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Você não sente nem vê, mas eu
não posso deixar de dizer, meu
amigo, que uma nova mudança em
breve vai acontecer. O que era
novo, jovem, hoje é antigo, e
precisamos todos rejuvenescer.
(Belchior)
A todos que trabalham, cada um a
sua maneira, para a construção do
Período
Popular
da
História,
dedico.
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Resumo

Diante das modernizações ocorridas no território brasileiro nas últimas décadas e o repensar
das funções do Estado em face ao aprofundamento das desigualdades sócio-espaciais
especialmente após os anos 80, as empresas passam a assumir um novo papel como
mitigadoras destes problemas por meio da chamada responsabilidade social. Este discurso
configura toda uma psicosfera inédita promovida pelas fundações e institutos empresariais
que se multiplicam neste período, juntamente com as certificações e normas privadas voltadas
para a promoção do novo papel social das empresas. Procuramos, primeiramente, fazer uma
periodização que buscasse os fundamentos das ações sociais das empresas e os valores que
ditaram a relação entre estas e os lugares onde se encontram. No período atual, ao pesquisar
como estas ações ocorrem territorialmente, estabelecemos três organizações básicas: ações
concentradas, pontuais e dispersas. Cada tipo de organização pressupõe uma combinação
específica de verticalidades e horizontalidades que conduzem a relações diferenciadas entre a
dinâmica do lugar e as ações empresariais. Deste modo, buscamos desmistificar a estratégia
empresarial através da sua concretização no uso do território.

Palavras-chave: Território Brasileiro; Responsabilidade Social Empresarial; Ação Social;
Verticalidades e Horizontalidades; Psicosfera.

Abstract
The enterprise and the place in the globalization: the “corporate social responsibility” in
Brazilian territory
In face of the modernization taking place in Brazilian territory in the last decades and the
rethink of the State's functions with the deepen social-spacial unequalities specially after 80's,
the companies started to have a new importance as mitigate agents of these problems using
the, as called, social responsibility. This speech sets up an unseen psychosphere promoted by
the foundations and institutes of the companies which multiplies in this period, as the
certifications and the private standards turned to the new social aspect of the companies also
do. We view, firstly, to do a periodisation that search the companies' social acts' basements
and the valors that prescribed the relation between the company and the place it is installed.
Nowadays, when searching how these actions occur territorially, we established three basics
organizations: focused, punctual and diffuse actions. Each organization presupposes a specific
combination of verticalities and horizontalities that aim to diferential relations between the
place's dynamic and the companies' actions. In this way, we attempted to demystify the
corporate strategy through the manner in which it uses the territory.

Keywords: Brazilian Territory; Corporate Social Responsibility; Social Action; Verticalities
and Horizontalities; Psychosphere.
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Introdução

O significado da “responsabilidade social empresarial”
Ainda que seja uma prática antiga, com mudanças de conteúdo ao longo da história,
recentemente a responsabilidade social das empresas toma grandes proporções e ganha
destaque em diversas disciplinas a partir da segunda metade da década de 90: a) Em estudos
de propaganda e marketing, as ações sociais das empresas relacionam-se a diversas tipologias
de marketing, como o “marketing social” e “societal”, integrando-se como parte efetiva na
formação da imagem corporativa; b) na economia, que desde a década de 60 debate as
atribuições das empresas na mitigação dos problemas da sociedade, discute-se o alcance e os
limites da responsabilidade empresarial no mundo globalizado; c) as ciências sociais buscam,
dentro da perspectiva de um terceiro setor que incluiria também as ações filantrópicas
empresariais, uma alternativa de desenvolvimento diante do desmonte das ações distributivas
estatais; d) na contabilidade, a realização e o aperfeiçoamento do balanço social procuram
aumentar a eficiência e o controle sobre as ações corporativas; e) no jornalismo, é discutida a
abordagem da mídia como porta-voz do discurso e produtora da necessidade de realização de
ações sociais por parte dos empresários; f) no campo da Administração de Empresas, na qual
as discussões que envolvem esta prática são mais numerosas, procura-se modos de fazer que
auxiliem e fundamentem as ações junto aos empresários; entre outras.
Não é o crescimento isolado dos estudos da temática que lhe confere destaque na
atualidade. As ações realizadas a partir do discurso da responsabilidade corporativa podem ser
encontradas em praticamente todas as grandes empresas neste início de século, sem que exista
propriamente uma base conceitual unívoca que as sustente. Existe, por um lado, uma
heterogeneidade de termos que são usados para descrever as ações de forma evolutiva no
plano do discurso empresarial: o termo “Filantropia Corporativa”, comum ainda na década de
80, tornou-se uma denominação pejorativa, relacionado a uma prática de cunho
assistencialista e baseada na “caridade” e “doação”; este termo foi substituído por
“Investimento Social Privado”, que se coloca numa perspectiva mais voltada à racionalidade
econômica, na qual os cálculos de custos, o planejamento das ações, a medida de seu impacto
na comunidade e o retorno são considerados; ao lado deste termo, aparece também a
“responsabilidade social empresarial”, que, além de tomar as ações sociais junto à
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comunidade, também implica na postura da empresa diante de seu público interno, da cadeia
produtiva e em relação ao governo, sempre exaltando a questão da ética; por fim, na
atualidade, mesmo os termos “responsabilidade social empresarial” e “investimento social
privado” são colocados como visões superadas da questão, tomando a perspectiva da
“sustentabilidade” e do “tripple bottom line” – união das preocupações econômicas, sociais e
ambientais da empresa que determinaria sua atuação – como base do discurso atual sobre as
ações sociais das empresas 1 . Trata-se de mudanças de linguagem, comuns no discurso
empresarial, que se justificam pelo simples fato de estabelecerem uma “evolução” restrita ao
plano discursivo, sem que haja necessariamente uma mudança concomitante nas ações
praticadas. Deste modo, não utilizaremos distinções entre estes termos no decorrer do
trabalho, visto que seu conteúdo já representa uma interpretação à priori e reforça uma
homogeneização discursiva, perniciosa para uma análise mais profunda da temática em
questão.
Por outro lado, no plano das práticas, existe uma disparidade e fragmentação ainda
mais intensas, que são reunificadas sob a égide da psicosfera 2 . Isto é, como nos ensina Milton
Santos (1996a, p.180-181), este denso discurso que antecede e legitima as ações torna-se
necessário “para que a ação proposta seja mais docilmente aceita, e mais ativa se torne na vida
social”. Sobretudo neste caso, o discurso torna-se de tal maneira impregnado na prática que,
se tentássemos abstrair a fala das empresas do que de fato é realizado, a coerência entre as
ações se perderia, restando apenas fragmentos carentes de lógica. É o discurso das empresas,
de acordo com a sua racionalidade, que divulga as ações, as avalia e fundamenta o
“imperativo ético” do qual se revestem.
Neste momento, é possível constatarmos a mobilização da atuação empresarial em
torno de problemas sociais nas numerosas divulgações sobre o tema. Ao mesmo tempo em
que grande parte das empresas opta por criar Fundações ou Institutos empresariais –
especializando a sua prática social em uma estrutura administrativa externa à empresa, mas
que em geral leva o seu nome –, outras empresas realizam a ação diretamente a partir de seus
departamentos, vinculando-a a um setor específico de “responsabilidade social” ou à seção de
1

Ver PICHE, 2006, p.A16.
Psicosfera seria, segundo Milton Santos (p. 204, 1996a), “o reino das idéias, crenças, paixões e lugar da
produção de um sentido [...], fornecendo regras à racionalidade ou estimulando o imaginário”. Nesta concepção,
tanto o discurso hegemônico das grandes empresas, que fazem apelo à racionalidade instrumental para boa
aceitação das modernizações por elas empreendidas, quanto outros tipos de racionalidades oriundas da vida
cotidiana dos lugares seriam parte da psicosfera. Os fundamentos iniciais deste conceito podem ser encontrados
em SANTOS, 1994a e 1994b.
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marketing, por exemplo. Menos numerosos são os casos de empresas que se colocam somente
como doadoras para organizações sociais independentes 3 , já que, neste período, esta postura é
relacionada negativamente ao “assistencialismo”, e é banida das práticas modernas de
responsabilidade social. Deste modo, com a empresa exercendo diretamente (via Fundação ou
departamento) seu controle sobre as ações praticadas, temos clara a importância que a
temática assume dentro das próprias estratégias empresariais na atualidade.
Nas várias divulgações sobre o tema, também vemos a presença de diversos portavozes do “moderno” ditando normas sobre a questão: há o surgimento de certificações e
premiações; políticas internacionais são criadas; organizações sociais e consultorias
especializadas promovem debates internos; e membros da academia e da imprensa elaboram
estudos para fundamentar os parâmetros para as “boas práticas”. Este “movimento” pelo
envolvimento da empresa é colocado como algo novo, que aponta para mudanças sociais
significativas.
Entretanto, para realizarmos uma análise mais profunda, não basta ouvirmos nem
relatarmos o discurso que sustenta as ações; é necessário desmistificar a estratégia empresarial
através da sua concretização no uso do território.
a) A necessidade de uma abordagem geográfica
As políticas realizadas pelo mercado, tanto buscando diretamente a lucratividade como
as denominadas “ações sociais”, trazem em si um problema fundamental: política pressupõe
ações em prol do conjunto da sociedade e do território, enquanto as empresas agem segundo
interesses parciais:

Agora se fala muito num terceiro setor, em que as empresas privadas assumiriam um
trabalho de assistência social antes deferido ao poder público. Caber-lhes-ia, desse modo,
escolher quais os beneficiários, privilegiando uma parcela da sociedade e deixando a maior
parte de fora. Haveria frações do território e da sociedade a serem deixadas por conta, desde
que não convenham aos cálculos das firmas. Essa “política” das empresas equivale à
decretação de morte da Política. 4

3

Estas três organizações para ação – em Fundação/Instituto, em departamentos e apoio à ONGs –, tipologia
presente em vários estudos sobre o tema, pode ser encontrada com detalhes em MACHADO Filho (2002).
4
SANTOS, 2000a, p.67.
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A política praticada pelas empresas pressupõe uma seletividade não apenas
econômica, mas principalmente geográfica, já que, para as empresas, nem todos os lugares
serão alvos de ações com o mesmo interesse. Este tratamento diferencial considera o espaço
apenas em sua componente econômica, e não em sua integridade – necessária à prática da
Política –, como território usado.
Esta ação seletiva das empresas, sobretudo no período atual, não implica que os
lugares tenham deixado de possuir importância para a própria ação lucrativa da empresa. Pelo
contrário: como afirma Dicken e Malmberg (2001), “competitividade e, ainda mais
importante, capacidade de inovação, têm elementos marcadamente territoriais”. Mesmo uma
organização especializada na questão da responsabilidade social das empresas, o Observatoire
sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE), reconhece a importância do que
denomina “ancoragem territorial” das firmas, principalmente após o início da globalização.
Segundo este instituto, o embasamento dado pelas relações territorialmente construídas é o
que sustenta a ação da empresa. Nas palavras do próprio ORSE:

Um território é de fato uma construção complexa feita de relações inter-empresas, de
instituições, de um ambiente de serviços, de um quadro de vida: a ação da empresa não se
opera por um vazio sócio-econômico, mas se encontra imersa nas estruturas econômicas, nas
instituições sociais e culturais, historicamente construídas. 5

Esta “ancoragem territorial” das empresas, ainda segundo o ORSE (2006, p.8), estaria
baseada em três elementos: nas políticas que estabelecem em nível internacional; nas redes
fundadas pelo mecenato da empresa, através de suas fundações e seus trabalhos temáticos; e
na ligação dada localmente entre a empresa e as pessoas em dificuldades, em prol das quais a
empresa poderá agir como maneira de se vincular ao lugar. Acreditamos que, através da
análise destas ações, podemos avaliar sua potencialidade enquanto base para a construção da
cidadania.

5

IMS e ORSE, 2006, p.7. O ORSE é uma associação sem fins lucrativos francesa criada em 2000, que reúne
grandes empresas de diversos setores, organizações sindicais, profissionais e também universitárias, com o
objetivo de discutir e difundir informações sobre a responsabilidade social das empresas na França e no exterior.
Ver <http://www.orse.org/>. O IMS – Entreprendre pour la Cité, parceira neste estudo sobre a ancoragem
territorial das empresas, foi criada em 1986 também na França, sendo composta por empresários com o objetivo
de estimular as empresas a promoverem ações que valorizem o território onde se encontram, em busca de
igualdade social. Ver < http://www.imsentreprendre.com/ >.
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Uma ação que se pretenda promotora da cidadania necessita considerar a dinâmica do
território usado. Este não somente revela as desigualdades referentes ao acesso aos bens
públicos, como se traduz, ele mesmo, em condição para a realização plena da cidadania, já
que a vida das pessoas está circunscrita ao lugar com o qual mantêm relações cotidianas de
identidade. Como foi largamente trabalhado por Milton Santos (1987, p.116),

É impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente territorial. [...]
O valor do indivíduo depende do lugar em que está e [...], desse modo, a igualdade dos
cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais
a vida não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe.

A desigualdade entre os lugares, ao contrário do que expõe o discurso
homogeneizador da globalização, não apenas se amplia com a ação das empresas, como é essa
própria desigualdade que sustenta a lucratividade. Esta depende tanto da conformação da
materialidade (as redes de fibra ótica, de rodovias, de saneamento) quanto das ações
presentes nos lugares que abrigarão os investimentos. Estes lugares são chamados de “espaços
da globalização”, e possuem essa natureza dupla necessária tanto para as empresas como para
a própria realização do cotidiano. Não existe um espaço global, assim como a globalização,
por mais que possamos indicar características gerais deste período, não existe se não como
abstração. A sua realização depende dos lugares, que, ao mesmo tempo em que são únicos na
combinação dos eventos que abrigam, trazem à existência, por exemplo, as redes de
informação, que parecem materializar o global de maneira homogênea. São os espaços da
globalização que permitem a existência do que é considerado mais moderno e característico
do período atual. “Os espaços da globalização se definem [...] pela presença conjunta,
indissociável, de uma tecnosfera e de uma psicosfera, funcionando de modo unitário. A
tecnosfera é o mundo dos objetos, a psicosfera é a esfera da ação” 6 .
O domínio da psicosfera pelas empresas se dá através da imposição das normas que
permitirão a regulação, e portanto o controle das ações necessárias ao seu funcionamento.
Estas normas incidem não apenas sobre o arranjo interno da empresa, como também sobre a
realidade do lugar onde ela se instala, modificando toda a ordem anteriormente estabelecida
em função da nova ordem da empresa. Milton Santos (1996a, p.226) identifica o papel
desagregador dessas normas nos lugares: “[...] a incorporação desses nexos ou normas
6

SANTOS, 1996a, p.204.
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externas têm um efeito desintegrador das solidariedades locais então vigentes, com a perda
correlativa da capacidade de gestão da vida local”.
Isto ocorre na medida em que as ações praticadas no lugar não mais dizem respeito à
dinâmica que abrigam, respondendo até mesmo a ordens diretas de países centrais sem a
mediação de qualquer instituição nacional. Este tipo de ação, chamada de verticalidade
(SANTOS, 1996a, 1994a), desorganiza a vida do lugar por conta de uma racionalidade que
lhe é externa, destituindo a autonomia local em função de uma cooperação para a produção da
qual faz parte subordinadamente. As ações sociais, na medida em que se dão pontualmente
por uma escolha hierárquica, incidem no lugar como verticalidade.
A esta verticalidade, se opõe a vida cotidiana. Os lugares organizam, segundo sua
própria racionalidade, eventos cuja origem não controlam. O lugar é onde se dá a existência e
as relações cotidianas das quais depende a imensa maioria da população, sem acesso aos
objetos técnicos mais avançados e mesmo àqueles elementares para o exercício da cidadania.
A co-presença torna-se a base de identidade e da força comunicacional, o que constitui a força
do lugar. Não se trata de uma unidade homogênea nem isolada, já que é a diversidade e a
complexidade que conferem esta força. Por ser essa a unidade da existência, dada por relações
horizontais 7 , o lugar torna-se também a unidade da prática cidadã.
As empresas procuram, por meio da responsabilidade social, aproximar-se da força
comunicacional dos lugares e dela tirar vantagens mercantis. Através da psicosfera
proporcionada por essa aproximação, a marca da empresa passa a se associar não apenas ao
produto em si e sua propaganda direta, mas a todo o conjunto de valores que a empresa afirma
reproduzir. As relações cotidianas de solidariedade, as quais animam a existência
principalmente dos mais pobres em cooperação nos lugares, tornam-se instrumento para a
ampliação da ação política das empresas, servindo de legitimação para suas ações no
território. Mais do que isso: as empresas se investem de um papel de agentes transformadores
da sociedade diante de um Estado fraco e de uma sociedade caótica.
Assim, com base em valores individuais, as empresas alegam cumprir seu papel de
responsáveis por uma mudança social profunda. Todavia, é através do espaço banal que
poderemos perceber se este discurso apenas reproduz uma lógica segregadora ou se, de fato,
ele fomenta a cidadania que nosso país reclama desde o início de sua história, considerando a
7

Estas relações, que, ao contrário das verticalidades, não pressupõem uma hierarquia entre agentes ou lugares,
criando a partir da diversidade uma racionalidade própria em cada lugar, são as horizontalidades. Ver SANTOS,
1994a e 1996a.

