junto ao 
programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica  
(pronon) e ao programa Nacional de Apoio à Atenção da 
Saúde da pessoa com deficiência (pronas).

SA
ÚD

E

Brincando e 
aprendendo

A segunda edição do Furnas Educa, programa educacional 
itinerante desenvolvido por Furnas, chegou recentemente 
a Campinas e impactou 1.200 crianças, de 6 a 12 das 
escolas estaduais. As mensagens, transmitidas por meio 
de cartilhas, brincadeiras, vídeos e palestras, tratam de 
alimentação saudável, direitos humanos, reciclagem, saúde, 
conservação de energia e água, além de bullying e questões 
de gênero. O projeto, lançado por Furnas em 2013, procura 
promover a educação e fortalecer as políticas públicas com 
assuntos voltados à promoção dos direitos das crianças e 
adolescentes.

Nos últimos dois anos, o Furnas Educa percorreu 174 escolas 
e instituições sociais em 46 municípios dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, 
Paraná e o Distrito Federal, levando conhecimento a cerca de 
70 mil crianças e jovens. A meta é atingir a marca de 200 mil 

crianças até o fim do ano. A ex-campeã de ginástica artística 
Daiane dos Santos, embaixadora do programa, acompanha a 
equipe de técnicos da empresa desde 2013, falando de suas 
experiências e abordando os temas do Furnas Educa. A ideia 
é que, por meio do seu exemplo de dedicação e superação, 
a atleta envolva ainda mais as crianças na luta contra as 
queimadas e em defesa do meio ambiente. 
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Entrevista com Caio Magri,  
diretor-presidente do Instituto Ethos

NO LUGAR CERTO EM DEFESA 
DO INTERESSE PúBLICO

O homem certo

O novo diretor-presidente do 
Instituto Ethos, Caio Magri, ocupan-
te do cargo desde o dia 1º de janei-
ro deste ano, é um homem talhado 
para a função. O Instituto, uma Or-
ganização Social de Interesse Públi-
co (OSIP) criada em 1998, tem como 
missão prioritária sensibilizar as em-
presas para a prática da Responsabi-
lidade Social. Trata-se de um figurino 
sob medida para o novo dirigente, 
que atua há 14 anos na entidade, ini-
cialmente como assessor de políticas 
públicas. Magri não apenas transita 
com desenvoltura entre as empresas 
privadas, mas também conhece co-
mo poucos os escaninhos da diplo-
macia e da política para levar às orga-
nizações o mantra da inclusão social. 

A formação humanística deve 
ajudar Magri na sua peregrinação, 

no meio empresarial, com a ban-
deira da Responsabilidade Social. 
Graduado em Sociologia pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), foi 
gerente de políticas públicas da 
Fundação Abrinq pelos Direitos 
da Criança e coordenador do Pro-
grama de Políticas Públicas para 
Juventude da Prefeitura de Ribei-
rão Preto (SP). Em 2003 integrou 
a assessoria de Políticas Públicas 
do governo Lula, tornando-se de-
pois gerente-executivo de Práticas 
Empresariais e Políticas Públicas. 
Nesta entrevista exclusiva a NÓS, 
ele aborda o tema da Responsa-
bilidade Social Corporativa sob 
diversos ângulos e faz uma adver-
tência: “Empresas que não adota-
rem a agenda social não vão so-
breviver”.

FOTOS
ARQUIVO INSTITUTO ETHOS
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nós: Como novo presidente do 
Instituto Ethos, quais são seus 
planos?
Caio magri: TTrabalhei muito para 
o Instituto Ethos na construção do 
que se tornou a entidade ao longo 
deste tempo. O Ethos foi o primeiro 
a criar indicadores capazes de de-
senvolver uma métrica de Respon-
sabilidade Social corporativa que 
estamos aperfeiçoando ao longo do 
tempo. Vejo grandes desafios nessa 
agenda à frente do Ethos. O primei-
ro será fazer com que as empresas 
estabeleçam a conexão da Respon-
sabilidade Social com sua cadeia de 
valor. Hoje há empresas que têm bo-
as práticas nesse sentido, mas isso 

não ocorre com os seus parceiros 
comerciais e fornecedores. Outro 
desafio será fazer com que a práti-
ca da inclusão social seja parte das 
definições de negócio das empre-
sas, dos seus investimentos, tendo a 
sustentabilidade e a responsabilida-
de social como fatores estratégicos 
para crescer e continuar existindo. 
Para isso, a Responsabilidade Social 
não pode estar restrita a uma deter-
minada área – gerência ou mesmo 
diretoria –, mas permear toda a or-
ganização; da área financeira a de 
compras, da gestão de pessoas ao 
marketing, tudo deve estar integra-
do. A Responsabilidade Social deve 
fazer parte das decisões estratégi-

cas das organizações, da pauta dos 
Conselhos de Administração, envol-
ver investidores, empregados, acio-
nistas e parceiros comerciais. Outra 
prioridade é trabalhar para que as 
empresas promovam cada vez mais 
o respeito aos direitos humanos e a 
redução dos impactos ambientais 
na sua atividade e garantir, com is-
so, um crescimento sustentável do 
negócio. 

As empresas brasileiras adotaram 

o conceito de sustentabilidade do 

negócio?

Cm: Muitas sim, mas é preciso 
avançar mais, ter a sustentabilida-
de como novo paradigma, embu-
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tido no conceito de negócio, na 
cultura da empresa. A empresa 
moderna, sustentável, deve partici-
par do processo político, e não me 
refiro aqui a atuar partidariamente, 
mas dialogar com o Estado para 
melhorar as políticas públicas no 
País. Uma empresa, por exemplo, 
que tem projetos sociais voltados 
para a Educação, precisa dialogar 
com o governo para ampliar esta 
ação e integrá-la às políticas pú-
blicas. Não pode tocar o seu pro-
jeto de forma estanque, sem estar 
associado a um sistema maior en-
volvendo o poder público. Só o Es-
tado é capaz de universalizar uma 
política de Educação. 

