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O trabalho voluntário, as
ações de cidadania das

organizações da sociedade
civil e o compromisso das

empresas privadas com
projetos sociais são os novos

atores que, com a chegada do
novo milênio, entraram em
cena para responder a um

grande desafio: a construção
de uma nova sociedade, mais

justa e igualitária

Patrícia Duarte
Jornalista da Alemg

ano de 2001 foi proclamado
fpela Assembléia Geral das
1.	J Nações Unidas como o Ano

Internacional dos Voluntá-
rios. Durante os últimos 12

meses, 189 países organizaram uma agenda
diversificada de eventos com o objetivo de
reconhecer, promover e facilitar a atuação d
voluntariado. Com essa programação, bus-
caram também fomentar o intercâmbio de
conhecimentos e experiências entre os volun-
tários de todo o mundo. A mobilização da
sociedade civil cm torno de projetos e
gramas de natureza social é um movimcnt
que tem raízes ramificadas por todos os cn
nnentes e o grande mérito dessa iniciativa da
()NU é justamente o de agregar essas experi
éncias, unir a força desses movimentos, que
se caracterizam principalmente por interven-
ções locais, e dar a eles uma dimensão plane
tarla. Ao incluir esse tema na agenda política
dos governantes, a ONU reforça também o
ttacos de um fenômeno, sem dúvida, um dos
marcos que definirá o novo milênio.

Desde o final dos anos 70, a Assembléia
Geral das Nações Unidas tem buscado com
suas ações fortalecer os movimentos organi-
zados da sociedade e, em 1985, formalizou a
escolha do dia 5 de dezembro como data ofi-
cial para a celebração do trabalho voluntário
em todo o mundo. Desde então, centenas de
países celebram nesse dia o esforço voluntá-
rio e suas conquistas. 1-lá quatro anos, o Bra-
sil adotou-o também no seu calendário ofici-
al, homenageando aqueles que dedicam par-
te de seu tempo, trabalho e talento para cola-
borar com a melhoria do lugar em que vi-
vem. O valor dessas iniciativas está na carga
simbólica que elas carregam, sinalizando para
todas as sociedades a boa nova dos tempos
atuais, representada na possibilidade de se
concretizar novas parcerias, para enfrentar

Clh( >s problemas.
;\o lado de milhares de voluntários ano-

mm renunciam alguns momentos de
sua atribulada agencia para dedicá-los a urna
causa social, juntam-se as organizações da
sociedade civil que têm assumido o papel de
transformar essa vontade individual de parti-
cipar e atuar com a sua comunidade em ações
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coordenadas de intervenção no meio social.
E esses são dois dos atores que compõem hoje
o chamado Terceiro Setor, que, por sua vez,
aliado ao Estado e às empresas com ações de
responsabilidade social, estão transformando
a vida de muitas comunidades carentes no
mundo inteiro.

Mas o que é o Terceiro Setor? E uma ver-
são moderna do assistencialismo? É o filho
desprezado de um Estado tecnocrático que
agora, em crise, convoca-o a ajudá-lo a en-
frentar os grandes problemas da sociedade
contemporânea? Qual é, de fato, o potencial
transformador desse setor e quais os limites

da sua atuação? Ek
as mudanças que estão sendo clamadas pel.
comunidades mais pobres e de viabilizar
um desenvolvimento com eqüidade e o
surgimento de uma sociedade mais justa?
Qual é o papel que as empresas e grandes
corporações estão desempenhando perante
esse setor? As ações de responsabilidade soci-
al das organizações privadas Serão capazes de
mudar o conceito de empresa neste novo
milênio?

São muitas as perguntas que estão postas,
mas nao há respostas acabadas, pois esse é
um fenômeno recente e que carece de quase

No início de 2001, Um IOVC como ou-
tros tantos que vivem na periferia das gran-
des cidades foi encontrado morto dentro
do barraco onde morava, na Favela jK, em
Belo Horizonte. A notícia ocupou Um
CI UCDO espaeo nas páginas dos jornais e já
concluía, para encerrar o assunto, que o

vem estava envolvido corri o tráfico de
drogas.

Ernani era mais conhecido por [ofao
pelos amigos da Escola Popular de Circo
Spasso. Era mesmo um menino carente e
que já tinha se metido em algumas
encrencas, mas que tentava reagir às limi-
tações impostas pelas circunstâncias de sua
vida, buscando encontrar novos caminhos.