7

totalidade do território brasileiro. Em que medida as ações filantrópicas da empresa agem
como verticalidade, como “vetor de uma racionalidade superior e do discurso pragmático dos
setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e disciplinado”8 , ou como produtoras
de horizontalidades, realmente favorecendo a comunidade através do conhecimento e
participação no lugar onde ela atua? Ainda que abriguem crescentemente as redes e os
interesses externos, “os lugares também se podem refortalecer horizontalmente,
reconstruindo, a partir das ações localmente constituídas, uma base de vida que amplie a
coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo” 9 .
Mais do que uma possibilidade de inserir valores éticos nas ações das empresas 10 , a
filantropia empresarial poderia ser uma ocasião para fortalecer a democracia de fato, ao invés
da democracia de mercado que temos presente no Brasil. E o caminho para atingir esta
democracia se encontra na valorização da participação nos lugares:

Só os lugares serão capazes de realizar a democracia, num mundo onde tudo é muito rápido,
isto é, onde as mudanças de situação dos Homens, das empresas, das instituições, é uma
mudança muito rápida e às vezes brutal. Os lugares é que são capazes de apontar as formas
de realização democrática desse mundo que está chegando. 11

É através do estudo dos lugares que teremos a possibilidade de visualizar este futuro e
também de contribuir, através do trabalho intelectual, para sua concretização.
b) As opções de pesquisa
Com o objetivo de compreender estas questões sem abstrair a complexidade dada pelo
contexto em que se apresentam, trilhamos a pesquisa em três frentes. No capítulo 1,
apresentamos um esforço de periodização, com o propósito de compreender como se deu, na
formação sócio-espacial brasileira, a constituição do que hoje se denomina como
“responsabilidade social empresarial”. Para tanto, não bastava realizar a subdivisão
encontrada nos estudos sobre a temática apenas no plano do discurso sobre o papel da
empresa, originado principalmente nos Estados Unidos; como tencionamos entender a
construção dos discursos e práticas no país, foi a dinâmica do uso do território brasileiro que
8

SANTOS, 1996a, p.227.
SANTOS, 1996a, p.228.
10
Esta é uma das justificativas utilizadas para estimular a prática da filantropia empresarial, na qual a ética é
considerada como valorização do ser humano, da sociedade e do meio-ambiente (segundo o Instituto Ethos).
11
SANTOS, 1998, p.23.
9

8

guiou as interpretações, sobretudo do ponto de vista de sucessões no plano da psicosfera. Para
melhor fundamentar esta etapa, construímos uma matriz de eventos, anexa ao final da
dissertação, trazendo as ocorrências fundamentais para a questão tanto no Brasil quanto no
mundo. É uma importante sistematização, inédita na literatura sobre o tema, que possibilita o
entendimento da evolução temporal e espacial de uma parte importante das relações entre os
lugares e as empresas, partindo de um viés disciplinar para a compreensão de um fenômeno
em constante alteração. O próprio exercício de construção da matriz, realizado ao longo de
todo o período de pesquisa, já evidenciou as importantes mudanças que a temática vem
sofrendo nos últimos anos, exigindo constantes atualizações e inserção de novos dados.
A matriz também colaborou para as reflexões apresentadas no capítulo 2, no qual nos
retemos aos diversos fatores presentes na construção da psicosfera do período atual. Trata-se
da construção de normas privadas que vão dando forma a um discurso difundido pelo
território brasileiro, muitas vezes a partir de elaborações realizadas no exterior. São
numerosos códigos que estabelecem parâmetros para as ações e orientam as práticas
consideradas modernas, constantemente reformuladas, com diversas implicações sobre o
território brasileiro.
No terceiro capítulo procuramos analisar mais pormenorizadamente a organização
territorial das ações sociais das empresas. Encontramos, para tanto, três arranjos espaciais: as
ações concentradas, as pontuais e as dispersas, os dois últimos constituindo-se em novidades
do período atual. São apresentadas análises da atuação de empresas para os três tipos, não na
tentativa de indicar “modelos” ou “cases”, mas para evidenciar problemáticas geradas pela
relação específica entre verticalidades e horizontalidades, única para cada lugar.
Por fim, nas conclusões, colocamos a problemática estudada na perspectiva do futuro.
Uma vez que é em atenção a este porvir que as ações de “responsabilidade social empresarial”
se remetem, procuramos pensar as questões da ética e da cidadania mais profundamente, e
relacioná-las não apenas ao discurso, mas à prática empresarial e, sobretudo, ao espaço banal.
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Capítulo 1
Periodização das ações sociais das empresas no Brasil

Para compreender a dinâmica da responsabilidade social empresarial no Brasil, não
basta tomarmos esta variável isoladamente, como fenômeno cuja explicação possa ser dada de
maneira autônoma. Para explicar esta variável, é preciso compreender os contextos que a
envolvem, seja para uma análise sincrônica, considerando as demais variáveis atuantes em um
determinado momento, seja para uma análise diacrônica, dada pela compreensão histórica dos
contextos que levaram à evolução da nossa temática. A periodização, mais do que uma
ferramenta adicional, é deste modo um pressuposto de método 12 .
Não é possível abranger a realidade através de uma coleção que reúna todos os
eventos referentes a um determinado tema. A totalidade, se pensada dialeticamente, não é a
mera soma de todas as partes que contém. Como nos ensina Karel Kosik, “ [...] totalidade não
significa todos os fatos. Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético,
no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser
racionalmente compreendido” 13 .
Isto significa que, para compreender a realidade, devemos procurar os nexos que a
estruturam, ou as variáveis-chave que coordenam o acontecer em determinado momento. Não
se trata de um momento cronológico, mas da seqüência de eventos que modificam a totalidade
passada, inserindo novos elementos, que serão sucedidos por outros no futuro. É um
movimento sem fim, sem caminhos pré-determinados, com um conjunto de possibilidades
sempre maior do que aquelas que de fato se historicizam e geografizam. A compreensão deste
movimento é o alicerce que permite que teçamos críticas à realidade concreta: ela é o caminho
que não podemos alterar, posto que é passado; entretanto, podemos indicar outros caminhos
que faziam parte do conjunto de possibilidades, as latências não realizadas, que levariam a
outro real concreto, outras existências.
Cada evento é a totalização, isto é, a produção de uma nova totalidade com base nas
possibilidades do período histórico que o originou. O que fazia parte do universal, ao se
concretizar no lugar, torna-se o particular. É por isso que cada lugar, mesmo que seja único na
12
13

Ver SANTOS, 1985.
KOSIK, 1976, p.43-44.
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combinação dos elementos presentes nos eventos que recebeu, permite entender o mundo – a
totalidade.
Nesta perspectiva, para analisar a temática que nos ocupa, procuramos conhecer os
eventos mais importantes que ocorreram ao longo do tempo, responsáveis por mudanças
qualitativas em seu conteúdo. Estes eventos, reunidos na matriz anexa ao final do relatório,
permitem vislumbrar parte da evolução da questão no Brasil e no mundo, inclusive pela
concentração de eventos nas duas últimas décadas. Trata-se, portanto, de uma variável que
assume um papel de destaque no momento presente, mas cuja evolução não pode ser limitada
ao período atual, de modo que as características pretéritas apresentam, em maior ou menor
grau, influência sobre as práticas territoriais presentes.
Assim sendo, para compreender esta evolução, dividimos a ocorrência dos eventos em
três períodos e procuramos identificar, em cada um, o contexto dado pela própria dinâmica do
território brasileiro. Damos destaque especial para a questão da psicosfera, visto que a
temática relaciona-se sobremaneira aos esforços de produção, como afirma Ana Clara Torres
Ribeiro (1991, p.48), da “busca social da técnica e adequação comportamental à interação
moderna entre tecnologia e valores sociais”. Ao lado das modernizações características de
cada período, de difusão desigual pelo território, faz-se necessária a aceitação, por parte da
sociedade, destas mesmas modernidades. Esta psicosfera que, como diz Ribeiro, apóia,
acompanha e até mesmo antecede a implantação dos objetos e técnicas de cada período,
procura ditar a relação entre as empresas e o lugar onde elas se encontram. Como as
características dos períodos se alteram ao longo do tempo, os parâmetros desta relação
também se modificam, tanto efetiva como potencialmente.
Definimos, durante a pesquisa, três períodos. O primeiro período, no qual as benesses
oferecidas pela empresa a seus funcionários eram dadas como “favor” pessoal do empresário,
sem interferência do Estado, tem sua forma característica mantida até a década de 30,
prolongando-se principalmente longe dos grandes centros. Isto ocorre porque, neste período,
ainda não havia uma integração territorial efetiva do território brasileiro, e o processo de
industrialização e urbanização do país ainda se iniciava. O segundo período, dado pela
implantação do meio técnico-científico no Brasil, é marcado pela ação do Estado e pela
difusão de uma racionalidade científica, segundo a qual as empresas deveriam obter o
controle de todos os âmbitos da vida dos seus funcionários, formando o mercado consumidor
interno necessário para a industrialização crescente. Este período, com algumas alterações
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importantes em seu funcionamento, estende-se até meados da década de 80, quando as
empresas passam a constituir fundações próprias especializadas na normatização da relação
entre elas e a comunidade como um todo. Neste terceiro período, cresce também o número de
certificações e premiações privadas, configurando toda uma lógica normativa à parte do
Estado. No quadro abaixo, apresentamos uma síntese das características de cada período e, a
seguir, detalharemos a descrição e a transição entre eles.

Periodização: A Ação Social das Empresas no Brasil

ATÉ A DÉCADA DE 30

• Ações personalizadas na
figura do empresário com
grande motivação
religiosa (como “favor”),
sem destaque para a
empresa;
• Constituição de vilas
operárias, creches,
hospitais e outros
equipamentos para uso
dos operários;
• Ausência da
regulamentação estatal;
• Empresas de limitado
alcance territorial.

DA DÉCADA DE 30 a 80

• Surgimento dos direitos trabalhistas
e pressão dos sindicatos;
• Constituição das instituições de
serviço social da indústria e
comércio (SESI, SESC, SENAC),
com regulação do Estado como
política pública;
• Orientações da igreja para a ação
social dos empresários;
• Atividades começam a atingir a
população em geral;
• O papel político do empresário é
considerado (promoção da livreiniciativa contra o socialismo).

A PARTIR DA DÉCADA DE 80

• Retração da regulação do Estado sobre as ações
sociais;
• Multiplicação das instituições empresariais para ação
social (fundações, institutos);
• Utilização de uma linguagem própria (menções à
participação, cidadania, responsabilidade), como parte
do marketing empresarial;
• Ações desvinculam-se da exclusividade da esfera do
trabalho, e atingem a população como um todo;
• Início das certificações, prêmios e normas privadas,
bem como do balanço social;
• As ações sociais passam a se organizar segundo uma
lógica territorial própria, em pontos selecionados e
com duração determinada (verticalidade);
• A ação social das empresas se intensifica
territorialmente na região concentrada;
• O papel político se dá não mais em oposição ao
socialismo, mas como garantia de legitimidade para a
ação política das empresas;

Quadro 1 - Idealização e elaboração da autora.

1.1

Primeiro período: Filantropia como “favor”

Neste primeiro período, marcado pelo início da industrialização e da urbanização
acelerada no Brasil, a integração do território ainda não era uma realidade, mesmo próximo às
cidades de maior porte. Analisando estas cidades, podemos dizer que se tratava de núcleos
praticamente sem comunicação entre si, que se desenvolviam de maneira isolada e, durante
séculos, relacionaram-se mais à dinâmica externa do que com os demais núcleos. Este é o
período da chamada urbanização de “arquipélago”, na qual o mercado consumidor interno era

12

inexpressivo e as trocas materiais e de informação não exerciam um papel fundamental na
dinâmica dos lugares.
Em relação à indústria nascente, podemos encontrar um processo semelhante. Diante
da inexistência de um grande contingente de operários à disposição destas indústrias nas
cidades, e das necessárias condições que os mantivessem prontos ao trabalho, a organização
territorial característica deste período eram as vilas operárias, nas quais o industrial
edificava, à parte do mundo exterior, todas as condições que julgava necessário para o
funcionamento de sua atividade fabril 14 .
Não há um levantamento sistematizado das vilas operárias construídas no Brasil. Os
exemplos mais comuns, citados pela literatura, situam-se em São Paulo (Vila Maria Zélia, no
Belenzinho, Vila Prudente, construída pela Falchi em 1890, no Ipiranga; Vila Crespi, na
Mooca, Vila Nadir Figueiredo, Vila Economizadora, Vila Beltramo, Vila Cerialina, Vilas de
Votorantim e de Santa Rosália; fábricas de Antonio Penteado, no Brás; Cia. de Calçados
Clark e Cia. Antártica) e no Rio de Janeiro (Cia. Progresso Industrial do Brasil, fundada em
1889, a Cia. América Fabril, Cia. de Fiação e Tecelagem Aliança e Fábrica de Fiação de
Tecidos Corcovado) 15 .
As vilas operárias eram, mais do que uma estratégia de concentração dos trabalhadores
em torno das fábricas, uma maneira de incutir a disciplina necessária para o trabalho fabril e
também para o uso do tempo livre. Rago (1997, p.177 e 178), em seu livro sobre a formação
desta disciplina, analisa as vilas operárias:

Estratégia patronal de fixação da força de trabalho ao redor da unidade produtiva neste
momento histórico de constituição do mercado de trabalho livre no país, a construção das
vilas operárias permite controlar a economia interna do trabalhador e seu próprio tempo fora
da esfera do trabalho, delimitando o espaço em que pode circular [...] Na verdade, muito
mais que uma maneira de morar, as vilas representam a vontade de impor sutilmente um
estilo de vida. Através da imposição das vilas operárias, vilas punitivas e disciplinares,
estabelece-se todo um código de condutas que perseguem o trabalhador em todos os espaços
da sociabilidade, do trabalho ao lazer. As vilas, antíteses dos cortiços, permitem que o poder
disciplinar exerça um controle fino e leve sobre o novo continente das pequenas relações

14

Márcio Piñon de OLIVEIRA (2006) identifica para as indústrias cariocas da virada do século XIX para o XX a
existência de uma passagem do arranjo espacial “fábrica-fazenda”, no qual as empresas faziam uso da estrutura
de produção rural em simbiose com as características urbanas da atividade fabril, para o “cidade-fábrica”,
quando a empresa agrícola é deixada de lado em função do incremento da urbanização.
15
Estas referências estão presentes em RAGO, 1997, p.33, 34 e 177.
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cotidianas da vida do trabalhador. Eliminando todos os intervalos que separam vida e
trabalho do dia-a-dia do operário, a forma burguesa de habitação designada para o pobre
instaura um novo campo de moralização e de vigilância.

É possível encontrar exemplos de vilas operárias não apenas no Brasil, mas também
em outros países da América Latina. A empresa têxtil argentina Algodonera Flandria, como
descreve Barbero e Ceva (2000, p.141), aliava o ideário católico à disciplina fabril na década
de 20 como base para a convivência na vila operária, concebendo a empresa “não apenas
como uma organização econômica, mas também como um instrumento a partir do qual era
possível materializar um projeto social e inculcar nos trabalhadores seus próprios valores”.
As vilas operárias possuíam, em graus diferenciados entre si, a organização espacial
que permitia aos patrões o controle efetivo dos trabalhadores. Além dos equipamentos
urbanos necessários para a satisfação das necessidades básicas, sem que fosse preciso sair da
vila para praticamente nenhuma atividade, tal organização criava um forte vínculo entre o
patrão e os trabalhadores, “numa mescla de sentimentos que incluem gratidão e
cumplicidade” 16 . Estes equipamentos incluíam desde a moradia (projetada para criar nos
operários um apego pela intimidade da vida familiar), serviços comerciais básicos, como
armazéns, farmácias e açougues, até as escolas para os filhos dos operários, cujo currículo era
controlado pelo patrão. Quando se tratava de fábricas distantes de centros urbanos, como no
caso da empresa Acesita no interior de Minas Gerais, a gestão da empresa incluía também
serviços públicos básicos, como a segurança pública, os transportes e mesmo a telefonia,
disponibilizada para os trabalhadores na forma de ramal da empresa.
As vilas operárias, como afirma Garcia (2002, p.28) possuíam o apoio do poder
público e da igreja, visando a dois objetivos:

primeiro a interferência nas habitações populares, de acordo com a mentalidade higienista
que associava pobreza à sujeira e a comportamentos desviantes e segundo a
disciplinarização dos pobres via trabalho, no sentido de fabricar a classe trabalhadora
desejada. Segregada nos bairros periféricos e distantes da cidade, sua sociabilidade é
reconstruída no espaço circunscrito da vila, sob a gerência patronal.

