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RESPONSABILIDADE SOCIAL

S U S T E N TAT I B I L I D A D E 

Ricardo Voltolini *

Afinal, o que é essa
tal de sustentabilidade?

se complementam e se sucedem
em uma escala evolutiva. Vista
como novo modo de conduzir ne-
gócios que se define por metas
empresariais compatíveis com o
desenvolvimento sustentável da
sociedade e pela relação ética e
transparente com todos os públi-
cos com os quais uma empresa
se relaciona, a RSE sucedeu con-
ceitualmente a cidadania corpo-
rativa, estágio no qual o compro-
misso social da empresa se resu-
mia a fazer doações para
comunidades.

A sustentabilidade representa
uma etapa mais avançada em

rial, o conceito de sustentabilidade.
Não são poucos os leitores que recla-
mam ser uma idéia muito abstrata,
um tanto apartada da lógica conven-
cional do negócio. Tem também os que
batem na tecla já conhecida do falso
dilema "como ser competitivo e susten-
tável." Há provas incontestáveis no
mercado brasileiro de que não só é
possível como desejável obter sucesso
empresarial acreditando em desenvol-
vimento sustentável.

No entanto, a crítica sobre a falta
de "aplicação prática" do conceito é
compreensível. Primeiro porque, na
maioria das corporações, o discurso
andou mais rápido e perdeu a prática

de vista. Segundo, porque se mu-
dar já é complexo para uma em-
presa, mudar modelos consagra-
dos de negócio, rever valores his-
toricamente exitosos e reinventar
estratégias que sempre deram cer-
to produz desconforto e insegu-
rança. Além disso, transformações
desse porte geram custos, impli-
cam reorganização de preceitos e
requerem processos de adaptação

de cultura organizacional que não
ocorrem da noite para o dia e sem
conflitos.

A mudança rumo á sustentabilida-
de exige determinação de propósitos, li-
derança firme, capacidade de enxergar
oportunidades onde a maioria vê riscos
e uma crença inabalável em novos
princípios de atuação mais respeitosos
com as pessoas e o Planeta. Para uma
derradeira reflexão do leitor, eis três
boas respostas para a pergunta-título
deste artigo:

"É dar certo fazendo as coisas cer-
tas do jeito certo" (Fábio Barbosa, pre-
sidente do ABN Amro)

"É o ponto de intersecção entre as
estratégias de negócio da empresa e os
interesses da sociedade e do planeta"
(Andrew Savitz, autor de "A Empresa
Sustentável")

"É inovação" (Claude Ouimet, vice-
presidente da Interface FLOR, a núme-
ro 1 em sustentabilidade nos EUA)
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"Ficamos três anos

discutindo, sem saber

como implantar a

responsabilidade

socioambiental”

relação à RSE. Enquanto a ante-
rior se caracterizava por práti-
cas socioambientais, muitas ve-
zes dispersas e não intimamente
vinculadas à estratégia central
de negócio, a da sustentabilidade
consiste na ruptura com um mo-
delo velho e na criação de um
modelo novo de pensar e fazer
negócios, baseado na realização
efetiva da noção do triple bottom
line — -isto é, na conjugação de
resultados econômico-financeiros,
sociais e ambientais, cada um
deles com o mesmo peso de im-
portância. Sobre conceitos, vale
frisar o que disse, em sua mais
recente visita ao Brasil, Gro
Bruntland, ex-primeira ministra
da Noruega e criadora do termo
sustentabilidade: "O que vemos
no debate a respeito do tema são
nomes diferentes para um mes-
mo conceito essencial."

A segunda dúvida mais co-
mum está relacionada a como
implantar, no cotidiano empresa-
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Especialista de Harvard
diz que é o líder que
dá o tom das ações
sociais das empresas

Projetos devem mudar e influenciar vidas
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No final de outubro, Christine
Letts, diretora do departamento
de Educação Executiva da Uni-
versidade de Harvard (EUA), este-
ve no Brasil para uma missão es-
pecial. Especialista em investi-
mento social  privado,  veio
apresentar aos brasileiros interes-
sados no tema um estudo de caso
que elaborou e que, a partir de
2008, será utilizado como base de
conhecimento para seus alunos
da John F. Kennedy School of Go-
vernment de Harvard. O caso é
brasileiro. E tem o título de “Os
desafios da Fundação Bradesco:
fazendo a diferença no sistema
educacional brasileiro”.