A Spasso, desde a sua criação, cm 199-:,
mantem um projeto que cumpre a sua pro-
posta social de atendimento a crianças e jo-

vens carentes e ali lofão encontrou uma
dessas oportunidades. Corri dedicação, tor-
nou-se um dos melhores palhaços da esco-
la e já comecava a atuar como monitor, pre-
parando-se para se tornar professor da
Spasso.

escola era uma referência para ele e,
por isso, a sua morte nos chocou muito e
provocou uma reação imediata nos alunos
(Ia escola, nos pais desses meninos e em ami-
gos que acompanham o nosso trabalho'',
explica Bernadete Serre Câmara, uma das

fundadoras da Escola Popular (lu (Ji-co.
Houve, então, uma mobilizacao dessas

pessoas na criação da Associação Pais e Ami-
gos da Spasso (Pas), CUjO ob j eti\ o é o de criar
propostas (1UC possam oferecer novas pers-
pectivas socioculturais para as crianças e os
adolescentes do Projeto Circadania, desenvol-
vendo atividades que preencham, de manei-
ra positiva e criativa, o tempo livre deles.

A Pa- já mobiliza, num trabalho volun-
moo, quase 5)) pessoas responsáveis por di-
versas ações de educação, saúde, lazer e dc
suporte à participação desses jovens no Pro-
jeto Circadania. "N-,-i<> temos uma história de
participação em movimentos sociais, mas
estamos buscando imprimir à nossa atuacão
um caráter menos assistencialista e mais de
formação de cidadania", explica a pediatra
Sônia Slan& uma das coordenadoras da cri-
tidade.

Circadania A Spas,,,o foi fundada com o
compromisso de desenvolver uni projeto so-
cial para atender jovens carentes e oferecer a
eles a oportunidade de desenvolver suas ha-
bilidades e de se integrar no meio social.
Projeto Circadania difere de outras experi-
ências por não discriminar seus publicos. As
turmas de alunos são formadas tanto pelas
crianças que têm condições de pagar a men-
salidade da escola quanto p ( r aquelas assisti-
das pelo Projeto Circadania.

O trabalho voluntário
está adquirindo hoje
o conotação de um
despertar para a
cidadania,
associando-se a um
tipo de solidariedade
mais consentânea
com conceitos de
justiça social
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tudo para permitir urna análise mais profun-
da da sua atuação, a começar por dados e in-
formações. Qual é, por exemplo, o tamanho
do Terceiro Setor? Nos Estados Unidos, es-
tudos indicam que esse segmento movimen-
tava USS 340 bilhões no início da década de
9), passando para LSS 621 bilhões em 1996 e
atingindo cerca de IJSS 1 trilhão em 1999.
Em países da Europa e nos Estados Unidos,
o setor empregou mais cie 12 milhões de pes-
soas diretamente e beneficiou, nos últimos
10 anos, mais de 250 milhões de pessoas.

Essa é uma série histórica, de países que
tém como prática o levantamento de infor-

mações económicas e sociais já incorporadas
às suas contas, diferentemente da maioria res-
tante dos outros países, onde o Terceiro Se-
tor já tem uma atuação importante, mas não
contabilizada, como observa Luiz Carlos
'\lerege, coordenador do curso de Adminis-
tração para Organizações do Terceiro Setor
e cio Centro de Estudos do Terceiro Setor
(Cets) da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo. No Brasil, só recentemente, esses da-
dos começaram a ser coletados e consolida-
dos, mas refletem ainda realidades muito
pontuais. Numa pesquisa comparativa do
Instituto de Estudos Religiosos (Iser) realiza-

— Com essa clinárnica, promovemos um
aprendizado de m ã

o dupla. O intercâmbio
entre mundos tão distintos ta/, com que cada
jovem aprenda a importancia dc respeitar as
diferenças, tornando-se adultos mais toleran-
tes, que sabem tirar proveito da diversidade
cultural e sociocconomica cm que vivem'',
rcsalta l3ernadete Sette Câmara.

\o início, o Projeto Circadania contou
com o apoio da Secretaria Municipal de De-
,,;envolvimento Social e chegou a ter 20 cri-
anças freqüentes, de várias regiões da cidade,
como as da 1 avcla J K, na Serra da Barragem

Lúcia;Santa da 1 favela do São Pedr e mes-
mo ele cidades \ ivinh:.i' i belo Hori/onre,
Colho Ibinte.

Hoje. o Pi'o j c to ( .ircod.inia sc minrem,
C111 parte, co im a mensalidade paga pelos 150
alunos que freqüentam a Escola Popular de
Circo e por meio do patrocínio ele algumas
empresas. ";\ Companhia Santanense de Te-
ciclos tem sido uma grande aliada nossa (.lês
d primeiro m o mrn to, fornecendo-nos  te-
ciclos para montagem de cenários e roupas

circo, mas precisamos ele mais e ainda te-
rnos dificuldades para sen'ahilizar o cropre-
SIS ' , confessa Bcrnadctc.