16

RAGO, 1997, p.179.
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Fica claro, deste modo, de que maneira a edificação das vilas operárias possibilitava a
constituição da psicosfera adequada para a formação do operariado desejado pela indústria
nascente. Tratava-se de uma política territorialmente seletiva de atendimento às carências da
população, com um alto preço em termos de direitos civis básicos, como o de ir e vir. Como
nos conta Rago (1997, p.183), sobre a vila operária mais célebre deste período, a Vila Maria
Zélia, localizada na capital paulista e construída em torno das indústrias têxteis do empresário
Jorge Street, “o toque de recorrer soava às nove da noite, a ingestão de bebidas alcoólicas era
proibida, a recepção dos visitantes passava pela guarda de vigilância instalada na guarita”.
Os equipamentos de lazer, como teatros, bares e quadras de esporte, também seguindo
as determinações da formação do trabalhador desejado, faziam parte das “benesses”
oferecidas pelos empresários aos seus empregados. A dominação religiosa exercida pela
igreja, localizada também no interior das vilas, tinha o papel de realizar a moldagem do
comportamento cotidiano dos trabalhadores em associação com os interesses patronais,
inserindo as noções de tempo útil, trabalho, disciplina, produtividade/pecado/culpa e
condenação da ociosidade 17 .
Como características gerais destas vilas operárias, Rago aponta:
•

arquitetura panóptica

•

hierarquia de casas por postos

•

o controle do currículo das escolas nas vilas

•

controle de preços dos armazéns

•

estreitas normas disciplinares

Se, por um lado, estas características impunham um modo de vida sob rígido controle
aos trabalhadores, por outro acabavam por minimizar as múltiplas carências existentes. É sob
este aspecto que os patrões destacavam as melhorias implantadas, não como imperativo para a
produção ou como necessidade técnica, mas sempre como fruto da consciência do empresário
em relação às necessidades da comunidade criada por ele. O paternalismo, marca fundamental
deste período, procurava estabelecer, com base na idéia de família, o consenso desejado pelo
patrão: “A imagem da família, utilizada para pensar a fábrica, cumpre a função explícita de
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RAGO, 1997, p.184. A autora resgata a imprensa anarquista da época para levantar estas percepções sobre as
vilas operárias.
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negar a existência do conflito capital/trabalho, sugerindo a idéia de uma harmoniosa
cooperação entre pessoas identificadas” 18 .
A tentativa de implantar esta harmonia para melhor aceitação das condições de
trabalho nem sempre se realizava de fato. Obviamente, os trabalhadores que se viam
arriscados de perder, além do emprego, a moradia e todos os serviços oferecidos a sua família
caso realizassem alguma manifestação ou greve tinham mais dificuldades para resistir ao
controle patronal. Entretanto, como ocorre até o momento atual embora de maneiras
diferenciadas, a resistência à implantação dos valores impostos se passa no plano do
cotidiano, na preservação das tradições, crenças e representações simbólicas nos “pequenos
territórios da vida cotidiana”, como destaca Rago (1997,p.14), ou no plano das
horizontalidades. A resistência acontecia no interior das fábricas e da vila, sendo
freqüentemente a única arma disponível aos trabalhadores, uma vez que as leis trabalhistas
inexistiam neste período.
A ausência de leis trabalhistas que determinassem as condições mínimas às quais o
empresário deveria atender é uma característica fundamental deste período, que vai
possibilitar a existência quase autônoma destas minicidades. Vale destacar que parte do que,
neste período, é considerado como caridade oferecida voluntariamente pelos patrões, no
seguinte torna-se lei. Durante todo o momento que nos ocupa, os patrões rejeitam a idéia de
que suas concessões passem a ser uma obrigação imposta pelo Estado. Como destaca
Weinstein (2000, p.69), durante uma greve, Matarazzo poderia até conceder uma redução na
jornada de trabalho, mas se oporia veementemente a ser obrigado a tomar tal medida por força
de lei. “Os porta-vozes da indústria rejeitavam explicitamente a ‘interferência’ do Estado nas
relações entre operários e patrões, enquanto que os sindicatos raramente procuravam a ajuda
do Estado”.

A transição para o segundo período

Não foi apenas o surgimento das leis trabalhistas que promoveu o fim das vilas
operárias. Existe toda uma mudança de racionalidade, imposta pelo próprio crescimento
urbano e a expansão do capitalismo no Brasil. Com os sistemas de engenharia promovendo
uma integração maior, embora concentrada, do território, o mercado interno passa a ganhar
18

RAGO, 1997, p.34.
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importância e a divisão territorial do trabalho põe em contato e cooperação regiões que antes
viviam suas próprias dinâmicas de maneira isolada. A tentativa de criar um mundo à parte,
representada pelas vilas operárias, começa a dar lugar a uma nova organização exigida pelas
formas capitalistas modernas de produção.
Oliveira (2006, sem paginação) analisa como a “cidade-fábrica” da Companhia
Progresso Industrial do Brasil (CPIB), localizada em Bangu, no Rio de Janeiro, torna-se agora
“fábrica da cidade”: “Assim, de ‘cidade-fábrica’ periurbana, Bangu começa, aos poucos, a se
transformar em um subúrbio carioca incorporado à dinâmica do Rio de Janeiro, modificando,
portanto, o seu arranjo espacial”.
É justamente na região prenhe de vilas operárias que se inicia o novo período. A figura
paternalista do empresário passa a ser substituída pela necessidade de uma disciplina
científica impessoal, exigida para a implantação do meio técnico-científico no país. O
conhecimento técnico voltado para a elevação da produção e o despertar do consumo passa a
ser a tônica da administração das empresas e, mesmo quando mantida a forma da vila operária
em alguns casos, seu conteúdo já não é mais o mesmo. Como afirma Weinstein (2000, p.44):

Antes de mais nada, enquanto as firmas têxteis mais antigas apresentavam os serviços
sociais como frutos da benevolência e da caridade do proprietário e identificavam tais
benefícios com a figura do patrão, as firmas mais novas os apresentavam como símbolo das
vantagens de trabalhar numa empresa industrial moderna e progressista. Significativamente,
as firmas mais novas deixavam esses serviços a cargo dos departamentos de pessoal, que os
administrariam de forma racional e impessoal. [...] enquanto as indústrias mais novas
pretendiam reforçar os laços dos trabalhadores com a empresa oferecendo-lhes moradias,
escolas e atividades recreativas, a rápida expansão urbana e industrial dos anos 20 e a
contínua rotatividade do trabalho foram transformando em projeto caduco e não-científico os
esforços de Street no sentido de criar na fábrica uma comunidade fechada em si mesma.

O conhecimento científico, agora aliado à expansão do capitalismo e à tentativa de
criar um mercado consumidor substitui a noção da comunidade separada do resto do mundo,
presente nas vilas operárias do primeiro período, pela noção do mundo como uma fábrica em
dimensões maiores, ideal fordista. Como afirma Oliveira (2006), “a incessante busca por uma
produtividade do trabalho – via técnica – cada vez maior, passa a ser o comandante do leme
do processo de acumulação do capital da empresa”.
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Por conta das próprias necessidades do novo tipo de industrialização que surge neste
momento, a implantação desta racionalidade segue uma difusão gradual e seletiva, de modo
que as características do primeiro período perdurarão durante muito tempo nas vilas operárias
mais afastadas, cujo “mundo à parte” será gradualmente inserido à nova lógica da
urbanização.
Outras permanências deste período podem ser observadas em algumas das próprias
características dos períodos seguintes. Como enfatiza Garcia, as políticas sociais, tanto
empreendidas pelo Estado como posteriormente pelas empresas, trazem um forte resquício da
tentativa de gerir a pobreza como doença ou perigo eminente, que deve ser contido através da
imposição de valores tal qual nas vilas operárias.

Diferente de outros países em que a religião também influenciou os valores acerca da
assistência aos pobres, a existência de uma sociedade civil, freqüentemente ‘capturada’, em
seus projetos, pelo poder dominante, assim como da frágil e tardia constituição de um
Estado que consolidasse a noção de direito fizeram com que a idéia do pobre como
subalterno e de assistência como favor se tornassem tão fortes que resistiram de forma
expressiva na cultura política do país até os dias atuais19 .

A “gestão higiênica da miséria” 20 , que foi a tônica das melhorias urbanas realizadas
neste primeiro período, servirá de base para várias ações governamentais, desta vez
institucionalizando numa série de órgãos e normatizando também parte das relações entre as
empresas e os lugares. O Estado é o grande diferencial neste novo período, tornando-se o
agente promotor das modernizações no território.

1.2

Segundo período: a regulação do Estado

A inserção do meio técnico-científico no território brasileiro se dá através de São
Paulo. É nesse estado onde a rede ferroviária, os portos, as redes de comunicação, o sistema
bancário e, sobretudo, o mercado consumidor estavam, ainda que de forma incipiente. O
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GARCIA, 2002, p.27.
MESTRINER (apud GARCIA, p.25) separa nosso primeiro período em dois, do ponto de vista das
organizações sociais. Do império até 1889, ocorreria a filantropia caritativa, com as organizações religiosas
sendo responsáveis pela assistência e a repressão. Do início da república até 1930, passaríamos a ter uma
filantropia higiênica, na qual as ações procurariam realizar, além da assistência, a prevenção e a segregação,
como base para uma “gestão higiênica da miséria”.
20
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crescimento das redes de transporte e comunicação passou a possibilitar, não apenas em São
Paulo mas gradativamente em todo o país, a presença do Estado. Deste modo, várias das vilas
operárias que ainda encontravam-se em isolamento após a década de 30, como por exemplo a
empresa Acesita, em Minas Gerais, foram conhecer tardiamente a presença do poder público
exercido, de fato, pelo Estado, e não mais pela empresa.
Esta difusão desigual das modernizações pelo território, que ainda não visava uma
integração territorial de fato, veio acompanhada, e como diz Ana Clara Torres Ribeiro (1991),
por vezes antecedida de uma psicosfera que promovia a sua aceitação e mesmo sua
premência. Os meios de comunicação, em especial o rádio, foram importantes veículos do
discurso do desenvolvimento e promotores do consumo e da urbanização. O Brasil entra neste
período com a maior parte de sua população vivendo no campo, com uma fraca integração
territorial, e sai como um país urbano, com uma profunda divisão territorial do trabalho
interna e com suas regiões ainda mais diferenciadas.
Esta diferenciação advém do processo de mecanização do território brasileiro, que se
difundiu em diferentes densidades pelas regiões do país. A difusão se deu a partir do centro
mais industrializado, no qual os equipamentos anteriormente instalados, bem como a
organização política em curso, conjugavam-se para abrigar as modernizações vindouras. A
partir da década de 30, na qual tornava-se cada vez mais inadequado o projeto das unidades
industriais separadas do seu entorno, a modernização desejada pelos empresários deveria ser
respaldada necessariamente pelo Estado. Deste modo, o poder político dos industriais, antes
auto-suficiente em suas vilas operárias, passa a almejar o alcance da sociedade como um todo,
disponibilizando crescentemente o território do país ao seu projeto modernizador.
Baseando-se em Boschi e Diniz, Garcia (2002, p.6) afirma que, no período de 1930 a
1945, “a orientação da conduta do empresariado industrial é voltada ao processo de sua
incorporação ao esquema de poder.” Fatores internos, como o crescimento do operariado
urbano sindicalizado, aliados ao contexto externo de crescimento do socialismo e a
implantação de direitos trabalhistas nos países europeus, indicavam ao empresariado que, sem
que houvesse a implantação de uma base normativa estatal que garantisse seus interesses, o
contexto social poderia ameaçar a expansão do capitalismo no país.
Para a implantação de leis trabalhistas que regulassem a relação entre patrões e
empregados, por um lado, houve a pressão exercida pelos movimentos sindicais,
especialmente nas indústrias têxteis. Por outro lado, na formulação de tais leis, o poder

19

político dos empresários se fez valer com mais força, respaldados pela própria coerção do
Estado contra a participação popular. Como nos traz Weinstein (2000, p.80):

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio enviava os projetos de leis do trabalho para
a FIESP e outras federações patronais para comentários e sugestões, algumas das quais eram
incorporadas às versões finais. (Os sindicatos de trabalhadores não recebiam tais atenções, e
sua participação limitava-se a duvidosos representantes no Departamento Nacional de
Trabalho).

Não há, deste modo, um embate de interesses entre empresários e o Estado. Mesmo
em se tratando de políticas sociais, pela primeira vez organizadas na forma de legislação, com
órgãos próprios, o Estado não entra em conflito com o que já existia, oferecendo apenas uma
forma institucional adequada ao novo momento histórico 21 .
O papel político do empresário não se dava somente pela garantia de seus interesses na
criação da legislação trabalhista. A ameaça externa do comunismo, principalmente após a
segunda grande guerra, passa a ser um fator de extrema preocupação dos empresários, que irá
orientar suas ações junto aos trabalhadores e acompanhará, como veremos posteriormente, seu
projeto de implantação da racionalidade científica no território. Na verdade, podemos falar de
uma tríade que, neste período, orienta a formação da psicosfera que sustentou a modernização
do território brasileiro: juntamente com a ciência, que justifica de maneira aparentemente
neutra o projeto político dos empresários, temos a religião, que tanto no Brasil como em
outros países ofereceu o fundamento moral e a luta contra o comunismo, que, até a década de
80, será implícita ou explicitamente o horizonte do projeto de modernização implantado no
país. Analisaremos separadamente estes temas, embora na realidade eles tenham se apoiado
conjuntamente.

A religião como fundamento moral

Ainda que não seja possível homogeneizar as ações e a ideologia disseminada por
nenhuma religião – afinal, após a implantação do regime militar no país conhecemos, sob a
21

GARCIA, 2002, p.26, reconhece esta continuidade em relação às entidades assistenciais. “A assistência social
que se constituiu a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas contou com uma forte herança de ações
filantrópicas existentes, que, por sua vez, permaneceram coexistindo após a criação de instituições públicas de
cunho assistencial. Nesta medida, o Estado entra, mas não colide com o que existe, ao contrário, em muitos
casos, mantém”.
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égide da Igreja Católica, experiências as mais reacionárias ocorrendo simultaneamente a
resistências que foram fundamentais para o fim do regime –, foi com base nas igrejas católica
e protestante que se iniciaram os fundamentos teóricos e morais do que hoje conhecemos
como responsabilidade social das empresas. É também a partir da ação das igrejas que
começaram, muito antes, as medidas assistencialistas que foram as primeiras políticas sociais
no nosso país.
Ainda em 1931, foi criada na Europa uma associação de empresários franceses, belgas
e holandeses que procurava aplicar as doutrinas cristãs à prática empresarial. A UNIAPAC
(União Internacional de Associações Patronais Cristãs), que atua até os dias de hoje,
representa uma novidade do período não por relacionar os valores religiosos à prática
empresarial (nas vilas operárias, como foi dito, a Igreja era um apoio importante para o
controle moral dos trabalhadores), mas por se constituir em uma organização que sistematiza,
pela primeira vez, a influência da igreja como instituição na relação entre os empresários e a
sociedade como um todo.
No Brasil, embora a criação de uma instituição semelhante (a Associação dos
Dirigentes Cristãos de Empresa, associada à UNIAPAC) veio se dar apenas em 1961, a FIESP
ofereceu apoio sistematicamente na década de 30 a instituições católicas de trabalho
comunitário, afirmando a proximidade entre a concepção de sociedade da igreja e do
empresariado paulista. Como descreve Weinstein (2000, p.101):

Em 1933 a FIESP anunciou a seus membros, com evidente prazer, a fundação de um Centro
de Ação Social em São Paulo, ‘visando a implantação de princípios sãos no seio das classes
trabalhadoras’. O comunicado estimulava os membros a dar contribuições financeiras a esse
centro de serviço social católico, afirmando que o triunfo de seus princípios significaria a
‘reconciliação entre capital e trabalho’. Na verdade, muitos dos maiores porta-vozes da
indústria, inclusive Roberto Simonsen e Morvan Dias de Figueiredo, incorporavam cada vez
mais a linguagem e conceitos da Ação Social Católica para fundamentar suas posições
relativamente aos serviços sociais para trabalhadores [...] completando à maravilha o apelo
mais técnico e mais frio da administração científica. Na década seguinte, essas duas
correntes de pensamento – ativismo católico conservador e racionalização – tornaram-se
cada vez mais entrelaçadas no discurso dos industriais.

