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RESPONSABILIDADE SOCIAL As abordagens econômica e subjetiva possuem falhas metodológicas

PESQUISA

O economista Flávio
Comim explica como
mensurar resultados de
programas sociais

O desafio de avaliar efeitos de um projeto

CARMEN GUERREIRO*
REVISTA IDÉIA
SOCIOAMBIENTAL/SÃO PAULO

No esforço de criar programas
para o desenvolvimento de co-
munidades locais, no âmbito de
suas ações de responsabilidade
social, muitas empresas realizam
bons projetos ou programas, mas
a maioria esquece que é preciso
medir os resultados. É por isso
que, em todo o Brasil e no mun-
do, há cada vez mais encontros
para discutir avaliação e retorno
da sustentabilidade corporativa.

“Quando os projetos não são
avaliados, o investimento social
assemelha-se a um tiro no escuro,
muitas vezes representando ape-
nas gasto de publicidade disfarça-
do. A avaliação é importante para
a legitimidade do gasto social e
para a prestação de contas das
empresas perante a sociedade”,
diz o economista brasileiro Flávio
Comim, pesquisador do St. Ed-
mund’s College da Universidade
de Cambridge, no Reino Unido.

Para chegar a um relatório dos
impactos de um projeto social, o
é preciso analisar informações
qualitativas e quantitativas, de
forma a comparar projetos com
diferentes ações, diz ele. “Em uma
avaliação de impacto, sabe-se exa-
tamente quais os resultados do
investimento”. E completa: “Des-
confie de empresas que não men-
suram os seus projetos”.

A experiência de Comim de-
corre não só de longo estudo
sobre a avaliação de projetos,
mas do know-how na imple-
mentação de método que ele
criou, com base no Índice de
Qualidade da Educação (IQE).
A metodologia foi testada no
TIM Música nas Escolas, da ope-

radora de telefonia celular TIM.
O estudo do empreendimento

em paralelo à pesquisa nas áreas
de música, neurociência, pedago-
gia e desenvolvimento infantil
mostrou que esses elementos têm
impacto na qualidade da educa-
ção, possibilitando o desenvolvi-
mento cognitivo temporal e espa-
cial e uma melhor socialização
das crianças na escola e em casa.

Para o pesquisador, todo projeto
pode ser avaliado. Basta seguir al-
guns passos. Na primeira etapa, es-
colhe-se uma abordagem — mais
comuns são a econômica, a subje-
tiva e a de desenvolvimento huma-
no —, a partir da qual as iniciativas
serão julgadas. “As abordagens eco-
nômica e subjetiva possuem falhas
metodológicas e deixaram de ser
usadas há décadas. Mas continuam
a ser aplicadas no Brasil, por algu-
ma razão inexplicável. O melhor
caminho, na minha visão, é o do
desenvolvimento humano.”

Comim argumenta que ele não
é o único a defender como o mais
recomendável tal método. “O Pro-
grama das Nações Unidas para o
Desenvolvimento o recomenda,
com base na obra de pensadores re-
nomados como Amartya Sen,
Sudhir Anand, Sir Richard Jolly e
Frances Stewart.” A diferença dessa
abordagem é que a econômica foca
no crescimento do Produto Interno
Bruto para medir impactos e a sub-
jetiva contabiliza critérios como fe-
licidade, ambas amplas e impreci-
sas. “O desenvolvimento humano
vê na expansão das liberdades in-
dividuais o verdadeiro significado
de desenvolvimento. Nessa visão, o
importante é o que as pessoas po-
dem ser ou fazer.”

O segundo passo é estruturar a
avaliação a partir do estudo dos
possíveis impactos do projeto so-
cial “em função do melhor co-
nhecimento científico disponí-
vel”. A terceira e a quarta partes
consistem em formular e aplicar
uma pesquisa, por meio de ques-

tionários, entre os gestores e de-
mais participantes da iniciativa.
O objetivo é entender melhor o
funcionamento do projeto, seus
obstáculos, seus pontos fortes e
uma perspectiva dos resultados.
O projeto TIM Música nas Esco-
las, que seguiu todas as etapas,
contou com mais de 40 artigos
científicos na base da avaliação e
uma equipe para aplicar o ques-
tionário em oito cidades.

A quinta etapa diz respeito a
compilar os resultados em estatís-
ticas e o último passo está relacio-
nado à “análise estatística da evi-
dência empírica”, ou seja, a inter-
pretação dos resultados com base
em fatos e experiências do projeto.
Na iniciativa da TIM, foram con-
trastados nesta fase, sob os mesmos
critérios, os grupos que participa-
ram e os que não fizeram parte do
projeto. Assim, foi possível calcular
o desempenho e evolução das
crianças envolvidas e a taxa social
de retorno do empreendimento. A
abordagem permitiu, segundo ele,
maior precisão no tratamento das
opiniões individuais dos partici-
pantes e melhores soluções para
problemas no programa. “No caso,
mostrou que o projeto tem um de-
sempenho diferenciado.