Minha casa - Diogo tem 14 atios e moro na

	

Favela elo Acaba Mundo. Com dois meses,	=
6 o deixado na casa de d. Vera, que cria ou
rias cinco crianças, além dos seus sete filhos.

Há três anos, ele freqüenta a Escola P pu-
lar elo Circo. "'entes eu ficava na rua bri-
gando e criando confusão, a - Ora eu venho
para cá e estou ficando fera na arte do cir-
co'', conta o menino. Sua irmã, Roniza, fi-
lha de Vera, e o amigo Carlos Henrique
também não faltam mais às atividades do
circo e retomaram seus estudos com mais
disposição, juntamente com as outras 17
crianças atendidas pelo projeto. Juntos, os
trés formam uma das grandes arracões da
Spasso: o trio monociclo, um número de
equilibrismo sobre rodas que requer muita
concentração e celLiilílhrl( ele corpo.

Ro,oiza, Diogo e
Carlos Henroquo

receberam
recentemente, convite

para participar do
programa Caldeirão

do Huk, da Rede
Globo
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da em 1999, chegou-se a um numero de 250
mil entidades ligadas ao Terceiro Setor uru-
ando no País. Elas empregam mais ou menos
2 milhões de pessoas e movimentaram, em
1998, recursos cm torno de 1,2/ do Produto
Interno Bruto (PIB) brasileiro, o que repre-
senta aproximadamente RS 12 bilhões. Esse
setor favoreceu, no mesmo ano, mais de 9
milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente
6 o da população total do País.

Existem outras pesquisas recentes que
apontam dados igualmente interessantes, mas,
como adotam metodologias diferentes, nem
sempre fornecem resultados comparáveis.
Outra dificuldade é a de dimensionar o nú-
mero de brasileiros mobilizados em trabalhos
voluntários. A presidente do Comitê Brasi-
leiro pelo Ano Internacional do Volun-
tariado, a empresária Milú Vileila, estima que
estão engajados cm projetos comunitários
perto de 20 milhões de pessoas. E ela acredi-

ta que, até o fiiiii	ii	.	IIIIII1L1,0

derá dobrar, pois neste ano a mobihzaçao cii

torno do trabalho voluntário deverá se es-
tender até o próximo, quando o Brasil irá
sediar a Conferência Mundial de Voluntá-
rios, promovida pela Points of Light, uma
entidade norte-americana com atuação em
todo o mundo.

Essa população, maior do que a de Minas
Gerais, está distribuída entre os Estados bra-
sileiros de forma bastante desequilibrada. O
mapa está consolidado na IJO//le pago,

www.voluntiirios.com.br , que atua como um
portal do voluntariado brasileiro. São Paulo
detém o maior percentual de voluntários atu-
ando em projetos comunitários, o que
corresponde a 56,9",(- daqueles 20 milhões de
voluntários citados por Nlilú \Tilella. O Rio
de janeiro vem bem atrás, com 112,48`%,  e
Minas, mais distante e bem próxima do Rio
Grande do Sul, do Paraná e da Bahia, com

O presidente da
Alemg, deputado
Antônio Júlio (PMDB),
participa da abertura
do Fórum
"Alternativas para o
Desenvolvimento
Social", promovido
pela Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais

À Assembléia Legislativa de Minas (;e-
tais desenvolveu neste ano uma série de
ações voltadas para o fortalecimento do
Terceiro Setor. Com a presença de 1.2100
pessoas, ela promoveu, em maio, o Fórum
— Alternativas para o Desenvolvimento So-
cial", que tratou do tema "captação de re-
cursos". () evento foi parte dc um amplo

trabalho do l.egislarivo mineiro na busca de
soluções para os problemas sociais d( 1 Esta-
do. Na abertura (lesse encontro entre insti-
tuições sociais, empresas privadas e órgãos de
fomento do Estado, deputados, prefeitos,
vereadores e empresários debateram e apre-
sentaram experiências que (leram certo, su-
gestões, alternativas e fontes de recursos exis-
tentes para financiar esses programas.

À esse primeiro evento se seguiram a pu-
blicação de uma cartilha 'sobre Desenvolvi-
mento Social, Estrutura e Financiamento de
Pro j etos e uma 'série de audiência ,; públicas
ia Capital e no interior, debatendo temas
i ihreaaruaçao do Terceiro Setor e o desen-

volvimento regional. A Escola do Legislativo
também se engajou nesse esforço, promoven-
do cursos de capacitacão dirigidos às organi-
açoes do Terceiro Setor. No final do ano,

de 3 a 5 de dezembro, foi realizado o Seminá-
rio Legislativo sobre Voluntariado, reunin-
do técnicos, pohticos e representantes de en-
tidades da sociedade civil para discutir os ca-
minhos ch voluntariado no Estado.
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5 1/. Nos demais Estados, esse perccntual está
cm torno de 20 o a 0,5", (,, Com alguns, como
Tocantins, Roraima, Acre e Amapá, não che-
gando a mobilizar nem P' , (, do grupo de vo-
luntários brasileiros.