É possível notar como o racionalismo científico e a luta contra o comunismo
somavam-se à religião para constituir uma sólida base para formação do discurso. Nos
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Estados Unidos, onde o protestantismo travava sua oposição contra o comunismo com ainda
mais vigor, surge, em 1949, o “Conselho Federal das Igrejas de Cristo para a América”, que
financiou um estudo sobre as responsabilidades sociais dos homens de negócio, com o claro
objetivo de promover o sistema de mercado contra a expansão do comunismo. Assim, como
resultado deste estudo, em 1953, surge a primeira obra dedicada a este tema, que serve de
referência até os dias atuais para a análise das responsabilidades sociais corporativas, com
autoria do economista Howard Bowen.
O autor busca, em vários trechos do livro, justificar a existência da propriedade
privada por meio da sua função social, que deveria ser exercida por administradores
conscientes do seu papel na sociedade capitalista, mas controlada por esta mesma sociedade.
O protestantismo, segundo o autor, forneceria uma base moral sólida para que se estabeleçam
limites às distorções existentes na prática do capitalismo, oferecendo motivações para além do
lucro no exercício da administração das empresas. Mas é na proposta católica do Plano de
Conselhos Industriais, nos quais estariam representadas várias partes interessadas
(trabalhadores, consumidores, o “público geral”, fornecedores, administradores de empresas)
decidindo sobre o interesse social em geral, que o autor acredita encontrar uma organização
que faria valer de fato o controle social. Esses conselhos seriam organizados em várias
escalas, desde no interior da indústria, passando para a região, a nação e mesmo o mundo
(BOWEN, 1953, p. 198); seriam órgãos reconhecidos pelos governos, mas não seriam
públicos.
A idéia de partes interessadas agindo sobre a administração das empresas, abordadas
hoje como “stakeholders” 22 , aparece atualmente desvinculada desta origem relacionada aos
planos religiosos na literatura específica sobre o tema. Entretanto, a moralidade que imputaria
aos homens de negócios (hoje, às empresas, visto que estas no próximo período passam a ser
tratadas como entes independentes) uma ação que vise o bem-estar da sociedade além do
lucro, mantém-se praticamente intacta com o passar do tempo. A concepção atual da
administração empresarial de que a empresa deve ter sua “missão”, seus “valores”, suas
“crenças”, presente em praticamente todas as grandes corporações, tem origem na moral
protestante existente neste período.
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Stakeholders são todos os grupos com os quais a empresa lida (consumidores, governo, fornecedores, etc..).
Faremos uma explanação mais ampla deste termo no item 2.6 do próximo capítulo e também nas conclusões.
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A luta contra o comunismo, ou a promoção da economia de mercado

No livro de Bowen aparece de maneira indissociável a idéias de valores morais
religiosos e a negação do comunismo. Ernest Johnson, numa “crítica ética” na parte final do
livro, reafirma “[...] uma convicção inabalável de que a salvação de nosso sistema econômico
depende profundamente da boa vontade dos homens de negócios que professam fidelidade
aos ideais cristãos, para seguir, em seu labor quotidiano, a vocação genuinamente cristã”
(BOWEN, 1953, p.280). A religião e a ação empresarial andariam juntas para a manutenção
do capitalismo.
O estudo de Bowen tem como objetivo principal atender a uma preocupação que hoje,
ao menos aparentemente, não mais se aplicaria: a necessidade de justificar a existência das
empresas. Isto se deve principalmente à “ameaça comunista” que se constitui, de fato, em um
espectro presente ao fundo de todo o seu pensamento. Veja no trecho a seguir, este fato:

A liberdade sem paralelo de tomar decisões econômicas, de milhões de homens de negócios
particulares, que caracteriza o nosso sistema de livre-iniciativa, não pode se justificar se fôr
boa sòmente para os diretores das emprêsas, mas sim quando também fôr boa para tôda a
Sociedade. Só podemos apoiar a liberdade e o contrôle privado da emprêsa se favorecerem o
bem-estar geral, assegurando o progresso, fomentando um padrão de vida elevado,
contribuindo para a justiça econômica, etc. 23

Segundo Bowen (1953, p.40), caberia aos homens de negócio proteger “o sistema
econômico baseado na auto-determinação e [...] auxiliar a impedir o advento de um contrôle
total da vida econômica pelo Estado. O fato dêle assumir suas responsabilidades é, no
mínimo, uma alternativa parcial ao socialismo.” A própria mudança na opinião pública, que
passou na década de 20, de acordo com o autor, a possuir expectativas diferenciadas em
relação ao papel da empresa na sociedade, deve-se à comparação com as experiências
socialistas existentes no exterior.
Poderíamos pensar que, por se tratar do país com a ideologia imediatamente oposta,
esta necessidade de contrapor-se ao comunismo seria uma experiência apenas norteamericana. Entretanto, podemos encontrá-la presente e determinante em um dos marcos mais
importantes da responsabilidade social no Brasil. Em 1946, é divulgada a “Carta da Paz
23

BOWEN, 1953, p.14.
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Social”, escrita em maio do ano anterior por empresários presentes na “Conferência das
Classes Produtoras”, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Neste momento, a antítese do conflito
entre capital e trabalho é colocada como a construção da “paz social”, a qual tais empresários
diziam-se dispostos a edificar por meio da criação de órgãos capazes de atender aos
problemas mais básicos dos trabalhadores brasileiros. Observe trechos desta carta, que
justificam inclusive a importância do capital e dos empresários para a sociedade como um
todo:

O capital não deve ser considerado apenas instrumento produtor do lucro, mas,
principalmente, meio de expansão econômica e bem estar coletivo [...] Os empregadores e
empregados que se dedicam no Brasil, aos vários ramos de atividade econômica reconhecem
que uma sólida paz social, fundada na ordem econômica, há de resultar precipuamente de
uma obra educativa, através da qual se consiga fraternizar os homens, fortalecendo neles os
sentimentos de solidariedade e confiança. 24

Foi pela necessidade de manutenção desta paz social que os empresários apoiaram a
mudança na legislação trabalhista. Ainda que se opusessem a tais obrigações, como afirma
Weinstein (2000, p.75): “A necessidade de harmonia entre classes tornava inevitáveis
determinadas concessões, mesmo as de natureza ‘não-científica’.” Vejamos, então, o papel do
discurso científico neste período.

Racionalidade científica: o elo fundamental na psicosfera do segundo período

Enquanto os valores religiosos e a luta contra o comunismo poderiam ser alvos de
críticas, dado o caráter claramente ideológico de ambos, a racionalidade técnico-científica
mostrava-se como isenta destas críticas. O aumento da produção baseado numa organização
não apenas do interior das fábricas, dentro do processo produtivo, mas de todo o território,
que deveria ser equipado para proporcionar o crescimento econômico, servirá de bandeira que
pretensamente reuniria os esforços de todos os agentes – o empresariado, o Estado, os
trabalhadores – em prol do conjunto da sociedade. Trata-se da voz mais forte na construção da
psicosfera do segundo período, que fará uso de importantes redes criadas pelo Estado para
difundir e fazer valer suas intenções.
24

SESC, p.24, grifos nossos.
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A modernização da organização produtiva apenas iniciava-se nas fábricas; a intenção
era realizar a administração dos problemas sociais da mesma maneira que deveria se dar
dentro das fábricas: era preciso quantificar, mensurar, utilizar critérios científicos que
determinassem o modo mais eficiente de realizar a gestão do território como um todo.
Baseados no fordismo, os industriais da década de 30 e 40 – entre eles a figura marcante de
Simonsen, formulador de grande parte destas idéias –, ao contrário do período anterior quando
a vila operária era um mundo em miniatura, viam o mundo como uma grande fábrica,
esperando nele realizar a aplicação dos métodos racionais e científicos para atingir o mais alto
grau de eficiência. Como disse Weinstein (2000, p.24): “O conjunto não muito sistemático de
princípios conhecido como fordismo aspirava a transformar muito mais que o processo de
trabalho; seu objetivo era toda a sociedade, sendo a fábrica o centro irradiador da
reorganização social e da transformação econômica.”
A influência política dos empresários nessa época se dava com base na suposta
neutralidade conferida ao tratamento científico da realidade.

[...] a tendência dominante era no sentido de retirar o debate sobre as condições de trabalho
da arena política e discutir essas questões num contexto científico e despolitizado. Não há
dúvida de que, privilegiando a produtividade e a rentabilidade, os tayloristas e fordistas
estavam exprimindo uma preferência com óbvias conotações políticas, mas sempre tendo o
cuidado de disfarçá-la com a linguagem da ciência e de sua contribuição para o bem-estar
social. 25

Não foi à toa que a aplicação dos recursos empregados sob essa ótica se deu de
maneira a favorecer a região onde mais se concentravam as indústrias, promovendo
importantes economias de aglomeração para o parque industrial instalado em São Paulo. Foi a
partir daí que surgem as instituições, criadas por decreto governamental, mas gerenciadas
pelos empresários, que irão edificar a rede através da qual a psicosfera desejada pelos
industriais se difundirá pelo território. Trata-se de um exemplo claro de solidariedade
institucional 26 , uma vez que a regulação estatal possibilitou a criação dos serviços sociais e de
ensino da indústria e do comércio, que analisaremos a seguir.
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WEINSTEIN, 2000, p.75.
A solidariedade institucional, tal como propõem CASTILLO, TOLEDO e ANDRADE (1997, p.79-80),
baseia-se no fato de que “O conjunto de leis nacionais, estaduais e municipais [...] tem vigência sobre um
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SENAI, SESI, SESC e SENAC

Antes do compromisso mais formal inscrito na “Carta da Paz Social” em criar
instituições respaldadas pelo Estado, dedicadas à aprendizagem industrial e ao serviço social,
houve uma tentativa por parte dos empresários de criar tais serviços sem a normatização
estatal. A primeira experiência de manutenção de serviços sociais pelas indústrias se deu,
segundo Weinstein (2000, p.84), durante a revolução de 32, quando foram criados clínicas e
serviços de assistência médica para adesão do operariado à causa dos revoltosos. Entretanto,
com o fim da revolta, os industriais cessaram a contribuição apesar da insistência da FIESP
para a sua manutenção, demonstrando que qualquer iniciativa baseada em contribuições
voluntárias não teria êxito.
Entretanto, esta mesma revolução serviu de experiência para os industriais da época
implantarem, sob a administração de Simonsen, métodos científicos que geraram um
relevante aumento de produtividade. Convencidos da necessidade de reproduzir tais práticas,
e também carentes de trabalhadores treinados para aplicá-las no serviço fabril, os empresários
reuniram-se a Vargas para criar, em 1942, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o
SENAI. Como explica Weinstein (2000, p.120), o SENAI reúne, por um lado, a capacidade
de coerção exclusiva do Estado, permitindo que tal projeto fosse integralmente abarcado pelos
industriais que deveriam sustentá-lo financeiramente; por outro lado, contém a valorização da
autonomia própria da iniciativa privada, que determinou a sua evolução, sua dispersão
territorial e, a cada novo momento, reafirmava o que deveria ser considerado racional e
científico para ser difundido pela instituição. Foi o casamento bem sucedido entre a
solidariedade organizacional do empresariado da indústria e a solidariedade institucional em
nível federal, união esta estabelecida após o conflito de 1932.
Além de favorecer a região mais industrializada, “a estrutura do SENAI também
eliminou qualquer participação dos sindicatos no processo de formação profissional, ao
mesmo tempo em que permitia aos industriais ficar com todo o mérito por uma iniciativa que,
segundo a opinião geral, servia aos interesses da nação e do operariado. 27 ”

fluxos no território”. No subitem seguinte, é possível observar como a regulação estatal influenciou não apenas a
localização das unidades de serviço social e treinamento técnico, mas por meio delas também a própria
interiorização da indústria, sustentada pelo alastramento da psicosfera promovida por estas instituições.
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Mesmo que auxiliasse a mecanização das indústrias, substituindo diversos saberes dos
operários por trabalhos repetitivos, o SENAI não era visto de maneira negativa por
trabalhadores carentes de formação profissional. Da mesma maneira que o conhecimento
científico impulsionando a produtividade revestia-se de um caráter neutro, esta possibilidade
de treinamento e preparação para o trabalho era vista com bons olhos, não se discutindo a
opção política de oferecer apenas a educação que servia à indústria em lugar de uma educação
num sentido mais amplo. Como destaca Heloisa Cardoso (1998, p.128):

O plano de industrialização dos anos 50 transformou a qualificação da mão-de-obra em um
objetivo a ser buscado tanto pelos empresários, como pelas camadas populares [...] O
sistema educacional oficial não possuía infra-estrutura para assumir um ensino profissional
em larga escala. Daí a criação de um sistema de ensino paralelo, desenvolvido através do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

Qualquer tentativa no sentido de implantar um ensino profissional para todos estaria
em desacordo com o que era considerado racional e eficiente entre os industriais da época.
O SENAI expandiu-se direcionando e sendo direcionado pelo caminhar da indústria
paulista em direção a cidades do interior, de acordo com o interesse dos empresários. Não era
apenas o treinamento técnico que o SENAI proporcionava aos trabalhadores da indústria; era
produzido o trabalhador ideal segundo a racionalidade científica, com aulas sobre o
comportamento desejado nas fábricas e os critérios nos quais tal trabalho deveria ser
realizado. Neste sentido, o SENAI proporcionou a difusão, pela sua rede de escolas, da
mentalidade exigida pela nova indústria aos trabalhadores, o que demonstra a interrelação
fundamental entre a tecnosfera edificada por esta instituição e a psicosfera que se disseminava
pelo território.
Weinstein (2000, p.140 e 151/152) descreve a distribuição territorial do SENAI nos
primeiros anos:

A organização logo expandiu sua rede de escolas no interior paulista; ao final da guerra,
Campinas, Jundiaí e Taubaté tinham programas do SENAI, e já se decidira criar um
internato para alunos do interior residentes em áreas em que a densidade da população
industrial era muito baixa para justificar uma escola própria [...] Em 1947, havia vinte e duas
unidades do SENAI, sem incluir os programas desenvolvidos nas próprias empresas. As
escolas do SENAI espalhavam-se pelos bairros industriais da capital – Brás, Barra Funda,
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Belenzinho, Luz, Mooca, Ipiranga – e em cidades industriais vizinhas como São Caetano e
Santo André. Cidades grandes do interior, como Campinas, Jundiaí, Mogi das Cruzes, São
Carlos, Ribeirão Preto, Bauru e Taubaté, tinham externatos e internatos do SENAI em 1947.

Entretanto, para que a implantação do meio técnico-científico se realizasse, não era
necessária apenas a aquiescência dos trabalhadores industriais. Como era o conjunto do
território que viria a assumir o encargo desta implantação, mesmo as regiões que não
receberiam diretamente as modernizações deveriam partilhar dos valores existentes no
discurso empresarial. Isto se tornava ainda mais premente para os industriais, receosos como
estavam, naquele período, do avanço do socialismo que ameaçava o bom andamento do seu
projeto.
Assim, em 1946, com base na “Carta da Paz Social”, foram criados o SESI (Serviço
Social da Indústria), SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio) e SESC
(Serviço Social do Comércio), como continuação da implantação deste projeto. “O projeto
fordista aspirava à reorganização da sociedade como um todo, não apenas a fábrica, o que
exigia [...] serviços médicos e educacionais de determinado padrão, horas de lazer para
consumir e para recreação sadia, e uma sólida estrutura familiar. 28 ”
Nesta perspectiva, enquanto o SENAC teria um papel semelhante ao SENAI na
construção do profissional ideal para o trabalho junto ao comércio, o SESI e o SESC
deveriam dedicar-se diretamente à questão da Paz Social, como um esforço do empresariado
para conter a “ameaça comunista” e inserir os valores desejados junto à família dos
trabalhadores.

Observando que o baixo padrão de vida, os contrastes entre regiões e classes, e o baixo nível
educacional tornavam a classe operária brasileira passível de ‘infiltração’ por ‘elementos
extremistas’, Simonsen apresentava o SESI, com o seu slogan ‘Pela Paz Social no Brasil’,
como um meio de contrabalançar essas influências. Só em São Paulo, o SESI teria influência
sobre cerca de 600 mil operários brasileiros, e se suas famílias fossem incluídas, mais de um
terço da população do Estado seria servida pela nova organização. 29

Ainda que tivessem papel central no projeto dos empresários, os serviços sociais não
foram criados sem pressão dos sindicatos. Na verdade, sua criação foi a melhor forma de
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amenizar este conflito que se tornava cada vez mais evidente diante do fim da ditadura de
Vargas, no momento democrático pelo qual passava o país no ínterim entre as ditaduras.
Como ressalta Weinstein (2000, p.161),

[...] para os fundadores do SESI, o desafio mais sério era o movimento operário e sua
crescente mobilização. A onda de greves, o ressurgimento do partido comunista, francas
manifestações de luta de classes e a consciência que a elite tinha de que esses fatos
representavam uma profunda ameaça à paz social devem ser levados em conta para entender
a criação do SESI e suas atividades nos primeiros anos de sua existência.

Tanto o SESI quanto o SESC dedicaram-se, logo no seu início, a atividades
assistenciais as mais básicas para a população. As atividades do SESC até o final da década de
40 são descritas pela própria instituição como “nitidamente médico-assistencial,
correspondendo à carência de recursos da sociedade brasileira em relação à saúde pública e à
proteção da saúde do trabalhador do comércio. 30 ” O SESI, da mesma forma, criou em 1947
sua primeira clínica médica, localizada entre os bairros industriais do Tatuapé e do
Belenzinho. As outras duas ações do SESI dos primeiros anos foram as cozinhas distritais e os
postos de abastecimento, que tornaram notória, justamente pela localização, a estratégia que
fundamentava a instituição. Destinadas a oferecer, a um custo reduzido, a alimentação
necessária para os trabalhadores das indústrias e suas famílias, ambos eram utilizados pelos
empresários como importantes apaziguadores de movimentos sindicais e para a eliminação de
núcleos considerados perigosos do ponto de vista ideológico.