Nele, a professora conta a tra-
jetória dos 50 anos de atividades
da organização, destaca seus dife-
renciais e aponta possíveis cami-
nhos para o futuro. “É um exem-
plo notável de coerência no tem-
po, qualidade de resultados e
impactos e gestão empresarial de
excelente qualidade no setor sem
fins lucrativos”, explicou Christi-
ne antes de palestra na Faculdade
de Economia e Administração da
Universidade de São Paulo (USP)
sobre o tema “Envolvimento em-
presarial no setor social: como
uma empresa deve pensar a sua
responsabilidade social”.

Durante mais de um ano, pes-
quisadores da universidade norte-
americana investigaram a estru-
tura da Fundação Bradesco, sua
metodologia de ensino e cotidia-
no de algumas de suas 40 escolas
no País. No desenvolvimento do
estudo, Christine teve o apoio de
Rita Hauser, responsável pela dis-
ciplina Prática de Filantropia e Li-
derança em Organizações sem
Fins Lucrativos na escola de go-
verno da mais famosa universida-
de de negócios dos EUA. A pri-
meira aula do estudo foi minis-
trada pela professora Letts no
Ibmec, em São Paulo.

Autora de “Organizações sem
fins lucrativos com alto desempe-
nho: Administrando contra a cor-
rente visando maior impacto”, a
diretora do departamento de Edu-
cação executiva de Harvard admi-
nistra um polpudo orçamento
anual de US$ 20 milhões, com o
qual são oferecidos mais de 40
programas em todo o mundo pa-
ra líderes do setor público, priva-
do e social. Na entrevista a seguir,
Chistine ensina o que uma em-
presa deve fazer para que suas ini-
ciativas sociais sejam eficazes e
tenham impacto.

A expansão do conceito de
Responsabilidade Social Empre-
sarial (RSE) mudou o modo de
as empresas desenvolverem
projetos sociais para comunida-
des? 

CL: Sim, sem dúvida. Antes de
a responsabilidade social integrar
as corporações, as empresas, as-
sim como os indivíduos, doavam
recursos para fins comunitários
por espírito de caridade. Não se
comprometiam com mudanças
internas. Nem se preocupavam
com os impactos dos fundos doa-
dos para a melhoria da qualidade
de vida dos beneficiados. Nada
era estratégico, tudo era pontual.
Um dos ganhos gerados pela RSE
é que ela diminuiu muito a dis-
tância entre a empresa e a comu-
nidade. Por meio dela, as duas
partes se integraram. Com a RSE,
as companhias começaram a per-
ceber que tinham que assumir
mais compromissos do que fazer
doações para organizações e cau-
sas sociais. E que a gestão dos
seus negócios pode contribuir,
ainda que indiretamente, para o
desenvolvimento de uma comu-
nidade. O que acontece hoje é que
as empresas estão utilizando prá-
ticas antigas e associando-as a um
bem comum para a sociedade.

Como deve agir uma empre-
sa antes de iniciar um projeto
social? 

CL: Deve considerar algumas
questões práticas. A primeira tem
a ver com o estilo e o desejo do
CEO ou do presidente. É evidente
que as empresas dispõem de pes-

soal especializado para realizar
iniciativas sociais. Mas é a lide-
rança que dá o tom. Se o líder tem
interesse específico, disposição
pessoal para participar e reconhe-
ce que ações sociais fazem dife-
rença para a empresa, isso au-
menta as chances de os projetos
darem certo. A segunda questão
prática diz respeito a uma análise
efetiva do que motiva a compa-
nhia em relação ao projeto, o ní-
vel de envolvimento que deseja
ter e por quanto tempo está dis-
posta a se comprometer com as
atividades.Um terceiro aspecto
refere-se ao tipo de suporte inter-
no que a organização tem para
desenvolver a iniciativa, em ter-
mos de competência e autoridade
técnica. Por último, mas não me-
nos importante, os responsáveis
pelo projeto social precisam defi-
nir o lugar que este vai ocupar na
corporação. Há duas opções. Posi-
cioná-lo em uma estrutura corpo-
rativa interna, onde é possível in-
fluenciar decisões e pessoas estra-
tégicas, ou encaixá-lo em uma
estrutura externa —- instituto,
fundação ou ONG já existente —,
evitando aprisioná-lo na burocra-
cia corporativa da organização.

Na hora de escolher um pro-
jeto, o que é preciso conside-
rar? 