Investir em projetos sociais dá lucro?

Cm: Quando se fala em projetos 
sociais, precisamos definir aque-
les que as empresas desenvolvem, 
financiam, investem e são parcei-
ras. Vamos pensar primeiramen-

te nas ações que estão ligadas ao 
negócio da empresa que propor-
cionam produtividade, melhor ca-
pacitação e reconhecimento por 
parte dos seus empregados, clien-
tes, parceiros comerciais e demais 
stakeholders. Quando, por exem-
plo, uma empresa pratica a diver-
sidade de gênero, raça, dentro de 
casa, promovendo a equidade en-
tre homens e mulheres, não está 
apenas, num sentido amplo, pro-
movendo a redução da desigual-
dade, o que é um ganho social co-
mo um todo. Com essa atitude es-
tará, sobretudo, fomentando a me-
lhoria do clima interno, tornando o 
ambiente de trabalho mais agra-
dável. Com isso, reterá os talentos 
internamente, garantindo o retor-
no do investimento que fez em ca-
pacitação dos seus quadros, que 
vão preferir continuar na empresa, 
mesmo com um salário menor que 
o oferecido no mercado, Não há a 

menor dúvida de que isso tudo se 
refletirá positivamente nos resulta-
dos do seu negócio.

As políticas internas de complian-

ce também podem ser contabiliza-

das positivamente no balanço da 

empresa?

Cm: O zelo pela ética nos negócios, 
o cuidado com a qualidade do pro-
duto, o respeito ao consumidor, sim, 
são ativos que se refletirão nos resul-
tados da empresa e reforçarão po-
sitivamente seu perfil reputacional. 
Agindo dessa maneira o marketing 
de uma empresa inclusiva e ética se-
rá real, verdadeiro na sua comunica-
ção com o mercado. 

É legítimo que as empresas ca-

pitalizem como marketing social 

seus feitos em Responsabilidade 

social? 

Cm: Sim. Desde que seja transpa-
rente e possa ser demonstrado e 

“Outro desafio será que a 
prática da inclusão social 
faça parte das definições 

de negócio das empresas, 
dos seus investimentos, 

tendo a responsabilidade 
social como fator 

estratégico para crescer e 
continuar existindo”

CAIO MAGRI, DIRETOR-PRESIDENTE  
DO INSTITUTO ETHOS



36 

constatado pela comunidade be-
neficiada. E nessa comunicação dar 
voz aos beneficiados.

E quanto às demais ações inclusi-

vas que estão fora do negócio-fim 

da companhia? O quanto represen-

tam em ganhos para a empresa?

Cm: Os projetos sociais inclusi-
vos das empresas que promovem 
a redução da desigualdade na so-
ciedade em que estão inseridas, 
e mesmo fora delas, representam 
ganhos indiretos importantes. Com 
isso, a empresa estabelece uma re-
lação positiva com a sociedade e 
será reconhecida. Uma empresa, 
por exemplo, que estabelece um 
diálogo com a comunidade no seu 
entorno, que investe em programas 
educacionais, infraestrutura, saúde, 
cultura, atividades esportivas, de 
melhoria da qualidade de vida, cer-
tamente será reconhecida e respei-
tada socialmente e pelos demais 
stakeholders. 

O ganho, nesses casos, é essen-

cialmente reputacional?

Cm: Não apenas. Com ações inclu-
sivas que beneficiam diretamente 
uma comunidade, que se expres-
sam pela melhoria da qualidade 
de vida e se estendem para um au-
mento da capacidade de consumo, 
a empresa estará fortalecendo o 
mercado interno. Não há possibili-
dade de crescimento para nenhu-
ma empresa no mundo sem políti-
cas públicas que ajudem a fortale-
cer o mercado interno. O mercado 
precisa ser fortalecido para que ha-
ja crescimento econômico, e as em-
presas têm papel fundamental nes-
se processo. 

As empresas brasileiras estão cons- 

cientes da sua Responsabilidade 

social?

Cm: O investimento social privado, 
nestes últimos 20 anos, faz parte do 
negócio. Mas o fundamental é a em-
presa trazer essa visão para dentro 
da sua gestão, para os seus proces-
sos de geração de riqueza, de tra-
balho, de produção, de inovação. É 
onde se revela a Responsabilidade 
Social, onde estão embutidos os va-
lores da empresa, como a transpa-
rência, a ética, a preocupação com 
o ambiente, a melhoria da qualidade 

de vida dos trabalhadores, da comu-
nidade. As empresas que não adota-
rem a agenda social, que está intrin-
sicamente ligada ao negócio, não 
terão sustentabilidade e, portanto, 
não sobreviverão. 

E o combate à corrupção? 

Cm: Estamos falando de empresas 
transparentes, íntegras, que com-
batem a corrupção, o que é uma 
questão central do País. Uma em-
presa que tenha mecanismos efe-
tivos internos de combate à cor-
rupção está ajudando a preservar a 
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qualidade dos recursos públicos. A 
corrupção nada mais é do que uma 
forma de desviar os recursos do Es-
tado, da sociedade, os quais deve-
riam ser investidos em saúde, edu-
cação e serviços básicos. Integri-
dade, inclusão social e respeito ao 
ambiente são questões-chaves da 
agenda de Responsabilidade So-
cial das empresas.

Como avalia o estágio das empre-

sas brasileiras na agenda social?

Cm: Há 20 anos o Instituto Ethos tra-
balha indicadores que podem medir 
a ação das empresas no campo da 
Responsabilidade Social. Temos in-
dicadores que acabam com aquela 
visão impressionista que muitos ain-
da têm sobre esta questão. É bom 
que se saiba que existem empresas 
no Brasil que são referências glo-
bais, outras que chegaram a um ní-
vel médio, mas há também as que 
sequer tomaram conhecimento des-
sa agenda. Temos empresas com 
um empenho incansável no comba-
te ao trabalho escravo e ao trabalho 
infantil. Outras que adotam políticas 
de diversidade e contemplam sua 
gestão com 50% de mulheres e ne-
gros. Temos companhias que inves-
tem sobremaneira em redução do 
impacto ambiental, com programas 
de redução do consumo de energia 
e do efeito estufa. 