Esses dados dão urna idéia da grandeza do
Terceiro Setor no Brasil e do seu potencial
de crescimento, mas ainda não retratam os
movimentos (IUC ocorrem no seu interior e
que ainda são intensos, já que o setor está cm
fase de consolidação. A presidente do Con-
selho do Programa Comunidade Solidária, a
primeira-dama do País, Ruth Cardoso, cita
dados de pesquisadores e de centros de Vo-

luntários do País para diagnosticar a alta
rotatividade do voluntariado brasileiro. Du-
rante o 10 Congresso Brasileiro do Volun-
tariado, promovido pela Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em
ulho, Ruth Cardoso arriscou em 56 o

percentual de pessoas que ab,inch nam as ati-

Proposições - .\ Assembléia de Minas está
discutindo também dois projetos importan
tes para o Terceiro Setor. O primeiro, de
autoria do deputado Sávio Souza Cru?
P\IDB), dispõe sobre a qualificação de pes-

soas jurídicas de direito privado, sem fins lu-
crativos, como as ( )rgaili?ações da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscips). O Proje

de Lei n" 1.449/21)1)1 institui e disciplina
ainda o Termo de Parceria, instrumento que
irá regular as parcerias do setor público com
essas organizações. () projeto está tramitan-
do em 10 turno e aguarda parecer da Cornis-
sã> do Trabalho, da Previdência e da Acào
( )ciaj para ser discutido em Plenário.

A Assembléia Legislativa está analisan
também o Projeto de Lei ri '' 1.478/21101

do deputado Ambrósio Pinto (PTB), que
cria o ]Índice Mineiro de Responsabilidade

>cial (IMRS). () indicador vai consolidar,
em números, a atuação dos municípios mi-
neiros quanto as condições de vida da sua
p> pulação. ( ) projeto já foi aprovado pelo
Plenário cm 1" turno.

vidades voluntárias depois de um curto es-
paço de tempo de atuação, ou seja, em cada
100 voluntários que iniciam um trabalho,
apenas 44 permanecem. Mas ela disse que
esse trabalho não é um modismo. "É uma
nova idéia ck ci IbI.kl
veio para tc.i

A construção ue um nuvo
co nce to

Filantropia OU cidadania, eis a questão. .\
Folha de S. Paulo, na sua edição de 1° de abril
de 2001, fez essa pergunta às principais lide-
ranças do Terceiro Setor no Brasil e, à sua
maneira, cada um dos entrevistados concor-
dou que não importa muito se o que motiva
um cidadão a atuar em programas sociais é o
seu espírito filantrópico ou assistencialista.
O fato é que, ao se engajar nessa açào, ele
está assumindo a sua cidadania e ajudando
ocitros brasileiros a alcançar este sta9is tão
desejado, o de cidadão.

O diretor regional da Fundação Kellogg
para a América Latina e o Caribe, Francisco
Tancredi, afirmou que "se anteriormente 1)

voluntariado tinha um caráter assistencialista,
hoje vai adquirindo com rapidez a conotação
de um despertar para a cidadania. A ação
voluntária atual está associada a um tipo de
solidariedade mais conscntánea com concei-
tos de justiça social e responsabilidade cida-
dã. Anteriormente, a típica ação voluntária
aparecia associada a movimentos que refor-
çavam as diferenças entre classes".

O diretor presidente do Instituto Ethos
de Empresas e Responsabilidade Social, Oded
Graje\v, observou que "o voluntariado que
se restringe a prestar serviços de atendimen-
to a pessoas necessitadas é uma forma con-
temporânea de assistencialismo, mas essa ação
não deve ser encarada de forma negativa. Dar
comida a quem tem fome, tratar unia pessoa
doente ajuda a salvar vidas e dar dignidade a
muita gente. O voluntariado que busca des-
pertar a consciência, mobilizar grupos soci-
ais, influenciar políticas públicas representa
ações no campo da cidadania e faz parte da
transição da democracia representativa para
a democracia participativa".
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O presidente da Centralização de Servi-
ços Bancários (Serasa), Elcio Anibal de Lucca,
em artigo publicado na imprensa paulista
sobre a atuação voluntária das empresas, ob-
servou ainda que a figura institucionalizada
do voluntário surgiu a partir do contexto de
escassez de recursos oficiais para OS progra-
mas sociais, do aumento da miséria e, por-
tanto, do crescimento da marginalidade, tra-
zendo um grau de risco maior para a socieda-
de. "O voluntariado é a pura expressão do
espírito cívico no exercício da solidariedade,
da qualidade de vida e do desenvolvimento",
afirmou.