CL: Em Harvard, recomenda-
mos aplicar sempre três teorias.
Uma é a da mudança. Por meio
dela, a companhia deve fazer
uma análise ampla do problema
que pretende solucionar com o
projeto, avaliando se é mais indi-
cado gerar uma idéia, disseminar
uma idéia, criar um programa ou
uma organização ou ainda apoiar
instituições importantes que tra-
tam do mesmo problema. A se-
gunda teoria é a da influência.
Com base nela, a corporação deve
pensar no nível de engajamento
que quer ter, escolhendo um local
ou vários locais prioritários para
o projeto, identificando pontos
fortes e fracos, definindo se quer
se engajar muito ou pouco e
quais são os seus potenciais cola-
boradores. A teoria da escala é
aplicada para avaliar o fôlego fi-
nanceiro, o grau de expansão do
programa, as suas formas de mul-
tiplicação/disseminação e os im-
pactos de suas estratégias.

Como mensurar os resulta-
dos do investimento social pri-
vado? 

CL: O mais importante é dis-
tinguir o desempenho com base
nas pessoas impactadas pelo pro-
jeto. Isso não é exatamente uma
tarefa simples. Mas é necessária.
Nesse sentido, a empresa deve
apoiar as organizações sociais
com as quais trabalha, dispondo
dos seus talentos, pessoas e ferra-
mentas de avaliação convencio-
nais. Vejo que, no Brasil, há mui-
tas empresas fazendo investimen-
to social e um setor de ONG com
excelente nível de organização e
liderança. Um e outro setor têm
muito a contribuir na mensura-
ção de impactos de projetos so-
ciais.

Que critérios devem ser uti-

lizados para avaliar os impac-
tos? 

CL: Um bom critério é o quan-
to o projeto está relacionado com
as políticas públicas que tangen-
ciam o problema. Os resultados
podem ser mensurados, portanto,
com base na melhoria dos impac-
tos para a melhoria do desenvol-
vimento humano de uma comu-
nidade. Outro critério é a capaci-
dade de gerar solidariedade
voluntária. As possibilidades de
parceria e cooperação interseto-
riais também contam como re-
quisito. Bons projetos são, portan-
to, os que geram resultados efeti-
vos para melhoria da qualidade
de vida de um grupo de pessoas,
mobilizam, em uma dimensão
voluntária, diferentes atores so-
ciais e nascem da união de recur-
sos e esforços de empresas, gover-
nos e organizações da sociedade
civil.

Como desenvolver boas par-
cerias intersetorias para que os
projetos alcancem melhores re-
sultados? 

CL: Em primeiro lugar, a em-
presa precisar definir o nível de
colaboração que deseja ter no
projeto. A colaboração pode ser
de mão única, quando a empresa
faz caridade e os beneficiados
agradecem a doação. Pode ser de
intercâmbio para benefício mú-
tuo, quando a companhia faz um
alinhamento “comercial” entre os
resultados de negócio e os resul-
tados sociais — um bom exem-
plo são as ações de marketing re-
lacionado a causas, que promo-
vem campanhas de geração de
recursos para causas sociais. E po-
de ser de estratégia conjunta,
quando prevalece a interdepen-
dência entre os parceiros, com
fortes correlações organizacionais
e pessoais.

E como facilitar essas parce-
rias? 

CL: Alguns elementos são fun-
damentais. Atenção focada, boa
comunicação, um sistema organi-
zacional sólido, transparência e
expectativas mútuas facilitam
muito as parcerias entre setores.
Para que elas ocorram é funda-
mental identificar todos os acio-
nistas, promovendo um reconhe-
cimento mútuo dos assuntos que
os unem. Como método, reco-
mendamos três etapas. A primei-
ra é a de definição do problema.
Os acionistas devem refletir sobre
a complexidade do problema a
ser enfrentado pelo projeto, reco-
nhecer os benefícios da parceria e
ponderar sobre os custos de não
fazê-la, compartilhar percepções
e selecionar pessoas e instituições
que tenham autoridade legítima
para participar da iniciativa. A se-
gunda etapa é a da definição da
direção. Os parceiros precisam es-
colher os valores que vão orientar
as atividades do projeto, identifi-
car objetivos e metas comuns e
criar uma visão compartilhada de
futuro. Organizar e priorizar os
objetivos, a partir de valores co-
muns, contribui para solucionar
eventuais conflitos. A terceira
etapa é a da estruturação. Deve-se
criar estruturas de longo prazo

que apóiem e dêem sustentação
às atividades coletivas de resolu-
ção de problemas. Com isso, os
acionistas fortalecem a confiança
em torno dos objetivos.