Como estamos nesse quesito, com- 

parativamente aos países desen-

volvidos? 

Cm: Podemos dizer que, na Amé-
rica Latina, as empresas brasileiras 
são as mais avançadas na inclusão 
social, e globalmente temos empre-
sas que atuam com excelência na 

Responsabilidade Social. Estamos 
avançando, mas para chegar a ní-
veis razoáveis precisamos de uma 
ação mais profunda, radical. Uma 
mudança, por exemplo, na relação 
público-privada, com indução de 
mudanças por parte dos consumi-
dores, dos financiadores, investido-
res, que são partes interessadas na 
melhora desse processo social.

mas, apesar dos bons exemplos 

pontuais, a inclusão baseada na di-

versidade de raça, gênero e pesso-

as com deficiência ainda é exceção 

nas políticas de Rh das empresas. 

Cm: Há de fato muito para se melho-
rar nesse tema. Estamos trabalhan-
do para mudar esse quadro, mas 
não temos ainda um indicador segu-
ro sobre como está a questão da di-
versidade nas empresas brasileiras. 
O que sabemos é que, entre as 500 
maiores, muitas já estão adotando 
políticas de diversidade interna; mas 
também há aquelas que sequer to-
maram contato com esse tema. 

A Responsabilidade social deve 

ser compulsória, estabelecida em 

legislação, ou ato espontâneo das 

organizações?

Cm: No caso de empresas que tra-
balham com bens públicos, a legis-
lação deve ser rígida. Uma minera-
dora tem envolvimento com o terri-
tório, o solo, a água, a comunidade 
do entrono. O solo é propriedade 
do Estado e cedido para ser explo-
rado sob determinadas condições. 
Assim, penso que concessionárias 
de bens públicos, de acesso a bens 
públicos, devem estar regradas por 
uma legislação mais rígida, com 
contrapartidas efetivas e objetivas.

Deveria haver cotas para as empre-

sas, no caso da diversidade de gê-

nero e raça, como ocorre com pes-

soas com deficiência? 

Cm: O fato é que não temos ainda 
uma cultura da diversidade racial, 
apesar da Lei de Cotas estabeleci-
da para as universidades. Se a diver-
sidade racial não chegar ao mun-
do corporativo de forma voluntária, 
é possível que chegaremos, sim, a 
uma etapa em que as empresas te-
nham que cumprir cotas para afro-
descendentes em seus quadros. 

As ações de Responsabilidade so-

cial das empresas estão ocupan-

do um espaço vazio deixado pelo 

Estado?

Cm: Em parte sim, as empresas es-
tão suprindo a ausência do Estado. 
Isso ocorre por conta de que esta-
mos diante de um estado frágil em 
relação às suas obrigações com a 
sociedade, as suas reponsabilida-
des constitucionais. Mas a inclusão 
social, que passa pela melhoria das 
políticas públicas, é uma luta perma-
nente, uma questão da sociedade 
como um todo. Nesse sentido, o que 
vemos é um Estado relapso, que es-
tá abrindo seu papel de indutor. Não 
está assumindo o papel de agente 
de Responsabilidade Social nas su-
as compras públicas.

Cite um exemplo de indução que o 

Estado abriu mão.

Cm: Note-se que o maior compra-
dor de bens e serviços é o Estado, as 
prefeituras, os governos estaduais, 
os órgãos públicos como um todo. É 
incrível que esses agentes públicos 
não coloquem, nessa relação de ne-
gócio, nenhuma condição que esti-
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“O Estado brasileiro 
não pode continuar 
com seus processos 

de licitações públicas 
para compra de bens e 

serviços sem considerar 
a responsabilidade social 
dos fornecedores. Esta é 

uma questão chave”

CAIO MAGRI, DIRETOR-PRESIDENTE  
DO INSTITUTO ETHOS

mule a Responsabilidade Social das 
empresas. Se tivéssemos uma legis-
lação que induzisse, que orientasse 
as empresas a estarem fornecen-
do para o Estado sob determinadas 
condições, teríamos uma acelera-
ção imediata da Responsabilidade 
Social, não apenas empresarial, mas 
em cadeia, do governo e da socie-
dade como um todo. Ora, o Estado 
brasileiro não pode continuar com 
seus processos de licitações públi-
cas para compra de bens e servi-
ços sem considerar a responsabili-
dade social dos fornecedores. Essa 
é uma questão-chave. À sociedade 
interessa comprar bens e serviços 
que tragam efetivo benefício social, 
que tenham baixo impacto ambien-
tal. A madeira, que não seja produto 
de desmatamento ilegal, ou a carne, 
devidamente certificada, são itens 
de primeira hora dessa responsabi-
lidade social para com a sociedade 
que as consomem. Que os produ-

tos tenham certificação de que não 
resultam de trabalho degradante. O 
Estado não faz nada nessa direção. 

O Estado tem trabalhado com Em-

presas sociais, uma modalidade de 

empresa do terceiro setor que pres-

tam serviços básicos e podem aufe-

rir lucro se reinvestir no negócio. Co-

mo vê a atuação destas empresas?

Cm: Considero que o setor públi-
co deve ser estimulado a fazer suas 
compras com empresas que rein-
vestem seus lucros no negócio so-
cial, seja melhorando tecnologia, 
qualificando empregados e reduzin-
do preços para tornar serviços mais 
acessíveis à população, principal-
mente de baixa renda. 

na área de saúde há amplo espaço 

no segmento de baixa renda para a 

atuação de empresas sociais.

Cm: Sim. Mas isso não deve signi-
ficar que, por ser de menor custo, a 

qualidade do serviço também será 
menor. Pelo contrário, como reinves-
tem seu lucro no negócio, devem 
oferecer serviços de qualidade para 
o atendimento da população menos 
favorecida.