Mas quem atua no Terceiro Setor não tem
a expectativa de que o trabalho voluntário
vá resolver todos os problemas sociais do País.
"Nossa desigualdade é uma herança pesada
que não será eliminada em curto prazo nem
por qualquer tipo de ação isolada", ponde-
rou presidente do Comunidade Solidária,
Ruth Cardoso, lembrando, ainda, que o tra-
balho voluntário não se restringe a açoes no
campo social, mas se volta também para as
áreas cultural e da educação. Na sua partici-
pação no 1° Congresso Brasileiro do
Voluntariado, ela afirmou ainda que o traba-
lho voluntário não pode nem deve substituir
o poder público e que o Estado tem obriga
coes JC que nau fl ( )dc abrir ma(, como suá

de, educação, trabalho e direitos humanos,
mas as organ.izaçoes da sociedade mostram o
que não funciona e apresentam opções para
solucionar os problemas.

Para Francisco Tancredi, da Fundação
Kcllogg, "ao envolver um número crescente
de pessoas, o voluntariado pode ajudar a cons-
truir novos paradigmas de participação cida-
dã, solidariedade e justiça social. Esses valo-
res tanto contribuem numa ação voluntária
direta - por exemplo, um empresário que
participa de um programa de formação de
valores com jovens - como em ações não di-
retamente relacionadas com o trabalho vo-
luntário de cada um - o empresário passará a
ter uma percepção diferente da sua responsa-
bilidade social, da sua relação com os empre-
gados e consumidores".

O empresário Odcd Grajew concorda que
"à medida que o voluntariado ajuda a
conscientizar a sociedade da necessidade de
promover mudanças sociais estruturais, a
apoiar a organização das pessoas para que
lutem para melhorar suas condições de vida,
a promover ações que resultem em políticas
públicas que priorizem a justiça social e o
aprofundamento da democracia, essa forma
de voluntariado acaba superando limites so-
ciais e contnHuirJ ' ' rio (Ilminuir i
rIade dc rcn

Nosso desigualdade
é uma herança
pesada que não será
eliminada em curto
prazo nem por
qualquer tipo de
ação isolado. O
trabalho voluntário
também não pode
nem deve substituir o
poder público, pois o
Estado tem
obrigações de que
não pode abrir mão



Mesmo reconhecendo os limites de atua-
ção do voluntariado, é inegável a crescente
importância que esse trabalho vem ganhan-
do no mundo inteiro, consolidando novas
parcerias que resultam cm s oluções criativas
para problemas até então insolúveis. A pró-
pria ONU já está trabalhando com projetos
experimentais de censo do voluntariado para
incluir essa variável no Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH) dos países, que é O

indicador que mede a qualidade de vida e de-
senvolvimento de um país, combinando atu-
almente indicadores de analfabetismo, núme-
ro médio de anos de estudo, renda per capita
e esperança de vida.

O coordenador do Programa da ()NC de
Voluntariado para América Latina, Caribe e
Países Árabes, o economista brasileiro
Douglas Evangelista, explicou que, cm par-
ceria com universidades americanas e alemãs,
.i ONTJ está pesquisando uma metodologia
para aferir o trabalho e os resultados do
voluntariado cm um país. "Hoje só temos
estimativas, praticamente nenhum país sabe
exatamente quantas entidades existem,
quantas pessoas são voluntárias e como é o
trabalho", disse. Além da porcentagem da
população voluntária, a ONL T quer definir
\ariáveis que meçam a eficiência dos projetos,
as horas dedicadas, o lura ovo' do setor e a
movimentação do PIB, cIcie, se aplicadas ade-
quadamente, vão constituir um índice bastan-
te confiável sobre a per/érma/uce desse setor.

mpresos assumem uma
nova responsabilidade

Se ainda é difícil revelar uma radiografia
precisa do universo de empresas privadas bra-
sileiras que atuam no campo social, é bem
fácil encontrar exemplos da disposição dos
empresários de incorporar as ações de respon-
sabilidade social na sua estratégia de perma-
néncia no mercado. Em Brasília, um açou-
cueiro de bairro tornou-se o principal perso-
nagem dessa história, citado por todos aque-
les que querem sensibilizar outras organiza-
coes para a importância dessa atuação.