A filantropia deu lugar a um
novo conceito, o de investimen-
to social privado, que embora
não seja sinônimo de responsa-
bilidade social empresarial, é
um de seus vetores mais prati-
cados no Brasil. A senhora ob-
serva essa tendência também
nos EUA?

CL: É uma tendência. Nos
EUA, diretorias de empresas têm
sido cada dia mais cobradas a fa-

zer investimento social regular e
planejado. Já há até alguma com-
petição no sentido de ver quem
investe mais, melhor e de modo
mais criativo. No entanto, mui-
tas companhias ainda estão se
ajustando a esse quadro. E mui-
tas nem sequer consideraram a
importância do tema para a ges-
tão do negócio, porque seus líde-
res acreditam que não precisam
dele e que fazer investimento so-
cial não os ajuda em nada. Na
verdade, a decisão corporativa de
realizar investimento em causas
sociais é, sobretudo, uma decisão
da liderança. O líder se importa
com projetos sociais? Se se im-

porta, quanto o tema o entusias-
ma pessoalmente? Ele se sente
melhor por dirigir uma compa-
nhia preocupada com questões
sociais ou entende que isso não é
papel seu nem de sua empresa?
As respostas para essas pergun-
tas vão determinar ou não a de-
cisão em favor do investimento
social privado. VEJA MAIS NO SITE:

WWW.IDEIASOCIOAMBIENTAL.COM.BR 

ALEXANDRE FATORI

Seis entre 10 mensagens que
chegam à coluna fazem, de uma
forma ou de outra, a pergunta-
título deste artigo. São questões
encaminhadas, em sua maioria,
por quem trabalha em empresas
nas quais o assunto passou a in-
tegrar a agenda corporativa, em
especial no último ano. Não ape-
nas como elemento acessório do
protocolo empresarial. Mas como
tema transversal, e portanto es-
tratégico, a permear o debate de
fatores tão diversos quanto rele-
vantes para o sucesso de uma
organização contemporânea, co-
mo transparência, governança,
ética, diversidade, consumo cons-
ciente, integridade nas relações
com as partes interessadas, com-
promissos sociais e ambientais.

Duas são as dúvidas mais fre-
qüentes. A primeira diz respeito
à relação, se é que existe, entre
sustentabilidade e responsabilida-
de social empresarial. Surpresos,
atônitos e um tanto confusos com
a forma rápida e sem rodeios
com que um termo engoliu o ou-
tro no cotidiano das corporações,
alguns leitores acusam desprepa-
ro conceitual. Deles próprios. E
também de seus superiores que,
usando o emblemático trecho de
uma das mensagens recebidas,
"passaram a repetir a palavra
como um bordão, um mantra,
sem saber exatamente do que es-
tão falando e nem o que isso tem
a ver com fazer negócios". Em
outra mensagem, o diretor de lo-
gística de uma empresa questio-
na: "Ficamos três anos discutindo,
sem saber para onde ir, como im-
plantar a responsabilidade so-
cioambiental em nossa cadeia de
negócios. E de uns tempos para
cá, só se fala em sermos sustentá-
veis. Deu um curto circuito"

A rigor, os dois termos se re-
ferem a estágios distintos de um
mesmo movimento. Longe de se-
rem conflitantes, como parece pa-
ra alguns leitores, nasceram de
uma mesma matriz conceitual,

Fundação Bradesco,
estudo de
caso de Harvard

Criada em 1956, por ini-
ciativa de Amador Aguiar,
fundador do Banco Bradesco,
a Fundação Bradesco é a
mais antiga fundação ligada
a um grupo empresarial no
País. Nos últimos dez anos,
investiu R$ 1,16 bilhão. Em
2006 foram R$ 184 milhões.
Até o final de 2007, serão R$
189,5 milhões. Todos os re-
cursos provêm de dividen-
dos sobre um fundo próprio
que garante a perenidade de
todas as suas atividades.

Em 51 anos, atendeu
mais de 621 mil alunos. E
hoje está presente em todos
os estados brasileiros e no
Distrito Federal, onde cons-
truiu, equipou e mantém 40
escolas, situadas prioritaria-
mente em cidades de acen-
tuada carência educacional e
assistencial. Sua rede benefi-
cia por ano 107.944 crianças,
jovens e adultos, em seis
frentes: Educação Básica,
Educação Profissional Técni-
ca de Nível Médio, Forma-
ção Inicial e Continuada de
Trabalhadores e Educação de
Jovens e Adultos.