As Empresas sociais devem ser fi-

nanceiramente autossuficientes, 

gerar sua própria receita ou devem 

ser mantidas por meio de doações 

das empresas ou do Estado?

Cm: Acho interessante, nessa ques-
tão, a evolução de empresas desse 
tipo para o que está sendo chama-
do de Empresa B. São empresas que 
têm como modelo de negócio o de-
senvolvimento sustentável, e, por is-
so, os seus impactos sociais e am-
bientais estão no mesmo patamar 
que a busca por resultados financei-
ros. As empresas do sistema B estão 
mostrando que podem ser financei-
ramente bem-sucedidas no negócio 
e gerar inclusão social. 
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AçãO COmunITáRIA

LÁ VEM O ABARÉ, O  
BARCO DA ESPERANÇA

saúde e Alegria
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Quando o Saúde e Alegria 
chega no Baixo Amazonas 
traz médicos, remédios, 
diversão e, principalmente, 
esperança.

Os cerca de 30 mil ribeirinhos 

que habitam as palafitas de Santa-

rém, Belterra, Aveiro e Juruti, no Bai-

xo Amazonas ficam em festa quan-

do, rio adentro, se aproxima o barco 

Abaré. A embarcação, que leva es-

tampado na proa a inscrição “Saúde 

e Alegria”, nome da Organização So-

cial presente na região desde 1985, 

traz uma carga preciosa de médicos, 

remédios e esperança. E, mais, trará 

a reboque a equipe interdisciplinar, 

que visita regularmente as comuni-

dades, com seus programas volta-

dos para o ordenamento territorial, 

fundiário e ambiental, cidadania e di-

reitos humanos, produção familiar e 

geração de renda, saneamento, edu-

cação, cultura, comunicação e inclu-

são digital.
FOTOS
ARQUIVO SAúdE E ALEGRIA
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Criado em 1985 pelo médico sa-

nitarista Eugênio Scannavino Neto, 

o Projeto Saúde e Alegria começou 

com atendimento de Saúde a 16 co-

munidades da região rural de Santa-

rém. Hoje, às vésperas de completar 

30 anos de existência, a ONG atua 

em 150 comunidades localizadas em 

áreas de difícil alcance e sem acesso 

a condições básicas de vida, que nor-

malmente são providas pelas prefei-

turas. É aí que entra a ONG? Em par-

te. “Nosso trabalho não é substituir 

o papel do Estado, mas desenvolver 

tecnologias sociais replicáveis, que 

sirvam para melhorar as politicas pú-

blicas”, explica o coordenador de 

Educação e Comunicação do Saúde 

Alegria, Fábio Pena. 

Financiada por instituições pú-

blicas e privadas, como Fundação 

Ford, Telefônica e Petrobras, e com 

orçamento na casa dos 2 milhões de 

reais, o Saúde e Alegria desenvolve 

projetos em área tumultuada pela ex-

pansão desordenada do agronegó-

cio, desmatamento, grilagem de ter-

ra e conflitos agrários. Para atuar em 

meio a esse caldeirão de problemas, 

a ONG criou o programa “Desenvol-

vimento Territorial”, considerada “a 

base social e política” de todo o tra-

balho. Consiste em prestar assesso-

ria às lideranças locais para a defesa 

de suas terras e do bom manejo dos 

recursos naturais. De quebra, garante 

a viabilidade econômica, social e am-

biental das áreas. 

O melhor exemplo dessas “tec-

nologias sociais replicáveis” é o bar-

co-hospital Abaré, do Saúde e Alegria, 

que desde 2005, na forma de um pos-

to de saúde avançado, presta atendi-

mento médico regular às famílias ri-

beirinhas do Baixo Amazonas. Segue 

que o sistema foi tão bem recebido 

pela comunidade, que o Ministério da 

Saúde encampou a ideia no âmbito 

de uma política nacional de saúde flu-

vial. Hoje são 60 barcos-hospitais na-

vegando na Amazônia. “Para a gente 

que mora em comunidade ribeirinha, 

distante da cidade, o Abaré foi uma 

grande mudança. Pode não ser o sufi-

ciente, mas quando ele chega a gente 

se sente muito feliz”, diz Francisca Be-

lém da Silva, de 46 anos. 
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uma 
Amazônia 
não muito 
legal

A Amazônia Legal, a maior bacia 

hidrográfica e maior floresta tropical 

do planeta, ocupa cerca de 60% 

do território nacional. A região tem 

importância estratégica crescente 

em tempos de aquecimento global, 

de economias de baixo carbono  

e de acordos internacionais em  

torno da biodiversidade e da 

preservação do ambiente. Além 

disso, possui inestimável patrimônio 

genético e abastece o país com 

produtos florestais, minérios, 

agropecuária e energia. 

Na Amazônia Legal vivem mais de 

23 milhões de pessoas, entre povos 

indígenas, caboclos, mestiços 

e migrantes; a maior parte com 

dificuldades de acesso à saúde, 

saneamento, educação, energia, 

transporte e comunicação, serviços 

insuficientemente providos pelo 

sistema público. 

No oeste paraense, área 

atendida pelo Saúde e Alegria, as 

comunidades estão em sua maioria 

assentadas ao longo de rios e 

estradas, ocupando terras devolutas 

ou áreas de assentamentos, glebas 

e Unidades de Conservação e vivem 

basicamente do extrativismo e da 

agricultura familiar. 
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É por meio da arte 
e do lúdico que o 
Saúde e Alegria vai 
implementando seus 
programas

No combate à grilagem e à apro-

priação indevida dos recursos natu-

rais, as lideranças utilizam o “mapea-

mento participativo”, uma ferramenta 

estratégica desenvolvida pela ONG, 

que reúne informações logísticas re-

levantes para a tomada de decisão 

nas áreas em conflito. No documento 

consta a presença de ramais e outros 

itens de infraestrutura, igarapés, lagos, 

áreas desmatadas e de extrativismo 

de madeira, pescado, pastagem e de 

avanço do agronegócio. 