( ) diretor executivo cio Instituto Telemig
( cl ular c mcmhr( ) d() ( )ncll1() de Cidada-

nia Empresarial da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg, Francis-
co Assis Azevedo, relata a experiência do
microempresário brasiliense. Poucos ainda
lembram seu nome, mas não esquecem sua
história. Ele só conseguiu estudar depois de
adulto e ficou tão feliz com o seu aprendiza-
do que quis compartilhar essa experiência
com outras pessoas. Aproveitando um espa-
ço vazio do seu açougue, montou uma bi-
blioteca comunitária. Em pouco tempo, o
novo espaço ganhou mesa, cadeiras e novos
livros e virou o ponto de encontro do bair-
ro. () trabalho do açougueiro foi revalorizado
e a sua microcmprcs acdh( )U c )ncJlIi stind

novos clientes.
Outra história, em ternO )ti( ) mincir(

ilustra mais uma vez como o poder davonta-
de é fundamental para fazer as coisas aconte-
cerem e, quando elas acontecem, seus efeitos
se estendem a todos os que estão envolvidos
na ação, inclusive a empresa. Na cidade de
Timóteo, situada no Vale do Aço, a Valemix,
uma empresa de médio porte do setor da cons-
trução civil, que emprega 360 funcionários,
é um exemplo do potencial de transforma-
çào das ações dc responsabilidade social das
empresas privadas.

Movida pela vontade de seu presidente,
Célio Azevedo, que é um entusiasta do traba-
lho voluntário e da açao) social das empresas, a
Valemix implantou o Projeto Profissionalização
de jovens, que tem aberto novas oportunida-
des para os jovens da região. Os monitores iden-
tificam as demandas que estão surgindo no
mercado da região e montam os cursos de cur-
ta duração para capacitação dos jovens. São
cursos de conteúdo bem pratico, mas que aten-
dem à expectativa da comunidade e têm contri-
buído para melhorar a qualidade de vida do
jovcns da rccião.

O conceito de responsabilidade social,
ainda bem próximo da filantropia, nos dois
exemplos citados, vem contagiando o meio
empresarial e ganhando maior complexida-
de. Da ação localizada, junto à comunidade
que está sob sua área de influência, algumas
empresas já estão abraçando uma causa, que
se transforma na bandeira de todas as ações
da empresa nesse campo, e estendendo o cnn-
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ceiro de cidadania corporativa para sua polí -
tica de recursos humanos, modificando a sua
relação com os funcionários c, para suas es-
tratégias de permanência no mercado, influ-
indo nas políticas de relacionamento com
fornecedores e clientes.

A revista Exame, uma publicação da Edi-
tora Abril voltada para o mundo executivo,
lançou, em novembro, a segunda edição do
seu Guia de Boa Cidadania Corporativa, des-
tacando 245 organizações que desenvolvem,
financiam OU apóiam de diversas maneiras mais
de mil projetos sociais voltados para a comu-
nidade, representando investimentos da ordem
de R$ 550 milhões. À empresa de destaque
neste ano foi a Natura, que mostrou, no seu
balanço social, além de informações sobre os
investimentos que fez na área social, indica-
dores que permitem urna avaliação da empre-
sa como um todo nas suas relações internas e
externas, agregando novos valores no concei-
to de empresa socialmente responsável.

Das 11 empresas-modelo destacadas pela
revista, quatro são mineiras. A Algar, com
atuação no Município de Uberaba, investe
na melhoria da educação pública e apóia 12
escolas públicas da região. A Belgo Mineira,

As ações de responsabilidade social das
empresas privadas, um fenômeno que, até
o final da década de 80, tinha pouca visibi-
lidade no Brasil, j á estão sendo objeto dc
vários estudos nas universidades do País e,
recentemente, o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Mi-
nistério do Planejamento, ()rcamento e
(;estão, realizou urna ampla pesquisa so-
bre a ação social das empresas nas diversas
regiões do País. Dos resultados já consoli-
dados, a região Sul é a que tem a melhor
PHio imd1/c, com 3M/o das suas empresas
assumindo alguma ação nesse campo; a se-
guir, vem a região Sudeste, corri 36/; e,
depois, o Nordeste, corri 1 5

Na região Sudeste, foram pesquisadas
quase 450 mil empresas nos Fsrados de Mi-
nas Gerais, do Espírito Santo, do Rio de

que controla um dos maiores grupos siderúr-
gicos do País, aplicou, em 2000, R$ 8 milhões
em ações sociais nos municípios que abrigam
suas unidades. À Usiminas, localizada a 220
quilômetros de Belo Horizonte, no Município
de 1panga, é a mantenedora da Fundação São
Francisco Xavier. Entre outras ações, a Funda-
ção controla o Centro Integrado de Odontolo-
gia, que deu ao município uma posição de des-
taque no anuário estatístico da Organização
Mundial da Saúde: é o município que apresen-
ta os menores índices de denrL caniad s, perdi-
dos ou obturados do mundo.