A campanha contra a carestia não era o único fator que estava em jogo na criação de postos
de abastecimento e especialmente na escolha dos lugares onde eles seriam instalados. Numa
reunião do conselho regional do SESI em julho de 1947, Armando de Arruda Pereira
anunciou orgulhosamente que ‘com a instalação dos postos de abastecimento em certas
zonas da cidade, conseguimos fechar seis postos comunistas’. Na mesma reunião, um
industrial têxtil de Sorocaba pediu que se desse mais atenção ao interior, e principalmente à
sua cidade, ‘onde existe um grande número de elementos comunistas’. Os postos de SESI
também solapavam as cooperativas dos sindicados, mesmo quando elas não contavam com a
participação de ‘comunistas’. 31
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Deste modo, ainda que estes órgãos obtivessem o respaldo do Estado, a estratégia
territorial de sua utilização, a fim de promover a relação desejada entre as empresas e seus
trabalhadores, obedecia aos interesses exclusivamente empresariais. A difusão desta
psicosfera, inclusive para o interior do estado de São Paulo, onde as carências urbanas eram
ainda maiores e a ação do SESI obtinha um impacto mais pronunciado, acabava por ser
direcionada para os lugares nos quais, segundo a visão empresarial, seria mais necessário para
o apaziguamento dos conflitos entre a racionalidade existente e a racionalidade instrumental
patronal. Freqüentemente, nos casos de grandes greves e mesmo de redutos eleitorais que não
seguiam a orientação patronal, as unidades do SESI eram a principal estratégia para a
desmobilização e a “conformação das mentes”.
Os programas do SESI acabaram servindo de substituição para o trabalho realizado
pelas empresas junto aos funcionários, relativos ao período anterior. Ainda que os tipos de
serviços oferecidos pudessem ser semelhantes em alguns sentidos, “[...] os dirigentes do SESI
e os industriais mais diretamente ligados a operações do SESI consideravam sua organização
como uma saudável alternativa aos esquemas paternalistas de assistência, que eles diziam ser
antiquados, não-científicos e humilhantes para os operários” 32 . Comparando com o período
anterior, os industriais passaram a agir conjuntamente por meio destas instituições, que
padronizavam o atendimento e, através de suas publicações, difundiam o pensamento
empresarial junto aos trabalhadores.
Passados os primeiros anos de atuação, tanto o SESI quanto o SESC assumem a
proposta de promover a “paz social” através da educação, sem abandonar os postos de
abastecimento e as clínicas. A concepção de educação para as instituições incluía, desde
cursos de alfabetização, corte e costura, legislação trabalhista (para a formação de
sindicalistas comprometidos com a “paz social”) até a figura do educador social. Ainda que o
SESC interprete este tipo de educação, em suas publicações, como uma preocupação com a
comunidade e a democracia – a idéia, exposta no seu plano de ação de 1953 de “educação
social, feita através do grupo e da comunidade, tendo como base a motivação, o interesse e a
participação, procurando dar um sentido democrático à educação informal” 33 – o papel do
educador social incluía a infiltração em reuniões de sindicato para a identificação dos “maus
elementos” e a ajuda à repressão da militância operária, principalmente no governo Dutra.
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A existência destas instituições, mais claramente ideológicas do que o SENAI e o
SENAC, gerava resistência de parte do operariado e até mesmo controvérsias entre os
empresários. Para justificar a sua atuação especialmente junto aos industriais, os serviços de
assistência e os cursos oferecidos eram colocados por estas organizações como um canal de
comunicação com os trabalhadores, que permitia que seu verdadeiro intuito – a formação
ideológica – fosse integralmente absorvido.
Para realizar esta “educação social”, sempre como ferramenta para os empresários, a
imagem do trabalhador era construída como alguém sempre suscetível ao aliciamento
ideológico, sem abandonar a concepção tradicional do pobre trazida do período anterior:

Independentemente do contexto, o SESI partia do princípio que a maioria dos trabalhadores
brasileiros constituía uma tabula rasa em que o educador social competente poderia
inscrever a crença mais adequada [...] Em sua concepção do trabalhador como um obstáculo
à modernização, que não podia ser removido apenas por salários mais altos, o SENAI e o
SESI podiam se inspirar numa longa tradição que retratava as ‘classes populares’ como
ignorantes, doentes e perigosas, e desvalorizava o trabalho manual e aqueles que o faziam. 34

A esta imagem disseminada pelo SESI, aliava-se sua proximidade com as
organizações católicas, de modo que eram ressaltados os valores religiosos em relação ao
comportamento dos sindicalistas – no tocante ao afastamento do comunismo –, da família, o
papel das mulheres e todos os aspectos da vida dos trabalhadores. A disseminação destas
visões para as cidades menores no interior do país foi se tornando possível através das
unidades móveis destas instituições, permitindo que mesmo onde a tecnosfera formada pelas
edificações fixas não pudesse ser levada, a psicosfera fosse difundida por meios
complementares.
O projeto educativo do SESC e do SESI vão sofrer uma dura transformação sobretudo
após o início do regime militar. Na verdade, ocorre uma profunda mudança no projeto de
modernização que determinava a relação entre o empresariado e a população em geral, em
virtude do aprofundamento da divisão territorial do trabalho e a entrada das multinacionais. A
atuação governamental passará a privilegiar as grandes estruturas para o lazer, esporte e
cultura, agindo mais diretamente sobre as políticas das instituições de serviço social e
educação em detrimento do projeto do empresariado nacional da década de 30.
34
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A partir da década de 60, o SENAI passa a vincular o seu currículo diretamente às
necessidades das multinacionais, reduzindo o projeto inicial de seus idealizadores referente ao
treinamento integral de aprendizes em favor dos cursos rápidos para jovens e adultos, visando
o imediato benefício da indústria. Dentro do projeto de modernização conservadora levado a
cabo pelas forças armadas, o papel do SENAI como preparador dos trabalhadores para a
indústria era importante, e houve um grande crescimento em unidades e formados pelo
SENAI após esta década. Em 1961, o SENAI assinou um acordo com o governo do Estado de
São Paulo para construção de dez escolas na capital e vinte no interior, e outras expansões se
deram após esta década. Entretanto, tal crescimento se deu “depreciando seus programas de
aprendizado em suas escolas e atendendo às exigências das grandes empresas, quase sempre
multinacionais. O SENAI continuava no centro da formação industrial, mas já não tinha
grande influência na definição de seu programa. 35 ”
A rápida mecanização no interior da indústria que, por um lado, necessitava do
treinamento oferecido pelo SENAI, por outro lado tornava aceleradamente ultrapassado este
mesmo treinamento realizado no interior da instituição, que não podia arcar com o custo de
substituição do maquinário. Deste modo, aliando-se ainda mais aos interesses instrumentais e
momentâneos das indústrias, parte do treinamento do SENAI passou a ser realizado dentro do
ambiente industrial e, mesmo assim, os trabalhadores formados não eram mais integralmente
absorvidos por conta da menor demanda advinda desta mecanização. O papel político do
SENAI na formação dos trabalhadores reduziu-se, mas vale lembrar que foram operários
formados por esta instituição que, na década de 70, irão iniciar o sindicalismo no interior das
fábricas que determinou, já nos anos 80, o fim da ditadura.
Já o SESC assistiu, em 1967, à instalação pelos militares do primeiro complexo
cultural e desportivo, o atual SESC Consolação e, em 1969, o SESC passa a se centrar em
atividades de lazer e respaldo às atividades educativas governamentais (Mobral, projeto
Rondon, Projovem, etc.). Ao se referir a esta mudança de foco, privilegiando as grandes
estruturas em detrimento do projeto educativo, uma publicação da própria instituição
reconhece o quanto o projeto inicial fora alterado:

A adoção do campo do lazer trouxe, do ponto de vista da metodologia de ação, uma
alteração fundamental no perfil de trabalho da entidade. Todas as propostas educativas
anteriores, centradas na educação social, na vida em grupo e na participação comunitária,
35
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assentavam-se sobre a idéia de que só era possível transformar as pessoas, e a realidade em
que viviam, através de sua inserção nos projetos sociais. [...] O lazer sócio-educativo como
foi assumido pela instituição, tornava prescindível essa educação via processo social. 36

Segue-se a inauguração do SESC Interlagos em 1975, um gigante empreendimento de
lazer para atendimento em massa e, na década de 80, o SESC Pompéia define a ação cultural
como grande tema tratado pelo SESC a partir de então. A edificação das grandes estruturas,
mudança marcante na tecnosfera desta instituição, passou a determinar como seria a sua
atuação, que acabou por servir de vitrine das obras militares num país tão carente de toda a
ordem de serviços sociais. A assistência, nesse momento, aliou-se à repressão 37 . O
atendimento, antes especializado nos trabalhadores e suas famílias, estendeu-se em maior ou
menor grau para toda a sociedade.
Mais flagrante ainda foram as mudanças ocorridas pelo SESI. Antes do golpe militar,
em 1961, o SESI passa a assumir as atividades educativas como seu foco principal, em
virtude da lei que obrigava as empresas a oferecer ensino primário aos filhos dos seus
funcionários. O SESI assume este encargo, preparando o material pedagógico, treinando
professores e organizando as escolas para as firmas.
Entretanto, a forte aproximação entre a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP) e a ideologia de segurança nacional das forças armadas fez com que o SESI
tivesse um importante papel na ocorrência do golpe de 1964. Foi o SESI que organizou, aos
moldes do que aconteceu na revolução de 32, o Serviço de Mobilização da Indústria para
fornecer alimentos, roupas e transporte para as forças armadas durante a tomada do poder 38 .
Além disso, através de seus recursos, foi criado o Serviço Nacional de Informações (SNI),
órgão que durante a ditadura respaldou a repressão militar. O SESI também treinou líderes
sindicais adequados ao novo regime, difundiu as mudanças na legislação trabalhista e
promoveu, em conjunto com o jornal O Globo, a Campanha Operário Padrão, que disseminou
o valor do esforço individual e a colaboração entre patrões e empregados. Estas medidas
36
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traduzem-se em novos caminhos para a “paz social” tornada, sob o novo regime, segurança
nacional.
Assim, ainda que a ditadura militar tenha tornado o papel político do SESI menor,
visto que sua contribuição para o ajustamento entre os ideais dos industriais e a resistência dos
trabalhadores era prescindível diante da forte repressão estatal, não houve uma ruptura da
psicosfera baseada na tríade religião-anticomunismo-racionalidade científica disseminada por
este órgão antes do golpe. O projeto empresarial foi assumido integralmente pelo Estado, que
agora faria uso de seu aparato repressivo para promover as modernizações que estiveram no
cerne da criação do próprio SESI, sem que a resistência popular a estas implantações
interferisse na sua concretização no território.
Se, por um lado, SENAI, SENAC, SESI e SESC tiveram a sua atuação desfigurada
pela intervenção governamental, por outro foi a psicosfera disseminada anteriormente por
estes órgãos que promoveu a nova fase da industrialização baseada no capital externo no lugar
da substituição de importações. Não por acaso, estas modernizações se deram justamente na
região onde a psicosfera disseminada por estes órgãos favoreceram a sua instalação, e onde,
indissociavelmente, a tecnosfera moderna era mais densa.
Como afirma Adriana Bernardes (2001, p.33), o período de 1945 a 1970 foi
fundamental na preparação das “condições para que a grande indústria (nacional e
multinacional), fundada na tecnociência, torne-se um vetor interno da organização
socioespacial nacional. O fenômeno da mundialização ganha vigor com a chegada de
inúmeras empresas multinacionais no país, particularmente na Grande São Paulo”. Tais
condições incluem, como dissemos, além da base técnica instalada, todo o conjunto de
regulamentações estatais que forma um contexto apropriado para a expansão do uso
corporativo do território que marcou este novo momento do segundo período.
São Paulo, reunindo os setores mais dinâmicos da indústria e a maior estrutura de
comunicação, equipamentos urbanos e serviços especializados, passa a ser o centro da divisão
territorial do trabalho de todo o país, de maneira que a dispersão da urbanização e
alastramento da indústria para as outras regiões se dá a partir do comando desta cidade. O
governo militar, que promoveu a edificação das grandes obras de infra-estrutura, permite a
propagação seletiva pelo território de densidades técnicas que asseguram a possibilidade de
uso corporativo a partir de São Paulo, de qualquer porção do país. A ciência e, agora, a
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informação, são as variáveis que permitem a prática das mais diversas atividades de maneira
integrada, e é a estrutura criada pelo Estado que possibilita esta mudança.
Acompanhando e, em certos lugares, antecedendo as modernizações, temos os meios
de comunicação auxiliando no papel de conformação da psicosfera, neste momento sob a
égide do Estado autoritário. O papel de formador de opinião e difusão de informações, no
momento anterior exercido pelo rádio, encontra na televisão um meio ainda mais eficiente
para fazer realizar, de maneira integrada no território, o projeto modernizador do governo
militar. Como traz Ana Clara Torres Ribeiro (1991, p.46):

A instalação da base técnica e econômica dos processos modernos de comunicação inscrevese em características da reorganização da estrutura produtiva do país, iniciada nos anos 60
sob o regime militar.
O sistema moderno de comunicação no Brasil, em sua face política, pode ser compreendido
como parte do aparelho institucional criado para o desenvolvimento de estratégias de
controle do território nacional e, em sua face econômica, como elo articulador e agilizador
de mercados.

Não apenas os meios de comunicação em massa são desenvolvidos, mas também os
sistemas de telefonia e de transmissão de dados colaboram para a difusão do comando pelo
território. As redes de transporte também passam a facilitar esta integração, garantindo o
mercado consumidor necessário para o parque industrial crescente e o novo padrão de
consumo e de valores culturais que se impunha.
É por meio destas mudanças ocorridas no final deste período que surge a possibilidade
de um novo período, justamente a partir da região mais dinâmica no período anterior. Com a
difusão das redes de transporte e comunicação, o território brasileiro passa a não só estar apto
a uma integração interna dos mercados como também a uma inserção na lógica mundial que
passa a se formar na década de 70. As grandes empresas assumem, mais do que antes, uma
posição privilegiada diante da organização do território, ampliando as redes que coordenam
suas ações e permitem um aprofundamento na divisão territorial do trabalho corporativo,
agora em escala mundial e em comunicação instantânea. Diante desta nova realidade, somada
às desigualdades sócio-espaciais que foram aprofundadas pela ação modernizadora da última
etapa do segundo período, as relações entre as empresas e os lugares sofrem uma alteração
substancial.
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1.3

Terceiro período: a regulação das empresas

O terceiro período da questão a qual nos dedicamos inicia-se a partir de rupturas
importantes em relação à lógica anterior, mas também através do fortalecimento de
características gestadas desde o primeiro período. A tríade religião-anticomunismoracionalidade científica, que dominava a psicosfera do segundo período, é substituída pela
exacerbação do último elo, que fundamenta a formação do discurso hegemônico sobre o fim
do Estado e o imperativo da competitividade global, baseado na violência da informação e ao
forte papel da ideologia característicos da psicosfera deste novo período 39 . Segundo o
discurso que surge neste momento, as empresas não têm mais a necessidade de reforçar o
papel do sistema econômico baseado na livre-iniciativa contra o socialismo, considerado
vencido pelo suposto “fim da história”. Entretanto, como a nova realidade do mercado global
acentua ainda mais as desigualdades existentes nos lugares, e o crescimento da lucratividade
das grandes empresas torna flagrante a política parcial praticada em detrimento da maioria da
população, a justificativa das ações corporativas passa a se dar em outro plano. Iniciamos,
então, uma nova etapa da relação entre as empresas e os lugares, justamente na década na qual
a perversidade da nova lógica começou a se fazer sentir com mais intensidade no nosso país.
O papel assumido pelo Estado ao fim do regime militar é fundamental para esta
mudança. Por um lado, o Estado fortalece-se regulando cada vez mais intensamente em favor
do capital, promovendo a abertura econômica e os incentivos necessários para a entrada dos
investimentos externos no país. Por outro lado, no tocante às políticas sociais, o avanço
representado pela redemocratização sofre com a simultânea lógica neoliberal que se impõe,
demandando o corte de serviços antes oferecidos pelo Estado que passam a ser regidos pelos
nexos seletivos do interesse de mercado. O papel de regulador, deste modo, é transferido em
parte para as empresas, que coordenam sob a lógica da competitividade o que deve e o que
não deve ser considerado interesse social.
A competitividade também dificulta ações coletivas empresariais voltadas para a
população, como ocorreu no segundo período. Ainda que a psicosfera desejada pelos
empresários deva ser criada para aceitação da globalização como inevitável, cada empresa
enxerga nessa construção uma nova possibilidade de criação de vantagens competitivas e,
portanto, não compartilháveis entre elas. Num contexto de disputa implacável por mercado, a
39

Ver SANTOS, 2000a.
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imagem das empresas ganha um valor primordial agregado ao produto, estabelecendo no
controle das mentes um novo campo de batalha para expansão dos negócios. A modelagem da
psicosfera, realizada pelo marketing direto dos produtos mas também pelo marketing indireto
das ações sociais empresariais, tornou-se a condição de manutenção da competitividade e,
como diz Milton Santos (2000a) para a confusão dos espíritos. A publicidade é a grande
produtora da psicosfera deste período; como afirma Lídia Antongiovanni (1999, p.110),
“Configurando-se como conjunto de imagens simbólicas das subjetividades contemporâneas,
a publicidade ocupa lugar de destaque na produção da vida hoje, já que penetra os diferentes
locais diluída em ações associadas aos objetos”, procurando tornar homogênea a aceitação das
idéias desejadas.
Entretanto, em oposição ao discurso de desterritorialização das empresas, a sua
existência depende do lugar onde está e da relação que estabelece com estes lugares. Ao
contrário do que sustentam, esta relação ganha ainda mais importância neste momento, uma
vez que, mesmo as empresas que não vendem seus produtos diretamente ao consumidor
preocupam-se em manter boas relações tanto com a população que habita o seu entorno
quanto com o poder público municipal. Afinal, estas horizontalidades fornecerão as condições
para que as empresas possam se inserir com vantagem no mercado de trocas globais.
Abordaremos algumas novidades que caracterizam o terceiro período da
responsabilidade social corporativa, e no capítulo 2, traremos as características mais
importantes da psicosfera empresarial contemporânea.