Definido pelo presidente do
Grupo Orsa, Sérgio Amoroso, como
um “laboratório da sustentabilida-
de no meio da Amazônia, o Projeto
Jari funciona na base de exploração
de um pólo agroindustrial de celu-
lose. Na área social são investidos
R$ 4,5 milhões ao ano em mais de
20 projetos sociais que beneficiam
139 mil pessoas. “Toda vez que fa-
zemos um projeto, traçamos o ob-
jetivo, que é medido semestral ou
anualmente. Há várias maneiras de
fazer a avaliação, mas o melhor in-
dicador é quando a iniciativa vira
uma política ou gera idéias que o
Estado adota posteriormente.”
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A sustentabilidade pode
gerar retorno financeiro

tes, a empresa criou a tecnologia
do motor híbrido. Seu modelo
Prius é hoje um fenômeno mun-
dial. Com a meta de vender um
milhão de veículos híbridos
(89% menos emissão de carbo-
no) até 2010, a Toyota fez o que,
há alguns anos, pareceria impos-
sível: disputar com a tradicional
General Motors o primeiro posto
em número de carros vendidos
no mundo.

a China mais de U$ 1 bilhão em tur-
binas menos poluidoras. Vale dizer: a
GE já foi considerada a inimiga nú-
mero 1 do meio ambiente. A Dupont,
com a produção de proteína de soja
no lugar de insumos químicos, a Proc-
ter & Gamble com a adoção de estra-
tégias para promover a inclusão de
populações de baixa renda pelo consu-
mo e a Pepsi, com os seus programas
que privilegiam fornecedores ligados a
minorias, também estão entre os

exemplos de empresas que
começam a ganhar dinhei-
ro com pressupostos de sus-
tentabilidade. No Brasil, o
papel Reciclato da Suzano,
os produtos da linha Ekos
da Natura, os carros flex,
os fundos éticos de bancos,
o crescimentos das constru-
ções verdes e das empresas
de reciclagem reforçam a

tendência.
Nessas experiências, um traço co-

mum é a busca pela inovação no de-
senvolvimento de novas tecnologias as-
sociada à educação de pessoas. As ra-
zões são óbvias. Não será possível
pensar nesse tema, sob a ótica de opor-
tunidades de mercado, sem inovar.
Não será possível inseri-lo no cerne dos
negócios sem formar conhecimento,
sensibilizar funcionários e parceiros e
capacitá-los para que identifiquem
pontos de interface entre as estratégias
da empresa e os interesses da socieda-
de e do Planeta.
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Já não se busca mais ser

sustentável apenas para

evitar perdas, mas

também para obter

lucros. E bons lucros.

A GE também adotou o ata-
lho verde. Em 2005, criou um
programa chamado Ecoimagi-
nation para ajudar os seus
clientes a reduzir impactos am-
bientais, especialmente emissão
de gases de efeito estufa. Até
2010, espera multiplicar por
dois os seus investimentos em
tecnologia de energia limpa,
chegando a U$ 1,5 bilhão, e
também as receitas advindas de
produtos mais sustentáveis, co-
mo turbinas movidas a gás na-
tural. Seus negócios com energia
eólica cresceram quatro vezes
desde 2001. E de 2003 para cá
a empresa já comercializou com

À medida que a sustentabili-
dade passa a ser abordada em
algumas empresas com base na
noção de oportunidade, e não na
de risco, o tema, antes alternati-
vo, vai se deslocando de uma po-
sição marginal para outra cen-
tral na escala da estratégia de
negócios. Este movimento se deve
a uma mudança gradativa do
foco no processo interno para
um foco no cliente e no mercado,
e a uma substituição, ainda len-
ta mas consistente, da visão me-
ramente compensatória para
uma visão de valor adicionado.

A corporação que, até algum
tempo atrás, se preocupava ex-
clusivamente com a redução do
desperdício de insumos ou com a
manutenção da licença para
operar em comunidades, começa
agora a perceber que os consu-
midores querem mais e estão
dispostos a comprar produtos
ambientalmente responsáveis e
socialmente justos, que combi-
nem utilidade, conveniência e
valor. Já não se busca mais ser
sustentável apenas para evitar
perdas (de recursos naturais, efi-
ciência, reputação, imagem e
ambiente de negócios) mas para
obter lucros. E bons lucros.

São cada dia mais comuns os
exemplos de que sustentabilidade
gera resultados econômico-finan-
ceiros. A Toyota é o caso mais
notório. Em 1995, antevendo o
aumento do preço da gasolina e
o interesse por carros ecoeficien-