A pequena ATE Estruturas Metálicas,
uma empresa também localizada flC) Vale do
Aço, na cidade de Timóteo, é a quarta em-
presa mineira de destaque do Guia da Exa-
me. Com um faturarnento anual de pouco
mais de R$ 1 milhão no ano passado, a em-
presa tem usado a criatividade para inspirar
suas ações de responsabilidade social na co-
munidade, estendendo esse conceito para
dentro da própria organização e garantindo
um bom relacu )narnento com seus 101 fun-
cionários.

Mais de 20 outras empresas mineiras sa
citadas no Guia da Exame, incluindo a Accsit,i

Janeiro e de São Paulo. Do total das empre-
sas ouvidas, apenas 1 6° não praticaram
ações sociais cm 1998, ou seja, 70 mil. As
grandes empresas, com receita bruta anual
superior a R$ 33 milhões, foram as que tive-
ram urna atuacao mais intensa: 93'/0desse
grupo afirmou desenvolver acões sociais. A
participação das empresas médias, com re-
ceita variando entre R$ 6,1 milhões e RS 35
milhões, ficou em 73°. Entre as empresas
de pequeno porte, com receita entre RS 700
mil e RS 6,1 milhões, o percentual é de 6¼,
e das 150 mil microempresas existentes na
região, corri faturamento anual de até R$ 700
mil, 61 executaram atividades sociais no
ano passado.

O Sudeste é a região do Brasil que aplica
mais recursos tanto em valor quanto em
percentual do P113 regional. Em 1998, as em-

O voluntariado que
busca despertar a
consciência
representa ações no
campo da cidadania
e faz parte da
transição da
democracia
representativa para a
democracia
pa rtici pat iva
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Siderúrgica, que, por meio da sua Fundação,
desenvolve quase 3() projetos no Vale do Aço,
cm três principais áreas de atuação: ação co-
munitária, cultura, educação e meu) ambien-
te. O Projeto Vale Cidadania, por exemplo,
que a empresa desenvolve cm parceria com o
BNDES e com a Fundação Interamericana,
visa ao fortalecimento dc 42 organizações
não-governamentais de 15 municípios da re-
gião, multiplicando, dessa forma, sua acão de
responsabilidade social.

À Fundação Telcmig Celular, criada no
final de 2000, está também se destacando nesse
setor com o Pró-Conselho, um projeto ino-
vador de fortalecimento dos Conselhos Tu-
telares e dos Conselhos Municipais da Cri-
anca e do Adolescente. A partir de urna pes-
quisa patrocinada pela Fundação, foi elabo-
rado um diagnóstico da atuação dos conse-
lhos em Minas, o que servirá de referência,
nos próximos anos, para a aplicação de um
Índice de Desenvolvimento dos Conselhos
(IDC) proposto pela Fundação.

Também com essa pesquisa, a Fundação
Telemig Celular criou três principais proje-
tos que irão concentrar os recursos da em-
prco,i: \hiii	1	l	no ( noolh	. cai parc

presas aplicaram RS 3,3 bilhões em projetos
sociais, o que corresponde a 0,6 o do P113 te-
Llonal no mesmo ano. Os recursos investi-
rios no Sudeste representam, aproximadamen-
re, 30 do gasto social federal na região, ex-
cluídos os gastos com a pre idcncia social.
Fui geral, os incentivos fiscais não estimu-
lam as empresas a promover atividades na área

)eial Se, no Sudeste, os resultados aponta-
ram que a utilização é pouco significativa

no Nordeste e no Sul, ela é ainda me-
nor, não chegando a 1

A classificação de ação social adotada pelo
1 pea é, no entanto, bastante ampla. Qualquer
projeto ou doação de recursos Pata pessoas e
Lntidadcs públicas ou sem fins lucrativos foi
considerado atividade social. Uma outra pes-
quisa, realizada pela empresa de consultoria
kanitz & Associados, com atuação no Ter-

ria com o Ministério Público e a Fundação
Abrinq, que irá promover a criação desses
órgàos nos W/o dos municípios mineiros que
ainda não implantaram o seu conselho; o
Projeto Celular Amigo, em parceria com a
rede credenciada da empresa, que irá forne-
cer telefones celulares para que os membros
dos conselhos tutelares recebam denúncias de
maus tratos de crianças; e o Pró-Fundo da
Infância e da Adolescência (FIA), que irá di-
vulgar na sociedade a possibilidade que ela
tem de destinar parte do seu Imposto de Ren-
da para alimentar esse fundo.