O termo “Alegria”, que compõe o 

nome da ONG, faz todo o sentido. Nu-

ma região carente de tudo, é por meio 
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da arte e do lúdico que o Saúde e Ale-

gria vai implementando seus progra-

mas, principalmente os educacionais. 

Nas visitas às comunidades onde atua, 

os moradores assistem às encenações 

do Circo Mocorongo; mas a história en-

cenada é real: a possibilidade da melho-

ria da qualidade de vida. Entre os artis-

tas está um palhaço que, além das pa-

lhaçadas, atua também como médico, 

agrônomo e educador, que ensina por 

meio de brincadeiras, jogos e dinâmicas 

de grupo. O resultado é a construção de 

materiais pedagógicos, esquetes, músi-

cas, poesias e apresentações teatrais. 

Tudo com muita saúde e alegria. 
O programa “Desenvolvimento 

Territorial” presta assessoria 
às lideranças locais para a 

defesa de suas terras e do bom 
manejo dos recursos naturais
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O farol das 
boas práticas

REsEnhA

Dado a escassez de estudos 
sobre o tema, o artigo “A Responsa-
bilidade Social em Pequenas e Mé-
dias Empresas”, assinado por José 
Eduardo Pereira Filho, Nívea Maria 
Ferraz Corrêa e Cristina de Oliveira 
Vaz e publicado na Revista Ciência 
Atual das Faculdades São José, se 
constitui em material importante não 
apenas para a pesquisa acadêmica, 
mas por oferecer subsídios para a 
modelagem de projetos de ações 
sociais por parte deste segmento. 
O estudo, que pela abrangência ga-
nha características ensaísticas, tem 
texto escorreito e viés assertivo, faz 
análise pontual de caso e amplia o 
debate sobre a própria definição de 
Responsabilidade Social.

Segue que a conclusão ou 
uma das conclusões a que chega o 
estudo, de que as práticas de Res-
ponsabilidade Social das PMEs es-
tão ancoradas no equilíbrio finan-
ceiro e, portanto, suscetíveis à so-
brevivência dessas empresas, mais 
do que um truísmo é uma advertên-
cia. Sim, programas de Responsabi-
lidade Social devem ser estrutura-
dos com base em forte sustentação 
financeira, planejamento e foco, se-
guindo uma cartilha que não é nova 
e há muito vem sendo adotada pe-
las grandes organizações. Mas ca-
be distinguir que estas, entretanto, 
trabalham com o diferencial subs-
tantivo de orçamentos alargados 
que são pela escala e pela injeção 

As PMEs começam a praticar a agenda social, mas 
precisam, antes de tudo, melhorar a gestão, modernizar 
processos e garantir condições de sobrevivência

PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS ENXERGAM 
O SOCIAL
POR
RUBENY GOULART
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robusta e muitas vezes diversifica-
da de investimentos. 

Sobre definição e histórico da 
Responsabilidade Social no País, que 
ocupa boa parte do arrazoado e tem 
relato vigoroso, já há vasta literatu-
ra. Mas é de se registrar, por parado-
xal, que, de acordo com o estudo, a 
correia de transmissão, para usar vo-
cabulário extemporâneo, que ense-
jou a prática de ações inclusivas nas 
empresas veio de uma onda conser-
vadora dos anos 80, patrocinada pe-
lo pensamento liberal ou, como se 
preferir, neoliberal. É o que o estudo 
aponta como “terceira fase da Res-

ponsabilidade social”, esta marcada 
pela ascensão ao poder de governos 
conservadores, a debacle comunista 
e a globalização. Com o giro da roda 
da história, países e governos promo-
veram forte ajuste fiscal, reduziram o 
tamanho do Estado, impuseram bar-
reiras comerciais e limitaram os direi-
tos trabalhistas. “O cenário que se de-
senhou neste estágio foi de incredu-
lidade com relação ao poder estatal 
em prover as necessidades sociais”, 
diz o estudo ao assinalar que, no bojo 
desse ambiente, os movimentos so-
ciais ganharam força. “O poder das 
megacorporações se sobrepõe ao 

poder estatal, e com isso crescem 
também os questionamentos e as 
demandas no que concerne ao pa-
pel social das empresas.” 

O papel das corporações no 
ambiente social sempre foi tema de 
debates acadêmicos, mas ampliou-
se com o advento da Responsabili-
dade Social Corporativa desde mea-
dos dos 80. O estudo pontua histori-
camente a mudança de eixo da ação 
social filantrópica para o novo diapa-
são da responsabilidade social cor-
porativa. E aborda, providencialmen-
te, o antagonismo existente entre as 
duas escolas sobre a responsabili-

Desde o final da 
década de 1990, 
nota-se um maior 
envolvimento das 
PMEs em causas 
sociais, tendência 
que coincide com 
o crescimento 
no período 
deste segmento 
empresarial
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dade das empresas na sociedade: a 
visão clássica, monetarista de Milton 
Friedman, de que a única responsa-
bilidade da empresa é gerar lucro; e 
a contemporânea, de Keith Davis ou 
Michael Porter, que defendem que a 
corporação, para se manter no mer-
cado e se perpetuar, deve envolver-
se com todos os seus stakeholders, 
incluída aí a comunidade. 

No caso das PMEs, a teoria é 
um pouco diferente da prática, uma 
vez que estas organizações traba-
lham justas, com orçamento reduzi-
do e gestão muitas vezes anacrôni-
ca. Mesmo considerando esta limi-

tação, o estudo, no entanto, aponta 
para o diferencial competitivo pro-
porcionado pela ação corporativa 
inclusiva. “Além disso, pode-se des-
tacar como vantagens da Responsa-
bilidade Social Empresarial o maior 
envolvimento da empresa com seus 
clientes e a comunidade e o marke-
ting positivo, projetando uma ima-
gem de confiabilidade e responsabi-
lidade fundamental na era da infor-
mação, em que a reputação de uma 
empresa repercute diretamente na 
geração de lucros.”