Instituições privadas: a multiplicação de fundações e institutos empresariais da segunda
metade da década de 80

Ao observar a matriz de eventos anexa ao final do trabalho, é possível notar um
aumento na ocorrência de eventos, no Brasil e no mundo, com o aproximar da década de 80.
Um dos aspectos que ganha importância na questão que nos ocupa é o fato das empresas
passarem a instituir órgãos internos a sua estrutura administrativa especializados no
tratamento das questões que envolvem a relação da empresa com a comunidade. O que antes
se dava de maneira espraiada pelos departamentos da empresa, cada qual responsável pela
ajuda a determinadas instituições, ou campanhas que partiam dos próprios funcionários para
arrecadação de alimentos ou roupas, começa a ser encarado como uma ação destacável da
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convivência espontânea da empresa, passando a exigir uma organização com base em critérios
científicos que reúnam os recursos (humanos e financeiros) e determinem a melhor maneira
de gastá-los.
Isto significa que, desde a criação de uma comissão responsável pela ação junto a
comunidade até a instituição de uma fundação juridicamente independente da empresa, a
racionalidade científica e instrumental passa a determinar que tipo de ajuda seria válida ou
inválida para ser realizada. A alocação de recursos, em muitas empresas ainda condicionadas
a relações pessoais dos empresários ou dos funcionários, agora deverá atender a normas
“racionais” que influenciarão, inclusive, a maneira de agir das entidades sem fins lucrativos
que desejem receber tais recursos.
Nesta questão, surge uma diferença importante entre as fundações de empresas
brasileiras e aquelas existentes nos Estados Unidos. As fundações norte-americanas assumem
principalmente o papel de doadoras de recursos originados, como afirma Paula e Rohden
(1998, p.177), da fortuna “de grandes figuras individuais que se tornaram conhecidos pelas
suas iniciativas filantrópicas (como são John D. Rockfeller, Andrew Carnegie e outros nos
EUA).” No Brasil, a criação destas instituições ocorre simultaneamente ao crescente papel
que assumem como realizadoras diretas de ações, sem repasse para organizações sociais
independentes.
Ruth Cardoso vê na operação direta das empresas de suas atividades filantrópicas um
processo que “limita sua contribuição para o fortalecimento da capacidade operacional das
organizações da sociedade civil enquanto executora de programas sociais” 40 . Já o economista
Stephen Kanitz vê outra influência da ação social das empresas sobre as ONGs, sob o aspecto
da redução da doação a instituições especializadas em serviços sociais em favor dos projetos
realizados sob coordenação das empresas. Isto ocorre, segundo o autor, sem que a empresa
tenha experiência no trato com questões importantes da comunidade, e opte por temas mais
favoráveis para a criação da imagem da empresa, utilizando, inclusive, parte da mão-de-obra
valiosa das ONGs: “As empresas hoje estão tirando pessoas habilitadas das entidades, pessoas
já treinadas. Para treinar um líder social, as ONGs gastam de 10 a 12 anos de investimento.
Estão tirando a peso de ouro, e esse é o maior crime que eu vejo cometido por essas empresas
socialmente responsáveis, desorganizando o que nós já tínhamos há 400 anos” 41 .

40
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CARDOSO, R, s.d.
TELLES, 2003a.
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Apesar destas críticas, a ação das empresas para além da doação de recursos tem sido
uma das características mais facilmente observáveis do período. Levantamos cem empresas,
inicialmente por meio de listas oferecidas por instituições que reúnem fundações
empresariais, posteriormente abarcando outras empresas a fim de obter uma amostra que
representasse o mais fielmente possível as características do universo das grandes empresas,
datando quando foram iniciadas suas ações sociais junto à comunidade (ver anexo II ao final
da dissertação).
Neste levantamento, que realizamos em 2005, 40% das empresas faziam ações diretas
junto à comunidade, relacionando-a ao departamento de marketing, recursos humanos,
relações institucionais ou mesmo sem vinculá-la a nenhum departamento, reunindo
funcionários de diversos departamentos para organizar a ação a ser empreendida. 58% das
empresas constituíram ou Fundações ou Institutos, formas jurídicas com certa autonomia
administrativa, mas em geral com a principal fonte de recursos vinda da empresa. Apenas 2%
apoiavam institutos constituídos independentemente da empresa como única forma de atuação
social. Vale dizer que tanto as que praticam ações diretas quanto as fundações/institutos
também podem apoiar organizações sem fins lucrativos, bem como patrocinar eventos
independentes.
Relacionamos no histograma abaixo a data de início das ações sociais das cem
empresas levantadas:
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Histograma 1- Número de empresas que iniciaram
a prática de Ação Social
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Histograma 1 - Idealização e elaboração da autora a partir de informações obtidas nos sítios eletrônicos das empresas.

Este histograma traz de maneira evidente como, após a segunda metade da década de
80, diversas empresas brasileiras e multinacionais iniciaram suas ações sociais no país.
Existem empresas que criaram fundações/institutos ou mesmo começaram ações diretas desde
a década de 50, mas, através de pesquisa, pudemos detectar uma racionalidade referente até
mesmo ao primeiro período (ações centradas na figura do empresário, como benesse oferecida
aos trabalhadores da empresa) e ao segundo período (algumas realizavam o treinamento
profissional semelhante ao SENAI, ou serviços médicos e de distribuição de alimento
característicos do SESI, nos lugares onde estas instituições não estavam presentes). A partir
de meados da década de 80, entretanto, as ações sociais das empresas já se dão segundo uma
racionalidade estratégica, reforçando o papel da empresa na minimização das carências
sociais diante da “ineficiência do Estado” – discurso fundador deste último período.
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Existe uma diferenciação importante entre a organização mais formal das
fundações/institutos e a realização das ações diretas. Através da própria prática da pesquisa,
pudemos observar que a consistência oferecida pelas primeiras (incluída a organização das
ações realizadas, relações com outras instituições e continuidade temporal das ações), é, em
geral, maior do que nas que realizam ações diretas. Como indica Garcia (2002, p.97):

Quando constituídos institutos ou fundações precisam manter uma autonomia que implica
em uma economia interna muitas vezes distinta da lógica empresarial que a suporta,
inclusive em termos de salário e política pessoal. Quando constituídos apenas departamentos
ligados ao ambiente da empresa, a tensão se dá sobretudo pela constante necessidade de
confirmar as vantagens de investimento naquele setor.

As empresas que possuem suas ações ligadas, por exemplo, ao departamento de
marketing (que não se constituem em exceção, visto que, em pesquisa realizada pelo Instituto
de Estudos da Religião – ISER – sobre as empresas que haviam ganhado o prêmio ECO de
responsabilidade social, grande parte dos projetos iniciou-se neste departamento) 42 , as ações
praticadas deverão em primeiro lugar responder às condições ideais de repercussão, antes do
efeito que elas gerarão de fato para a comunidade.
Além desta questão da origem das ações na estrutura administrativa da empresa, outro
fato permitiu identificar o quanto a idealização destas ações difere das ações sociais
tradicionalmente realizadas por entidades sem fins lucrativos. O profissional responsável pela
elaboração e a execução nas empresas e nas fundações geralmente é formado em
administração ou comunicação e marketing. Isto, segundo Garcia (2002, p.150), “caracteriza
uma novidade no campo de trabalho de ações sociais, tradicionalmente ocupado por
profissionais com formação mais relacionada às disciplinas das chamadas ciências humanas”.
Os efeitos desta mudança de perfil do profissional – embora não seja uma regra seguida por
todas as entidades empresariais – insere com mais vigor a racionalidade instrumental como
parâmetros para as ações sociais, substituindo as discussões mais amplas sobre as dinâmicas
sociais que geram a pobreza por questões de procedimentos técnicos padronizados de
intervenção. Como conclui a autora, “a tensão ‘reforma ou transformação das relações
sociais’, que caracterizava os principais projetos de atuação profissional das áreas de
42

Nesta pesquisa, realizada em 1996, os pesquisadores do ISER constataram que naquele momento a maior parte
das empresas ainda realizava ações diretas; analisando o nosso histograma, podemos constatar que este quadro
modificou-se em dez anos, e as fundações/institutos superaram a ação direta. Ver PAULA e ROHDEN, 1998.
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Educação, Psicologia Social e Serviço Social é inteiramente substituída por uma visão opaca
da política, em que os conflitos de interesse parecem não conformar a atuação profissional” 43 .
Visto que não há mais a necessidade de provar a superioridade do capitalismo para a
resolução dos problemas sociais em relação à “ineficiência” do socialismo, marca do segundo
período, o discurso do período atual, proferido por economistas e administradores, abandona
os eufemismos discursivos da guerra fria para colocar-se atualmente como via única. Como
analisa Anderson (2004, p.40), a hegemonia mundial do presente tem seu discurso
fundamentado na “auto-afirmação do capitalismo, declarado como tal e não simplesmente
como um mero sistema socioeconômico preferível ao socialismo, mas como o ‘único’ modo
de organizar a vida moderna para a humanidade, de hoje para todo o sempre”. Além desta
chave, a anulação da soberania nacional, presente fortemente no discurso da ação social das
empresas, é outra base da hegemonia apontada pelo autor.
Deste modo, no último período, qualquer contradição que pudesse ser afirmada entre a
atuação social das empresas e o aumento da lucratividade é erodida. Prova disso é que,
crescentemente, são criados fundos de investimentos especializados em critérios tidos como
socialmente responsáveis, que proporcionariam mais recursos, dentro da ciranda financeira
internacional, para as empresas mais preocupadas com os problemas sociais (ver eventos na
matriz anexa e BNDES, 2000).
A ruptura em relação aos períodos anteriores é freqüentemente reforçada pelos portavozes do discurso atual. A oposição é colocada normalmente entre as práticas
“assistencialistas” de outrora enquanto, no presente, a responsabilidade social empresarial
significaria um novo padrão, característico das empresas modernas e globalizadas. Em um
glossário construído no jornal Folha de São Paulo 44 em 2005 intitulado “ABC da RSE”, no
qual um grupo de termos utilizados na comunicação empresarial das ações sociais é
apresentado, junto ao vocábulo “Assistencialismo” destaca-se de maneira pejorativa:
“Doutrina, sistema ou prática que organiza e presta assistência às comunidades socialmente
excluídas, sem uma política para tirá-las da condição de necessitadas”. E continua: “É um
conceito associado à noção de ‘caridade’ ou ‘filantropia’, já que não prevê o envolvimento da
43

GARCIA, 2002, p.150.
Em NERA, 2005, p.10-11. Antes do glossário, um pequeno texto apresenta que a intenção de divulgá-lo é
permitir o ‘entendimento’ do público sobre as ações das empresas: “Um novo vocabulário invadiu o cotidiano
dos brasileiros desde que as questões sociais entraram na lista de interesses das esferas pública e privada do país.
[...] No universo das corporações, essas palavras se misturam aos termos da linguagem empresarial e econômica.
Para ajudar no entendimento da área, o Sinapse explica, abaixo, 20 dos mais importantes conceitos envolvidos
com a responsabilidade social”.
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comunidade

nem

ambiciona

transformações

estruturais

significativas”.

Entretanto,

“Responsabilidade social empresarial”, segundo o glossário, “define o grau de
amadurecimento de uma empresa privada em relação ao impacto social de suas atividades”, e
são destacadas as diversas áreas atendidas pelas empresas que atingem o status de socialmente
responsáveis. Não há nenhum questionamento se a opção das empresas pelo novo padrão, de
fato, retiraria as comunidades atendidas da “condição de necessitadas”, nem são apontadas
mudanças efetivas na atuação empresarial assistencialista para a “responsável”, para além da
alteração dos termos presentes no discurso.
Como ocorreu em relação à psicosfera difundida nos demais períodos, este discurso
não ocorre de maneira uniforme no território. Vejamos de onde parte e quais as implicações
de sua difusão.

A centralidade de São Paulo na questão da responsabilidade social

A padronização dos parâmetros que envolvem a prática da ação social das empresas é,
como veremos na questão das certificações, uma forte tendência. Esta uniformização das
ações, bem como os termos que determinam o que deve ser considerado um sucesso ou
fracasso na responsabilidade social das empresas, decorrem das políticas formuladas a partir
da cidade de São Paulo. É nessa cidade que se encontra a maior parte das consultorias
especializadas na questão, dos centros de gestão das grandes empresas, das universidades e
órgãos disseminadores da administração científica e onde, enfim, é formulada, se não a
determinação dos lugares que deverão receber as ações, pelo menos a estratégia territorial a
ser utilizada.
Como trabalha Adriana Bernardes (2001), a terceira fase de mundialização da cidade
de São Paulo se dá em torno da variável informação, engendrando serviços presentes na
metrópole que garantem o seu papel como centro de comando de todo o território brasileiro.
Ocorre, nos dizeres de Milton Santos (1996a), um alargamento dos contextos, que, para a
nossa temática, pode ser observado através da difusão de normas externas através de São
Paulo para todas as grandes empresas do país, criando uma interdependência crescente.
Eventos fundamentais para o estabelecimento do que hoje se considera
responsabilidade social corporativa iniciaram-se em São Paulo. Garcia (p.137) aponta três
iniciativas: o prêmio ECO em 1982, promovido pela Câmara Americana do Comércio de São
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Paulo; o Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE), institucionalizado em 1990; e
o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais (GIFE), em 1995. Podemos acrescentar
outros eventos importantes sediados em São Paulo: a criação da Fundação Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social (FIDES) em 1986, que reúne empresários de vários
estados e está sediada em São Paulo; a Fundação Abrinq, em 1990, instituição certificadora de
empresas contra o trabalho infantil e promotora de ações voltadas para as crianças; a criação
do Instituto Ethos, com base na instituição americana Business and Social Responsibility, em
1998; e no mesmo ano, a prefeitura de São Paulo institui o prêmio “Empresa Cidadã”, uma
das primeiras premiações do gênero, entre outros eventos que veremos com mais detalhes no
capítulo seguinte.
A centralidade exercida pela região sudeste, e sobretudo pela capital paulista, ocorre
não apenas porque as próprias ações sociais das empresas, sediadas majoritariamente nesta
região, ocorrem no seu âmbito 45 , mas porque é aí que é elaborado o discurso que se difunde
para o conjunto do território. É o que podemos notar, de uma maneira geral, nos mapas da
página seguinte.
A construção dos mapas baseou-se em dois levantamentos realizados pelo IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas), que questionou, em empresas de todos os
portes e estados brasileiros, se realizavam algum tipo de ação social junto à comunidade,
seguindo a definição do instituto 46 , e qual era o volume total de recursos empregados.
Observando a distribuição territorial indicada pelas pesquisas o que temos é, em
primeiro lugar, o agrupamento dos recursos destinados pelas empresas na região concentrada
brasileira. É uma disparidade marcante, originada sobretudo na forte concentração das sedes
das empresas nesta região. Na primeira edição da pesquisa do IPEA, cujo levantamento foi
realizado entre 1999 e 2001, o volume total dos recursos foi superior à da segunda pesquisa,
finalizada em 2004, diminuindo de um total de R$ 6,9 bilhões para R$ 4,7 bilhões no país
como um todo (tornou-se menor do que a verba federal destinada ao programa Bolsa-Família,
de R$ 5,9 bilhões 47 ). Como mantivemos as proporções nos dois mapas, é possível ver que foi
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PAULA e ROHDEN, 1998, p.195, constatam que, para o prêmio ECO, São Paulo concentra quase metade das
ações sociais concorrentes, tanto promovidas por empresas quanto por fundações, empresariais ou não.
46
Ação social empresarial, para o IPEA, é “qualquer atividade que as empresas realizam, em caráter voluntário,
para o atendimento de comunidades nas áreas de assistência social, alimentação, saúde, educação, entre outras”.
Ver PELIANO, 2003, p.9.
47
Informação em ESSENFELDER, 2005.
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BRASIL – Empresas que afirmam praticar ação social e recursos empregados. 2000.

Volume absoluto de recursos
(em milhões de reais, por região)

Fonte: IPEA (2003)
Elaboração Cartográfica: Evelyn Andrea Arruda Pereira

BRASIL – Empresas que afirmam praticar ação social e recursos empregados. 2004.

Volume absoluto de recursos
(em milhões de reais, por região)

Fonte: IPEA (2006)
Elaboração Cartográfica: Evelyn Andrea Arruda Pereira
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uma redução dos recursos empregados apenas na região sudeste que gerou tal queda,
enquanto todas as demais regiões elevaram seus gastos. Entretanto, em percentual do PIB, a
região Sudeste permanece na dianteira, aplicando 0,31% enquanto a região Nordeste, segunda
colocada, aplica 0,22% 48 , ainda que, de qualquer forma, seja um percentual de recursos
diminuto diante do que poderia ser aplicado, principalmente considerando a divulgação
relativamente ampla das realizações.
Em caráter relativo, a concentração que se dava sobretudo na região sudeste
(especialmente no estado de Minas Gerais, no qual, em ambas pesquisas, 81% das empresas
afirmam realizar trabalhos sociais), alastra-se também para a região nordeste, indicando uma
absorção do discurso formulado na região concentrada pelas demais. Vale destacar que o
percentual mínimo de participação em 2000, de 31%, passa para 54% em 2004, evidenciando
um crescimento mesmo nas regiões, como a norte, que permaneceram com os percentuais
mais baixos.
A difusão das empresas que afirmam realizar ação social, gerando um aumento amplo
na porcentagem em apenas quatro anos, indica a força do discurso do terceiro período para
mobilizar ações, principalmente por parte das grandes empresas, que aderiram quase na
totalidade 49 . Mais do que a grande participação, é a partir das empresas deste porte que é
formulado o discurso do período atual. Prova disto é que no Guia Exame de Boa Cidadania
Corporativa 50 , no ano de 2004 e 2005, nenhuma pequena empresa pôde ser escolhida sequer
como representante de ações neste porte, porque nenhuma conseguiu atingir pontuação
suficiente para tal.
Outro fato que comprova tanto a concentração por porte quanto territorial das
empresas, são as pesquisas realizadas entre os participantes do Instituto Ethos, uma
organização empresarial que está entre as responsáveis pela disseminação dos termos relativos
à responsabilidade social empresarial no país.
Nas diversas pesquisas realizadas diretamente pelo Instituto Ethos, nas quais as
empresas voluntariamente se dispõem a serem avaliadas segundo os critérios desta
48

Dados em PELIANO, 2006, p.18.
Houve um amplo crescimento em todos os portes de empresas. Nas grandes empresas, este crescimento passou
de 88% na primeira pesquisa, para 94%; nas empresas entre 101 a 500 funcionários passou de 67 a 86%; nas
com 11 a 100 funcionários, passou de 69 a 75%; e, nas empresas com até 10 funcionários foi de 54 para 66%,
denotando um forte aumento nas de menor porte, mas relacionando a participação mais intensa às empresas de
maior porte.
50
O Guia Exame pontua as empresas de acordo com os indicadores elaborados pelo Instituto Ethos, que
consideram, além da relação com a comunidade, a postura interna da empresa para sua elaboração.
49
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organização, as grandes empresas sempre perfizeram mais da metade (ver gráfico1). Para as
consideradas de excelência, o chamado grupo Benchmark, nos anos de 2000, 2001 e 2003
(nos quais foi informado o porte), as grandes empresas totalizam, respectivamente, 90%,
100% e 80% desse grupo. Em todas as versões, as empresas da região sudeste respondiam por
mais da metade do grupo Benchmark, e a região centro-oeste nunca havia participado (gráfico
2).
GRÁFICOS 1 e 2

Gráficos 1 e 2 - Idealização e elaboração da autora com base em dados fornecidos pelo Instituto Ethos
em <http://www.uniethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/resultados/default.asp>.