Agregando novos vcilores.
As ações de filantropia e o assistencialismo

não podem ser considerados propriamente
uma novidade no universo das empresas pri-
vadas. Mas a década de 90 está trazendo uma
mudança significativa nessa atuação. O dire-
tor executivo do Instituto Telemig Celular,
Francisco Assis Azevedo, observa que antes
as empresas agiam por um sentimento reli-
gioso, humanitário, sem urna visão de respon-
sabilidade social. "Agiam de forma paterna-
hora e nin Oc prc ()cr]fli\ am cnni	rcsulrid

ceiro Setor, revela que, das 500 maiores eni-
presas brasileiras, somente 10)) são Consi-
deradas parceiras do Terceiro Setor. Das
250 multinacionais que tCfl) negócios no
Brasil, somente 2)) são admiradas por sua
atuação no campo social. À maioria das
empresas consideradas parceiras são peque-
nas e médias e relativamente desconheci-

pelo grande público.
A pesquisa do lpea revela, no entanto,

a grande disposição dos empresários de am-
pliar seus investimentos cm acocs de res-
ponsabilidade social. No Sudeste, mais de
um terço dos empresários declaram ter pia-
nos de expansão e essa intenção aumenta
de acordo com o tamanho da empresa. ()
Nordeste é a região onde se verifica o mai-
or grau dessa intenção, COITi o apoio de
do empresarirido regional.
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Francisco Assis
Azevedo:

Os empresários estão
percebendo que só

vamos nos tornar
uma sociedade

economicamente
forte se ela for

também
socialmente justa

das suas ações'', afirma o executi o, que é tam-
bém membro do Conselho de Cidadania
Empresarial da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Ficmg.

Hoje as empresas estão fazendo um in-
vestimento social estratégico, que contribui
para melhorar a qualidade de vida das comu-
nidades e agrega valor à marca da empresa.
Para Francisco Assis Azevedo, a crescente
conscientização da sociedade sobre o papel
das empresas, cobrando delas uma postura
social mais responsável, tem contribuído para
o aprimoramento dessas ações e motivado
outras empresas a atuarem nesse campo, tor-
nando-se, para elas, um diferencial competi-
tivo no mercado consumidor.

"Os empresários estão percebendo ain-
da que só vamos nos tornar uma sociedade
economicamente forte se ela for também so-
cialmente justa. E isso não depende só do go-
verno. Depende de todas as forças da socie-
dade e, principalmente, do setor privado, que
tem recursos financeiros, competência de
gestão e capacidade para planejar, definir
metas e medir resultados, conhecimentos que
estão sendo agora agregados aos projetos so-
ciais do Terceiro Setor", observa Francisco
\ssis Azevedo. O executivo ressalta ainda

que, ao incorporar ações de responsabilidade
social, o ambiente interno da organização
também melhora, pois os funcionários ten-

dem a ter uma afinidade maior com as em-
presas que são socialmente responsáveis.

\o analisar a pesquisa do lpea e uma ou-
tra elaborada pela Fiemg no final do ano pas-
sado, Francisco Assis Azevedo observa que a
atuação dos empresários brasileiros e minei-
ros em particular tem um perfil ainda muito
tradicional, com traços paternalista e
assistencialista, e desfocada dos problemas
sociais considerados prioritários pelos própri-
os empresários. "Por isso, acredito que, nes-
te momento, a principal ação não é a de
sensibilização do empresário, que já está cons-
ciente da importância da sua atuação nessa
área, mas a de qualificação das suas ações so-
ciais", completa o executivo.

() representante do Conselho de Cidada-
nia Empresarial da Fiemg destaca ainda que
este momento está sendo muito importante
para o amadurecimento da nova parceria en-
tre as empresas e as organizações da socieda-
de civil. Nesse processo, as fundações, que
São O braço de algumas empresas no Tercei-
ro Setor, estão desempenhando um papel re-
levante, de ponte entre os dois parceiros,
quebrando paradigmas que existiam anteri-
ormente e impediam a construção de uma
relação mais afinada. "Às entidades não que-
riam aproximacào com as empresas, temen-
do a sua intervenção nos projetos que execu
tavam, e as empresas resistiam a um contato
com as organizações, que não estariam pre-
paradas para administrar seus recursos em
projetos sociais", explica o diretor da 1 unda-
cão Telemig Celular.

O sentimento que existe ho j e entre os
empresários mineiros é o de quem está des-
cobrindo um novo caminho a ser trilhado.
São novas possibilidades para o crescimen-
to da empresa, a sua inserção no meio onde
atua e a formação de novas parcerias que
virão dar um novo sentido ao conceito de
empresa. "E uma nova parceria só se forta-
lece a partir da convivência. E um processo
de conquista, que não se obtém com uma
simples assinatura no papel. Por isso, acre
ditamos que estamos no inicio de uma his-
tória e que essa parceria entre o Estado, a
empresas e a s )cicdadc civil vai fazer sutwr
um mundo no\

Responsabilidade
social não é
filantropia.
E condição para
permanência da
empresa no mercado
e deve inspirar todos
as ações estratégicas
da organização
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