É sintomático, como aponta o 
estudo, que, desde o final da década 

de 1990, nota-se um maior envolvi-
mento das PMEs em causas sociais, 
tendência que, não por acaso coin-
cide com o crescimento no período 
desse segmento empresarial. “Po-
de-se inferir que no Brasil existem 
ferramentas para a implementação 
de uma gestão social, existe engaja-
mento por parte dos empreendedo-
res nacionais, porém é fundamental 
melhorar as condições de existência 
e sobrevivência das PMEs para que 
elas possam efetivamente realizar a 
sua função social.” 

O estudo de caso apresenta-
do, da West Internet, grupo de oito 
pequenas e médias empresas com 
atuação no Rio de Janeiro, é signifi-
cativo para o tamanho do negócio. A 
West, “uma empresa comprometida 
com a Responsabilidade Social”, faz 
reciclagem de cabos, pilhas e bate-
rias utilizados na sua atividade; forne-
ce gratuitamente serviços de internet 
para prefeitura de Búzios, município 
da região dos Lagos; faz campanha 
para angariar alimentos a orfanatos e 
creches; e participa de mobilizações 
coletivas para ajudar populações 
atingidas por tragédias, como a da 
enchente que desabrigou milhares 
de pessoas em Teresópolis, cidade 
serrana do Rio de Janeiro. 

Tais ações não devem ser com-
preendidas quantitativamente, pe-
lo grau ou intensidade da atuação 
da West na Responsabilidade So-
cial corporativa, mas pela demons-
tração de que há um corredor de 
acesso à participação das PMEs em 
ações dessa natureza. É um farol do 
possível no mundo das pequenas. 

Veja o estudo completo em:  
http://inseer.ibict.br/cafsj/index.php 
/cafsj/article/view/121/105. 
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CAsE EmPREsARIAL
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Kamel 
Turismo

A crença de que uma corrida po-

de transformar uma vida é a mensa-

gem força da campanha que a Kamel 

Turismo está lançando em parceria 

com a Samaritan’s Feet, uma empresa 

do terceiro setor criada há 30 anos na 

Nigéria para dar calçados a crianças 

carentes. Para cumprir a meta – entre-

gar até julho deste ano mil pares de tê-

nis para jovens atendidos em projetos 

socioesportivos no Morro do Borel e 

no Complexo da Maré, no Rio de Janei-

ro –, a Kamel vai ter que correr. “Somos 

uma agência de viagens diferenciada 

e não vendemos pacotes para lua de 

mel, visitas ao Corcovado ou cruzeiros 

para ilhas paradisíacas”, diz a diretora 

da empresa, Elisabet Olival. O foco da 

Kamel é o corredor brasileiro que quer 

competir em maratonas pelo mundo. 

Para a Kamel, calçar um par de tênis numa criança 

carente pode mudar uma vida.

MARATONA CONTRA 
A MISÉRIA
FOTOS
ARQUIVOS KAMEL TURISMO 
E SAMARITAN’S FEET
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Calçar crianças pobres de fave-

las cariocas pode parecer pouco dian-

te da imensidão de carências a que 

elas estão submetidas. Mas a ideia 

é de que, ao receber um tênis, uma 

criança não está simplesmente dei-

xando de andar descalça ou com um 

sapato furado, mas ganhando a pos-

sibilidade de praticar esportes, princi-

palmente corridas. Serve, mais do que 

simbolicamente, como uma platafor-

ma de apoio para, na condição de ex-

cluída, pisar no solo firme da emanci-

pação social.

A escolha do local de ação da 

campanha não poderia ser mais acer-

Ao receber um 
tênis, uma criança 
não está apenas 
deixando de 
andar descalça, 
mas ganhando a 
possibilidade de 
praticar esportes, 
principalmente 
corridas

tada. O Borel, favela localizada na Zo-

na Norte do Rio de Janeiro, com mais 

de 8 mil moradores, é carente de tu-

do. Apesar da instalação de uma Uni-

dade de Polícia Pacificadora no local, 

é comum a guerra entre facções cri-

minosas. Já o Complexo da Maré, um 

agrupamento de várias favelas onde 

residem mais de 130 mil pessoas, é 

um barril de pólvora social. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) na 

área, palco de frequentes tiroteios en-

tre polícia, traficantes e grupos rivais, é 

um dos mais baixos do País.

A proposta da campanha de in-

centivar a corrida como meio de su-

Maratona de Nova York
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Maratonas de Paris e Chicago

peração social, consideradas as dife-

renças de classe, tem relação com a 

missão do negócio da Kamel Turismo, 

qual seja o de facilitar corredores bra-

sileiros a participarem de maratonas 

internacionais. Lá, tudo é feito em fun-

ção da corrida e dos corredores. E são 

os clientes, na verdade, que financiam 

a campanha de doação de tênis, des-

tinando às crianças carentes, nos pa-

cotes contratados, valores entre R$ 10 

e R$ 50.

Voltada para o segmento corpo-

rativo, desde sua fundação, no final 

dos anos 1940, a Kamel mudou o foco 

de atuação em 1988, para dar supor-
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te aos amantes de corridas e marato-

nas internacionais. “Somos pioneiros 

nesse tipo de turismo”, diz Elisabet, ela 

própria maratonista. Hoje, além de dar 

toda a assessoria para a participação 

nas provas, a Kamel disponibiliza pa-

cotes adicionais que incluem passeios 

e atrações turísticas na cidade onde 

se realiza o evento. Há maratonas para 

todos os gostos: Tóquio, Boston, Lon-

dres, Berlim, Chicago e Nova York são 

as mais conhecidas, mas provas me-

nores também são muito procuradas 

por aficionados. 

Por exemplo, para participar da 

Maratona de Dubai, realizada em 20 

janeiro deste ano, e ficar quatro dias 

hospedados no hotel quatro estrelas 

Four Points by Sheraton Downtown 

Dubay, os maratonistas pagaram US$ 

740, não incluída a passagem aérea. 