De uma maneira geral, o terceiro período é marcado pela multiplicação das normas,
que partem principalmente dos países centrais e, recebidas nas instituições existentes na
cidade de São Paulo, são transmitidas a todo o país. As normas têm sua importância
fortemente vinculada ao papel da difusão da informação no meio geográfico na atualidade,
uma vez que suas determinações – dadas através da publicidade, das premiações e
certificações, dos trabalhos acadêmicos, das políticas internacionais, etc. – tornam-se parte
constitutiva do território brasileiro na globalização.
Ainda que o objetivo das normas seja, como afirma María Laura Silveira (1997, p.43,
grifo nosso), a procura da homogeneização, a sua própria incidência gera diferenciações entre
os lugares:

Naquelas áreas onde a lei do mercado e as demais normas globais agem mais
profundamente, arrostando a exígua resistência das normas locais, identificaríamos uma
maior densidade normativa e, portanto, uma construção mais agressiva e aperfeiçoada da
ordem global.
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A autora reconhece a crescente imbricação de determinantes políticos nas normas,
gerando, no período atual, três formas normativas híbridas: as técnicas, funcionando em
solidariedade, as organizacionais, que regulam novos processos de trabalho, e as políticas,
relacionadas à cooperação e disputa entre normatizações públicas e privadas. Assim, como
afirma Mónica Arroyo (2000), não caberia falarmos de desregulação no período atual, visto o
papel central que as normas possuem neste terceiro período. Entretanto, a posição ocupada
pelos Estados Nacionais no período anterior, como agentes prioritários da regulação (na
criação do sistema S e das leis trabalhistas, por exemplo), passa a ser compartilhada com
diversos outros agentes, marcando uma “erosão do monopólio das normas” 51 .
O novo contexto, fortemente marcado pelo planejamento corporativo no lugar do
planejamento governamental, apresenta toda uma sorte de chaves normativas que
influenciarão a complexa formação da psicosfera deste período. Analisaremos no capítulo
seguinte os componentes mais importantes do discurso do período atual responsáveis pela
conformação desta psicosfera.
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Capítulo 2
A construção da psicosfera

Nos deteremos agora nas bases que fundamentam a construção da psicosfera do
período atual, analisando os diversos aspectos através dos quais o novo papel social das
empresas se impõe como modernidade na globalização. Esta psicosfera, “reino das idéias,
crenças, paixões e lugar da produção de um sentido” 52 , é perfeitamente reconhecível através
do discurso das empresas, que evoca valores, símbolos, preceitos e relações que preenchem de
significado o seu agir no território.
Assim como não basta aos geógrafos o estudo apenas das ações e dos objetos, mas sim
o seu acontecer indissociável, o mesmo devemos considerar para desvendar a questão da
psicosfera em relação à tecnosfera. Como nos diz Milton Santos (1996a, p.204), “o meio
geográfico atual, graças ao seu conteúdo em técnica e ciência, condiciona os novos
comportamentos humanos e estes, por sua vez, aceleram a necessidade da utilização dos
recursos técnicos, que constituem a base operacional de novos automatismos sociais”.
Vejamos, deste modo, alguns importantes aspectos desta indissociabilidade para a
nossa temática.

2.1

Tecnosfera e psicosfera: os dois pilares da racionalidade fundadora da globalização

Se tomamos como marco fundamental para o ingresso no terceiro período a inserção
de um discurso de Estado mínimo e a multiplicação das normas privadas, estes eventos,
entretanto, não ocorrem de maneira independente da evolução das técnicas no território como
um todo. As tecnologias da informação, que a partir dos anos 70 passaram a se instalar em
pontos específicos do território – em especial naqueles lugares que, conforme analisamos,
contavam com um adensamento dos objetos técnicos e da racionalidade do período anterior –,
vieram a possibilitar a transmissão de informações instantaneamente para todo o globo,
favorecendo sobretudo as estratégias territoriais das empresas. Foi justamente a centralidade
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que a variável informação adquire neste período que colocou em evidência as práticas que as
empresas realizam sob a denominação de responsabilidade social.
Outra conseqüência direta da difusão instantânea das informações e das finanças (as
duas variáveis-chave do período) sobre a temática em questão foi a criação de um mercado
global, cujas trocas passaram a ser realizadas em função dos mesmos parâmetros normativos
– daí a necessidade de certificações de alcance internacional, como veremos posteriormente.
A competitividade exacerbada neste momento, o que leva as empresas a se preocuparem
demasiadamente com a imagem que possuem junto à sociedade como um todo, apenas
assume estas características em função da disputa tornada global neste período. Esta é uma
das conseqüências do motor único edificado na globalização – ou seja, um sistema unificado
de técnicas, inexistente no período anterior, que integra a produção, a competitividade, e
mesmo o consumo.
Neste sentido, não são apenas as empresas que fazem uso destas informações
globalizadas. Suas ações recebem uma notoriedade inédita na história, e o controle – se não
efetivo, pelo menos potencial – de suas ações pode ser realizado em qualquer lugar do
planeta. Consumidores, ativistas de ONGs e até os Estados começam a repercutir
imediatamente as ações empresariais, nem sempre com vantagem para as empresas. Como
reflete Oded Grajew, quando perguntado sobre as razões que levaram ao crescimento em
importância da temática da responsabilidade social:

A comunidade em geral, hoje, é muito mais informada do que antes, sobre o que acontece;
as organizações são mais transparentes e você acaba sabendo de tudo mais rapidamente. [...]
Os consumidores levam cada vez mais em conta a imagem da empresa. 53

Um exemplo desta difusão e suas repercussões pôde ser notado quando da denúncia de
uso de trabalho infantil e uma série de irregularidades por um fornecedor da empresa alemã
Faber-Castell próximo a Ouro Preto, em Minas Gerais, no ano de 2006. A denúncia foi feita
pelo Observatório Social, um instituto fundado por entidades sindicais para divulgar
informações sobre empresas, e foi veiculada pelo jornal Brasil de Fato, ligado a movimentos
sociais de esquerda no país. A Faber-Castell, que é signatária de acordos internacionais e
possui

diversos

programas

de

responsabilidade

social,

respondeu

imediatamente

interrompendo o contrato com o fornecedor e realizando, em uma escola de Ouro Preto, uma
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série de atividades sociais, com a distribuição de material escolar e reforma da estrutura. A
repercussão gerou, em menos de quinze dias, uma declaração da Confederação da Indústria
Alemã (BDI) sobre a dificuldade em controlar os fornecedores (veiculada através da agência
de informações do governo alemão Deutsche Welle), além do envolvimento do sindicato e do
órgão de fiscalização brasileiro 54 .
O período atual acaba por produzir, através dos mesmos mecanismos, outra
característica que influencia sobremaneira a atuação social das empresas: a multiplicação das
carências generalizadas. Diante do agravamento da pobreza em escala mundial e,
simultaneamente, da alta lucratividade angariada pelas empresas consideradas símbolos da
globalização, estas são chamadas a empreender esforços para modificar este quadro.
Por conta do poder político que as grandes empresas possuem na atualidade, suas
ações influenciam a regulação do território e condicionam a conformação da base material – a
tecnosfera – em função de seus interesses. Quando alegam seguir princípios e valores que
estariam em consonância com as expectativas da sociedade, toda a sua atuação passa a ser
mais docilmente aceita pelos lugares onde a empresa atua, tanto pela população em geral
como pelo Estado. Isto gera, por fim, uma nova problematização das regiões do mandar e do
fazer: os recursos destinados para a criação de infra-estruturas e serviços são orientados
segundo os novos imperativos empresariais, que agora incluem, além das vantagens
tradicionais para a competitividade entre empresas, a lógica das ações sociais empreendidas
por elas. A seguir, exploraremos algumas das características desta lógica.

2.2

As premiações e certificações substituindo as leis: de normas públicas a normas
privadas

O tema das premiações e das certificações possui um interesse central para a questão
da responsabilidade social empresarial. Isto ocorre porque, muito mais do que promover o
reconhecimento pelas ações já realizadas pelas empresas, ambas são responsáveis por
direcionar as práticas e indicar quais delas possuem as características necessárias para serem
tomadas como ações “de excelência”, cujo exemplo deverá ser seguido. Por isso, Garcia
(2002, p.140) considera que não há apenas uma confirmação do fenômeno da
responsabilidade social empresarial através das premiações, mas um processo de “constituição
54
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do campo”. A autora faz esta reflexão com base no Prêmio ECO (Empresa e Comunidade),
instituído pela Câmara Americana do Comércio de São Paulo (AMCHAM), que logo em
1982 destaca a importância das ações sociais das empresas antes mesmo que houvesse
qualquer certificação, premiação ou trabalho acadêmico realizado sobre o assunto no Brasil.
Podemos inclusive estabelecer o início da premiação como o evento fundador do terceiro
período, inserindo pela primeira vez os valores que fundarão a psicosfera que hoje é tão
largamente difundida.
Paula e Rohden (1998) fizeram um estudo pormenorizado e crítico do Prêmio ECO
desde a sua criação até 1995, traçando o perfil da atuação das empresas que concorreram até
aquela data e desvendando as chaves discursivas utilizadas pelos organizadores da premiação
ao longo do tempo. Os autores destacam que, logo nas primeiras edições, as iniciativas
premiadas eram voltadas para a empresa, e não para o empresário realizador. Quebra-se, desta
forma, a racionalidade característica do primeiro período, ainda existente como remanescente
em algumas empresas.
Outro destaque da premiação é que ela enfatiza o caráter voluntário das ações, não
podendo ser apenas o atendimento de exigências legais ou ações voltadas para o marketing da
empresa. Mas, como constatam Paula e Rohden, boa parte das empresas premiadas não atende
a estas exigências de maneira integral: muitas ações constituem-se em exemplos de
“filantropia produtiva”, agindo “sobre o processo produtivo da empresa através de fatores de
produção, reduzindo preços, melhorando a qualidade, aumentando a produtividade etc.”
(cerca de 70% dos projetos patrocinados pelas empresas dirigiam-se ao público interno ou
tinha relação com a produção), e também “filantropia compensatória”, que se confunde com
exigências legais, além da forte relação entre as ações e o marketing das empresas 55 .
Podemos destacar outras características enfatizadas pela premiação que acabam por se
tornarem pontos comuns no discurso ainda hoje presentes na questão:
•

a competitividade entre empresas, aplicada nas ações sociais não pela disputa de qual
empresa atende a problemas mais críticos da sociedade, mas pela competição em torno da
imagem socialmente responsável – referendada pela premiação. A própria disputa por um
prêmio já insere na racionalidade estratégica ações que, fora do meio empresarial,
possuem uma característica diferente;
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•

o discurso dos organizadores coloca as ações ora segundo a lógica do investimento social
(que as insere em parâmetros econômicos de eficiência, retorno, público-alvo), ora
segundo a idéia de empresa-cidadã (que destaca o papel de participação e coresponsabilidade) 56 ;

•

a premiação insere a importância de as ações se constituírem em modelos a serem
observados, adaptados e aplicados em situações semelhantes;

•

proporcionalmente, a maior parte dos projetos premiados foram aqueles que despenderam
um grande volume de recursos (entre 1 e 10 milhões de dólares), configurando as ações
sociais como domínio privilegiado das grandes empresas.

A premiação sofreu uma alteração importante ao longo do tempo, identificada pelos
autores: de 1982, na sua criação, até 1990, os trabalhos premiados seguiam as temáticas mais
tradicionais das ações sociais, como educação e a atuação junto a menores carentes. A partir
de 1990, além destes temas, há a inserção das ações ambientais (para atender, além da
legislação, novos parâmetros surgidos em um contexto de pressão dentro e fora do país),
investimentos em tecnologia de ponta e aprimoramento da mão-de-obra57 .
Outra alteração esteve no plano dos discursos dos organizadores: enquanto aqueles
realizados logo no início da premiação enfatizavam a promoção do sistema econômico –
característica do segundo período – os últimos aproximam-se da ação social como parte da
estratégia empresarial. Entretanto, os discursos não evoluem de forma coordenada, visto que,
como presidente da comissão julgadora, são convidados empresários, publicitários e até o
sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que enfatizou em 1995 a importância da ação política,
que incluiria também os empresários, contra a miséria e o desemprego.
Uma mudança importante que podemos identificar a partir deste estudo foi a
organização das empresas para a ação social. Em 1995, segundo Paula e Rohden (1998), havia
o forte predomínio das ações diretas das empresas em relação àquelas realizadas por
fundações ou institutos. Como pudemos perceber através da construção do histograma 1 (no
anexo II), esta realidade se alterou substancialmente em uma década.
Durante mais de uma década, a premiação da Câmara Americana figurou como a
única do gênero no país. Somente quando a prática já estava mais disseminada é que outros
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tipos de premiações voltadas para a responsabilidade social foram aparecer. Atualmente,
existem vários tipos de premiação, como constata Garcia (2002, p.138). Além de empresas
premiando empresas (podemos citar como exemplo, no mesmo espírito do prêmio ECO, o
prêmio oferecido pela Câmara de Comércio França Brasil desde 2002, o “Prêmio LIF” –
Liberdade, Igualdade e Fraternidade; o Prêmio Top Social da Associação de Dirigentes de
Vendas e Marketing (ADVB) instituído em 1999; as 10 empresas destacadas anualmente pelo
Guia de Boa Cidadania Corporativa pela Revista Exame, desde 2000; o prêmio de
“Responsabilidade Social Empresarial do Alto Tietê”, entregue por um jornal de Mogi das
Cruzes – SP; e o “Prêmio Brasil de Meio Ambiente”, conferido pela Editora JB, responsável
pelo Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil e Revista Forbes do Brasil, para divulgar ações
selecionadas na área ambiental), existem empresas premiando iniciativas da sociedade civil
(prêmio Bem Eficiente), empresas premiando Estado (prêmio Prefeito cidadão, ou prêmio
“Prefeito Amigo da Criança”) e organização não governamental premiando empresas
(selo Balanço Social IBASE/Betinho, o “Prêmio Investidor Social” conferido pela entidade
assistencial Amélia Rodrigues desde 2000, em Santo André).
Existem também prêmios que envolvem entidades de vários tipos, como o “Prêmio
Balanço Social”, promovido por organizações empresariais e uma organização nãogovernamental (Aberje, Apimec, Instituto Ethos, Fides e IBASE), desde 2002. Recentemente,
algumas instituições do meio acadêmico começaram a realizar premiações, como o Prêmio
FGV-EAESP de Responsabilidade Social no Varejo, cuja primeira edição foi em 2004, e o
Prêmio Renato Castelo Branco, da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), para
peças ou campanhas publicitárias escolhidas pela instituição por utilizarem as ferramentas da
propaganda para contribuir na “construção de uma sociedade melhor”.
Além destas premiações, merecem destaque aquelas nas quais o Estado premia
empresas, como o “Selo Herbert de Souza”, criado em 1997 pela Câmara Municipal de
Salvador e no ano seguinte em João Pessoa, o “Selo Empresa Cidadã”, oferecido pela
prefeitura de Santo André, o “Dia da Empresa Cidadã” na cidade de São Paulo e o “Prêmio de
Responsabilidade Social” lançado pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul em
2000. Estas premiações oferecidas pelo Estado nas suas diversas esferas vêm no sentido de
substituir a possibilidade de regulação via leis, que tornaria obrigatórios determinados
parâmetros de controle público, por uma premiação que entra como diferencial competitivo
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para as empresas agraciadas, sem exigir uma continuidade da prestação de contas ou dos
projetos premiados.
A transformação de certas medidas adotadas por normas privadas em leis, comum em
países europeus, é vista negativamente pelas empresas. Como é possível notar pelo
depoimento de um empresário inglês, o atendimento a leis não oferece vantagem alguma para
a empresa, mas sim o estabelecimento de medidas que distingam o comportamento da
empresa pelas normas que ela decide, voluntariamente, seguir: “Nossa empresa foi a pioneira
na área de segurança e meio ambiente, mas depois os legisladores começaram a adotar várias
das medidas que havíamos desenvolvido. De certa forma, isso fez com que a nossa empresa
precisasse reconquistar a iniciativa” 58 .