A corrida, pelas ruas de Dubai, mostra 

o contraste entre o deserto dos Emi-

rados Árabes e os grandes edifícios 

da cidade, uma das mais luxuosas do 

mundo. Contraste em grau semelhan-

te ao choque visual das favelas cario-

cas, onde vivem os pés-descalços, 

em oposição aos prédios cravados 

na paradisíaca beira-mar da Zona Sul 

do Rio. 

A Kamel mudou 
em 1988 o foco de 
atuação para dar o 
suporte a amantes de 
corridas e maratonas 
internacionais
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O rito do lava-pés na passagem 
para cidadania

Organização sem fins lucrativos, criada em 

2003 com o objetivo de tirar da miséria jovens e 

crianças carentes, a partir da doação de calçados, 

a Samaritan’s Feet conta com mais de 70 mil 

voluntários que servem em mais de 70 países, 

promovendo ações de saúde, educação e esporte. 

Em 30 anos de existência, a organização impactou 

diretamente mais de 6,5 milhões de pessoas em 

todo mundo e mais de 10 milhões por meio da 

parceria com outras instituições. Além da sede 

central em Charlotte, nos Estados Unidos, a 

Samaritan’s Feet possui escritórios na África do Sul, 

Argentina, Brasil, Honk Kong, Nigéria e Peru.

No Brasil, o trabalho da organização teve início 

em 2006 junto às comunidades ribeirinhas da 

Amazônia. Nesse mesmo ano, quando foi formado 

o primeiro time de voluntários e apoiadores, houve 

projetos e doações de calçados na cidade de 

Goiânia (GO). Em 2008, a organização passou a 

atuar em pequenas ações de doação de calçados 

em várias cidades de Goiás e outros estados como 

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 2012, as operações da Samaritan’s Feet 

no Brasil foram concentradas em Curitiba, 

local estratégico para construção de novas 

parcerias, captação de recursos e crescimento 

da organização. Desde então foram milhares de 

calçados distribuídos em várias cidades do país, 

acompanhados da tradicional cerimônia do lava-

pés nas crianças. 
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EsTuDO

LUCRO E INCLUSÃO SOCIAL 
DE MÃOS DADAS

fundação  
Dom Cabral
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Fazer o bem dá lucro? Não é fácil 

mensurar o que uma empresa recebe 

de volta ao investir em programas de 

responsabilidade social, mas a respos-

ta é sim, a julgar pelas conclusões do 

estudo “Inclusão Social e Competiti-

vidade de empresas com operações 

no Brasil: Uma análise da percepção 

de executivos C-Level em grandes e 

médias organizações”, recém-lançado 

pela Fundação Dom Cabral. Dos 159 

executivos estratégicos de empresas 

de médio e grande porte auscultados 

na pesquisa, 58% responderam afir-

mativamente ao serem confrontados 

com o enunciado: “Inclusão social vai 

além da responsabilidade social pra-

ticada atualmente pelas empresas. 

Ações inclusivas implicam uma inten-

ção de gerar maior competitividade 

para as empresas ao mesmo tempo 

diretas” de Responsabilidade Social, 

ou seja, aquelas externas ao negócio, 

como preservação ambiental e apoio 

a projetos nas áreas de saúde e edu-

cação, entre outras, farão parte da se-

gunda etapa da pesquisa que a Fun-

dação Dom Cabral já está trabalhando 

e lançará ainda este ano. 

Lucro social? Não há consenso 

no meio empresarial da responsabi-

lidade social corporativa como item 

agregado ao negócio e, mais ainda, 

fomentador de bons resultados. A cul-

tura empresarial não é altruísta e mo-

ve-se por demandas. “A empresa sem-

pre vai atrás da maior lucratividade 

possível. É da natureza empresarial”, 

confirma o professor Paulo Resende, 

da Fundação Dom Cabral e um dos 

envolvidos no estudo. “Não há muita 

clareza para as empresas da correla-

Executivos de grandes 

empresas consideram 

que a Responsabilidade 

Social faz parte do 

negócio, mas admitem 

que ela ainda é tímida 

nas organizações.

FOTOS
ARQUIVO FUNdAÇÃO 
dOM CABRAL

em que contribuem para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e redu-

zir a desigualdade social”. 

Pode-se deduzir, pelas respos-

tas, que a percepção dos entrevista-

dos quanto à chamada questão social 

não está dissociada da missão empre-

sarial, o que é animador para os que 

pretendem uma sociedade mais jus-

ta. Mas atente-se para o fato que os 

executivos concordam com a afirma-

ção, contida no enunciado, de que a 

agenda de responsabilidade social 

das organizações com operações no 

País ainda é precária. Isso, levando-se 

em conta que a pesquisa considerou 

como inclusão social apenas aquelas 

ações ligadas ao próprio empreendi-

mento, como a política de emprego, 

as práticas e governança e a relação 

com o consumidor. As práticas “in-

Distribuição das empresas por 
mercado geográfico

Brasil e  
mercado 

internacional
34,5%

Brasil 
65,5%
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ção positiva entre a lucratividade e a 

responsabilidade social.” 

O economista Milton Friedman, lí-

der da escola monetarista de Chicago, 

defendia friamente que a responsabili-

dade social da empresa resume-se ao 

aumento dos seus lucros. Num artigo 

publicado no New York Times em 13 

de outubro de 1970, afirmou que a úni-

ca responsabilidade de uma empresa 

consistia em “utilizar os seus recursos 

e empenhar-se em atividades destina-

das ao aumento dos seus lucros, des-

de que respeite as regras do jogo, isto 

é, as regras de uma concorrência aber-

ta e livre, sem logro ou fraude”. Com 

uma orientação menos fundamenta-

lista, Michael Porter, professor da Har-

vard Business School, defendeu que 

a competitividade não é incompatível 

com a orientação social das organiza-

ções e que estas poderiam inclusive 

se valer da “vantagem competitiva da 

filantropia empresarial”. 

Mais de uma década depois da 

morte de Friedman – o maior advo-

gado do liberalismo econômico –, a 

discussão sobre se é possível combi-

nar lucro com responsabilidade social 

pode ainda suscitar dúvidas, mas que 

avançou, avançou. No mínimo já há 

uma predominância no meio empre-

sarial, pelo menos entre as grandes 

companhias, de que o sucesso do ne-

gócio não se mede apenas pelo êxito 

financeiro, mas pela sua contribuição 

para a melhoria da qualidade de vida e 

da saúde das comunidades onde ope-

ram e, por extensão, do planeta. 

Pode-se ponderar, relativizando 

Friedman, que a primeira responsabili-

dade social de uma empresa privada é 

sobreviver. Por esse raciocínio, geran-

do resultados, a organização poderá 

É sintomático, como 
aponta o estudo, 
que as empresas 
com braços no 
exterior sejam mais 
sensíveis quanto à 
influencia positiva 
da inclusão social na 
competitividade

Campus Aloysio Faria, em 
Nova Lima (MG)
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pagar salários, fornecedores, impostos 

e, claro, remunerar sua majestade, o 

capital, garantindo assim a continuida-

de do negócio. Depois, viria a agenda 

social. Depois? Junto. Nos novos tem-

pos da sustentabilidade empresarial, o 

que vem sendo pregado por governos 

e organizações sociais é que o inves-

timento em programas sociais está no 

mesmo grau de prioridade das demais 

despesas que mantêm a empresa res-

pirando. Sim, só falta avisar boa parte 

do empresariado nacional.

Segue que a percepção do que 

vem a ser agenda social no meio em-

presarial brasileiro ainda está muito li-

gada ao negócio em si. O estudo da 

Fundação Dom Cabral considerou 

itens como emprego, consumo e em-

preendedorismo (de acordo com a de-

finição do PNUD – Programa das Na-

ções Unidas para o Desenvolvimento) 

como formas das empresas promove-

rem a inclusão social, e 39% das res-

postas indicaram que a oferta de pro-

dutos e serviços às classes C, D e E é a 

que tem maior influência positiva sobre 

a competitividade. Resta saber se não é 

mais por opção mercadológica, dado a 

conjuntura atual recessiva, que as em-

presas se deslocam naturalmente suas 

baterias competitivas para setores de 

menor renda. Nesse caso, a competiti-

vidade se sobreporia à inclusão social. 

A ideia de que o capitalismo é im-

piedoso e que o negócio não suporta 

benemerências cai por terra quando 

se defronta com o empreendimen-

to feito pelo economista Muhammad 

Yunus, conhecido como “o banquei-

ro dos pobres”. Por meio do Grame-

en Bank, que ele fundou em 1983 em 

Bangladesh, Yunus concedeu, em es-

cala internacional, sem garantias ou 

papéis, empréstimos a gente pobre 

“não há muita clareza para 
as empresas da correlação 

positiva entre a lucratividade 
e a responsabilidade social”

PAULO RESENDE, PROFESSOR  
DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL 

que nunca teria acesso ao sistema 

bancário. Por suas ações, Yunus rece-

beu vários prêmios, inclusive o Nobel 

da Paz em 2006. O empreendedor in-

diano tornou-se, desde então, um dos 

oradores mais requisitados do plane-

ta, inclusive por empresários e ban-

queiros, duramente criticados em su-

as palestras. 

É sintomático, como aponta o es-

tudo, que as empresas com braços no 

exterior sejam mais sensíveis quanto à 

influência positiva da inclusão social 

na competitividade. Mais do que com-

preensível. Em face de um mercado 

mais exigente e regido pelo mantra da 

sustentabilidade empresarial, as com-

panhias brasileiras com operações 
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de uma forma mais ampla”, revela o 

estudo.

A educação foi outro item apon-

tado na pesquisa como fator que com-

bina a inclusão com a competitivida-

de. “Treinamento e qualificação da 

mão de obra foram percebidos como 

formas importantes de favorecer a in-

clusão social e promover a competiti-

vidade, tanto do ponto de vista interno 

quanto externo”, diz o estudo, mos-

trando mais uma vez que inclusão so-

cial para as empresas refere-se mais à 

preservação do próprio negócio. É cla-

ro que ao investir no aprimorando de 

seus quadros as empresas estão, por 

extensão, qualificando seus funcioná-

rios, melhorando a mão de obra para o 

mercado e contribuído para o desen-

internacionais foram obrigadas a am-

pliar a sua agenda social. “Uma pos-

tura mais inclusiva pode ser vista co-

mo um diferencial das multinacionais 

atentas à sua contribuição para a so-

ciedade”, conclui o estudo.

A pesquisa revelou também que, 

visto pelo viés da competitividade, o 

conceito de Reponsabilidade Social 

tem elasticidade. A valorização da Éti-

ca interna e de práticas avançadas de 

governança na relação com os stake-

holders foi avaliada pelos entrevista-

dos como o fator condicionante mais 

importante na relação entre inclusão 

social e competitividade. “As empre-

sas percebem, cada vez mais, que o 

sucesso de seus negócios depende 

de uma postura atenta à sociedade 

volvimento da sociedade. Mas há pas-

sos fora de casa que tornam a inclusão 

social mais abrangente.

Pode depreender pela pesquisa 

que o lucro, visto aqui como a paga ao 

empreendedor pelo risco e o esforço 

de manutenção do negócio contra to-

das as intempéries, continuará invio-

lável, mas a história da conquista dos 

direitos civis, dos benefícios aos tra-

balhadores e do aumento do Estado 

mostrou que não é intocável. O que 

vem por aí? Para o professor da Fun-

dação Dom Cabral, nestes tempos de 

inclusão social, as empresas trocarão 

o lucro maximizado por uma rentabi-

lidade menor, que, em contrapartida, 

será mais estável. Pode ser um bom 

negócio. 

Percepção sobre a influência das diversas formas  
de inclusão social sobre a competitividade

Muito negativo               Negativo                Não influencia                 Positivo                Muito positivo
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