As certificações

Em termos de certificações, uma das primeiras medidas se deu em relação à indústria
química nos Estados Unidos, que criou uma associação certificadora para meio-ambiente e
trabalho em 1985. A mesma certificação passou a ser adotada pela indústria química brasileira
em 1992, passando da denominação original de “Responsible Care” para “Atuação
Responsável”.
Esta diferença de sete anos entre a elaboração da certificação no exterior e a sua
adoção no Brasil vai sendo reduzida ao longo dos anos, como mais uma das evidências do
alargamento dos contextos. A adoção praticamente instantânea da ISO 14000, certificação
para meio-ambiente criada em 1995, bem como da SA 8000, referente às condições de
trabalho criada em 1997, refletem como este padrão mundial de certificações se constitui
vigorosamente na década de 90. Já arranjos políticos para formulação de princípios, como o
Global Compact proposto pela ONU no Fórum Econômico Mundial em 1999, no qual
diversas empresas declaram se basear, são menos prontamente adaptados ao país: apenas
quatro anos mais tarde foi criado o comitê brasileiro do Global Compact, como trataremos
mais adiante.
A primeira certificação brasileira que recebeu destaque da mídia e reconhecimento dos
consumidores foi o “Selo Empresa Amiga da Criança”, conferido pela Fundação Abrinq
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo) a partir de 1995 para as empresas que
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não utilizam trabalho infantil. As discussões que levaram a esta certificação estão inseridas no
contexto da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, quando
também foram iniciados os trabalhos da Fundação Abrinq.
Esta certificação, como o Prêmio ECO, também inaugurou algumas características
hoje adotadas pelo discurso e práticas empresariais. Por ter sido fundada e dirigida por
empresários, exalta principalmente a postura considerada ética das empresas, em detrimento
da ação que elas realizam de fato. Isto é, a declaração de intenções (presente freqüentemente
na forma de “códigos de conduta”, lista de valores que as empresas afirmam seguir,
“princípios norteadores” dos negócios, dentre outras denominações) assume importância
máxima na configuração do chamado “movimento de responsabilidade social”, convertendo a
mobilização dos empresários em torno da questão 59 , e não o resultado planejado que ela possa
gerar, em objetivo central.
Ainda que reconheça que a certificação da Fundação Abrinq tenha levantado a
importante questão do uso do trabalho infantil pelas empresas e pelos seus subcontratados,
Paoli (2002) constata que apenas quando os interesses comerciais coincidem com o da
certificação, sobretudo na conferência de idoneidade das empresas para que seus produtos
sejam mais bem aceitos para exportação, é que a mobilização encontra resultado satisfatório.
Foram os casos das empresas automobilísticas (que utilizavam o produto das carvoarias,
freqüentemente com uso de trabalho infantil), da Petrobrás (no emprego durante a colheita da
cana-de-açúcar para o Pró-álcool) e outras empresas que, além de dispensarem o uso desta
força de trabalho, passaram a apoiar programas de apoio às crianças. Entretanto, ressalta a
autora,

[...] a respeitada certificação da Fundação Abrinq não implica em uma garantia real do
empenho das empresas pela questão do trabalho infantil. Apesar de toda a qualidade da
mobilização e de instrumentos de conscientização práticos que seus programas promovem,
não há auditorias sociais diretas nas empresas nem outras formas de controlar o
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compromisso por elas assumido, a não ser a confiança de que a própria visibilidade que a
certificação concede à empresa as impeça de transgredi-lo. 60

Este caráter mais mobilizador do que auditor do Selo “Empresa Amiga da Criança”
influenciou a atuação do Instituto Ethos, criado em 1998, que formula indicadores da atuação
das empresas com base em questionários respondidos por elas, para sua auto-avaliação, sem
qualquer verificação da veracidade das informações prestadas. Parte desta correlação entre
eventos do terceiro período se deve ao fato de que são fundamentalmente as mesmas pessoas
que circulam entre as instituições, como podemos exemplificar pela trajetória do empresário
Oded Grajew. Fundador da empresa Grow de jogos educativos para crianças, ele participou
em 1989/90 da fundação do Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE) –
movimento de conscientização do empresariado sobre questões de democracia, inserido nas
discussões que envolveram a promulgação da Constituição de 1988; em 1990, era presidente
da Abrinq quando houve a criação da Fundação; na mesma data, fundou a Associação
Brasileira de Empresários pela Cidadania (CIVES); em 1998, funda o Instituto Ethos;
participou da entidade de combate à corrupção “Transparência Brasil”, do Comitê
Internacional do Conselho das Fundações Norte Americano (Council of Foundation); do
conselho do Fórum São Paulo Século 21; da Cátedra da UNESCO pela paz, tolerância e
direitos humanos da Universidade de São Paulo; do conselho consultivo do Council of
Economic Priorities (CEP), entidade criadora de certificações para empresas; e, por fim,
idealizou e é membro do conselho organizador do Fórum Social Mundial, compondo um
grupo mais “moderado” dentre os componentes da organização, tradicionalmente ligados a
movimentos de esquerda 61 .
A presença de organizações internacionais na trajetória de Oded Grajew não é fortuita,
visto que as normas e discursos produzidos externamente – principalmente nos Estados
Unidos – e adaptados através de interlocutores presentes sobretudo na cidade de São Paulo
como o empresário, gozam de grande prestígio no país. As normas que não possuem
notoriedade internacional não são absorvidas da mesma forma que aquelas que possuem esta
característica. Este fato pode ser observado na configuração da matriz de eventos anexa ao
60
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final deste trabalho: os eventos relativos às certificações que se passaram no país, com as
exceções marcantes do selo “Empresa Amiga da Criança” e da norma brasileira NBR 16001,
são adaptações de certificações internacionais. Como exemplos desta adaptação, temos a
adesão em 1992 da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) ao Responsible
Care da indústria química estadunidense, criado naquele país em 1985, e o lançamento da
“Carta do Algodão” em 2006, através da qual o Instituto do Algodão Social pretende certificar
as fazendas com a norma SA 8000, criada internacionalmente em 1997. Todas as demais
certificações foram elaboradas fora do país, com o reconhecimento simultâneo pela indústria
brasileira.
As certificações internacionais têm sua criação concentrada a partir da década de 90,
mas não são homogeneamente elaboradas, nem aplicadas. A característica das normas em
geral, e das certificações em particular, dependem do país onde foram elaboradas. Segundo
Champion e Gendron (2004, p.12), enquanto as normas européias possuem um caráter mais
institucional (elaboradas ou recomendadas por organizações da sociedade civil ou mesmo por
Estados, como é o caso da França, Bélgica e Portugal), as normas estadunidenses possuem um
caráter voluntário (adotadas e promovidas por empresas e algumas organizações
internacionais ou supranacionais).
No âmbito da União Européia, a primeira iniciativa de certificação internacional
ocorreu em 1993, com o Eco-management and Audit Scheme (EMAS). Trata-se de uma
certificação ambiental que poderia ser aplicada em empresas de qualquer tamanho e atividade
na Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Portugal, Suécia e Reino
Unido. Esta certificação padronizou os sistemas de gestão e auditoria ambientais num
momento em que não havia nenhuma certificação deste gênero, e sua aplicação permanece
voluntária para aqueles países. No final de 2000, em torno de 4000 empresas possuíam esta
certificação 62 .
Simultaneamente, em Oaxaca, no México, era criado o Forest Stewardship Council
(FSC), organização não-governamental que certifica empresas e produtos que utilizam
sustentavelmente os recursos florestais. A atuação territorial desta certificação não é restrita
como a EMAS européia: qualquer organismo ligado a uma floresta pode participar, inclusive
organizações não econômicas (como grupos comunitários ou ecológicos) de qualquer parte do
mundo. Na verdade, por sua ampla atuação, o FSC certifica organismos independentes
62
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responsáveis por certificar as atividades florestais e reavaliá-las a cada cinco anos. Até o
primeiro semestre de 2003, 490 áreas de exploração em 55 países já haviam recebido o
certificado do FSC, totalizando quase 37 milhões de hectares de florestas no mundo inteiro 63 .
No ano seguinte (1995), a certificação ambiental ISO 14000 é criada. A organização
ISO (International Standard Organization), foi criada oficialmente em 1947, reunindo
diversas organizações nacionais certificadoras, entre elas a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que é representante única e exclusiva do ISO no Brasil. As primeiras
gerações de normas ISO foram as normas técnicas, responsáveis pela padronização das
unidades de medida utilizadas pelos países. Esta normatização insere-se na racionalidade
fundadora do segundo período – a necessidade de padronizar e de critérios quantitativos de
mensuração da produtividade – e foi essencial para a instalação das empresas multinacionais e
para a promoção das trocas globais de mercadorias, inclusive para que a produção pudesse ser
fracionada em vários países de acordo com a política das empresas. Como reflete Milton
Santos (1996a, p.185):

Através de ações normadas e de objetos técnicos, a regulação da economia e a regulação do
território vão agora impor-se com ainda mais força, uma vez que um processo produtivo
tecnicamente fragmentado e geograficamente espalhado exige uma permanente reunificação,
para ser eficaz. O aprofundamento resultante da divisão do trabalho impõe formas novas e
mais elaboradas de cooperação e de controle. As novas necessidades de complementaridade
surgem paralelamente à necessidade de vigiá-las, acompanhá-las e regulá-las.

A primeira geração de normas ISO permitiu o rearranjo da divisão territorial do
trabalho em todo o mundo, a partir de uma federação de organizações de 143 países com sede
social em Genebra. A possibilidade de influenciar nos trabalhos de elaboração das normas
(tanto no comitê técnico quanto no político) é restrita aos membros plenos (member bodies),
enquanto os países de economia menos desenvolvida participam como membros
correspondentes (correspondent members) ou membros assinantes (subscriber members).
A segunda geração de normas da ISO é voltada para os processos de gestão da
produção. São compreendidas neste grupo as normas ISO 9000 e ISO 14000, as primeiras
relacionadas à qualidade dos produtos e as segundas, à gestão ambiental. Esta escalada das
normas, atingindo âmbitos cada vez mais amplos da ação empresarial, contrapõe-se
63
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fortemente ao discurso da desregulamentação da economia mundial. Isto ocorre porque “a
ordem mundial é cada vez mais normativa e, também, é cada vez mais normada”, por conta da
“preeminência da técnica em todos os aspectos da vida social” 64 .
Não é por outra razão que as empresas e consultorias aguardam com ansiedade a
criação de uma certificação ISO específica para as ações sociais, que oferecerá, baseada no
sistema empresarial seis sigma, toda a metodologia necessária para aplicação imediata no
diagnóstico, planejamento e avaliação, tudo devidamente mensurado, para todos os casos
existentes. Em 2001, a ISO encomendou um estudo sobre a responsabilidade social das
empresas, alegando a necessidade do estabelecimento de normas internacionais sobre o
assunto – a família ISO 26000. Esta norma, que a ISO assegura que terá mais um caráter de
orientação que de certificação (dada a dificuldade de padronizar), está prevista para ser criada
em 2008 e será, como as demais, parte do requisito necessário para exportação das
mercadorias e serviços produzidos no país.
Outro conjunto de certificações de grande importância para a construção dos
parâmetros internacionais de responsabilidade social é formado pela a BS 8800 (criada em
1996), a SA 8000 (criada em 1997) e a OHSAS 18000 (criada em 1999), todas voltadas para
a condição de trabalho no interior das empresas. Gomes (2002, p.30) considera estas normas,
em especial a OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) e a BS
8800, ambas sobre segurança do trabalho, como uma cartilha através da qual a empresa
certificada pretende “minimizar o risco de futuras indenizações milionárias pelos seus exfuncionários por doenças contraídas durante o período de trabalho” em nível internacional, já
que esta certificação reúne as melhores normas de Gestão de Saúde Ocupacional e Segurança,
sendo compatível com a ISO 9001 e ISO 14001.
Destas três normas, a que possui maior notoriedade internacional é a SA 8000. Esta
certificação foi criada pela Social Accountability International (organização certificadora
fundada em 1996 pelo Council on Economic Priorities – CEP, instituição estadunidense que
realizou seus primeiros estudos sobre a responsabilidade social das empresas em 1969 e da
qual Oded Grajew é consultor), e é baseada no sistema ISO 9000. Esta norma deve a sua
notoriedade a um sistema de verificação independente (autorizada pela SAI) e uma intensa
política de comunicação pública de seus resultados. Seus princípios originaram-se em várias
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convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho), na declaração universal dos
direitos humanos e na convenção dos direitos da infância das Nações Unidas 65 .
A SA 8000 versa sobre o respeito aos direitos humanos e trabalhistas pela empresa e
sua cadeia produtiva. Segundo o BNDES, as primeiras empresas certificadas no Brasil seriam
a BahiaSul (fabricante de papel e celulose) e o Centro de Excelência Empresarial (CESG), no
Paraná, estando a Avon em processo de auditoria para ser certificada no ano de 2000 66 .
Como toda a cadeia de produção está envolvida, a norma multiplica-se a partir das
empresas que já foram certificadas. O gerente geral de recursos humanos da usina
piracicabana Belgo Arcelor afirmou, quando do recebimento da certificação, que a empresa
estava “abrindo as portas para essa certificação chegar às outras empresas da cidade”, já que
era a primeira empresa a receber a SA 8000 no município. O gerente também via, através da
certificação, a possibilidade de estabelecer melhores relações com o sindicato para a resolução
dos conflitos – visto que esta norma, por ter sido elaborada com a participação dos sindicatos
no âmbito da SAI, exige tal relação. A Belgo Arcelor piracicabana já contava com as
certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 e procurava a SA 8000 principalmente
em virtude da vantagem para exportar 67 .
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) criou em 2004 a NBR 16001, a
primeira certificação brasileira de Responsabilidade Social, com este mesmo propósito.
Apenas em 2007 serão conferidos os primeiros selos, após um período de auditoria e também
de “aquisição de valor” do selo nacional, para sensibilizar os consumidores e auxiliar a
exportação. Como afirma o presidente do Inmetro, João Jornada, “se há dois produtos com
características e preços semelhantes, o consumidor vai escolher o que tem selo. [...] O
programa também vai alavancar as exportações a médio prazo”. A criação do selo seria
resposta a uma demanda por responsabilidade cobrada no exterior 68 .
Foi com o intuito de preparar-se para exportar que, após dois anos de negociação, a
União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA) decidiu em 2006 adotar as
medidas indicadas pelo Instituto Ethos para aplicação de seus indicadores em 98 usinas,
juntamente com a certificação SA 8000. Embora o Instituto Ethos não seja uma associação
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certificadora, seus indicadores 69 permitem a mensuração da responsabilidade social das
empresas e fornecem, através desta quantificação, parâmetros para a premiação oferecida pela
Revista Exame desde 2000. O Instituto Ethos também promove uma série de encontros,
publicações e debates sobre o tema da responsabilidade social empresarial no país,
disseminando práticas que criam o que Garcia (2002) chama de “constituição do campo”, tal
qual as certificações e as premiações.
As Nações Unidas também influenciaram, através de suas políticas, a questão da
certificação. Em 1997, diante da variedade de tipos de relatórios ambientais publicados pelas
empresas, as Nações Unidas procuraram estudar as possibilidades de padronização destes
relatos através do Global Reporting Initiative (GRI). O GRI é um grupo formado por
representantes de empresas, ONGs, organizações e associações comerciais e outros
representantes, que estabeleceu, em junho de 2000, a primeira versão das diretrizes para a
produção de indicadores, tal qual os do Instituto Ethos. Segundo estas diretrizes, os relatórios
deveriam seguir três aspectos: econômico, ambiental e social, através dos quais o grupo
avaliaria e extrairia os indicadores. As empresas e membros da academia, quando se referem a
estes três aspectos, indicam a existência do triple bottom line, como forma de assegurar a
preocupação da empresa com a sustentabilidade.
Diante das críticas que envolveram o GRI, dentre elas a adesão voluntária das
empresas aos indicadores e a falta de avaliação da participação no interior das empresas como
critério para sua pontuação, surge em 1999 a norma AA1000. Esta norma se integrou ao GRI
para indicar como o engajamento dos chamados stakeholder se dá nos processos de
planejamento, contabilização, auditoria e relatório dos indicadores 70 .
Por fim, existem as certificações criadas nacionalmente, como a brasileira NBR
16001. Podemos citar, como experiências em outros países, a norma japonesa ECS2000 sobre
as condições de trabalho (criada em 1999) e o Selo Belga, criado em 2002 para atestar as
empresas que, voluntariamente, desejam mostrar que respeitam as recomendações trabalhistas
da OIT e as comunidades onde se encontram. Através deste selo, o governo belga torna-se o
primeiro Estado a assumir a função de instituição certificadora, equivalente ao papel assumido
pelas prefeituras em relação à premiação dos balanços sociais no Brasil. Ambos originam-se
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em um projeto de lei, mas não têm força de norma pública, exceto no tocante à multa ou
prisão que o governo belga pode aplicar em caso de mau uso do selo. Entretanto, apenas as
empresas que voluntariamente se dispõem a serem avaliadas correm este risco. Deste modo,
este Estado imbuiu-se do papel de fortalecedor da competitividade das empresas, sem possuir
o poder necessário para fazer com que aquelas que não cumprem as normas da OIT
modifiquem seu comportamento. Uma constatação que reforça esta idéia é a que o selo belga
acabou por favorecer as empresas multinacionais que não possuem unidades produtivas nos
países do sul, já que as que poderiam não atender às regras da OIT nestes países nem sequer
entraram na avaliação para obtenção do selo 71 .
Diante desta questão, podemos observar que o papel que no período anterior foi
ocupado pelo Estado (institucionalização da relação entre as empresas e os lugares,
determinando os recursos a serem empregados e respaldando a estratégia de difusão territorial
de órgãos fundados para este fim), passa a ser tomado diretamente pelas empresas. Na
ausência de obrigações legais, os parâmetros estabelecidos pelas organizações que atendem ao
interesse empresarial tornam-se passíveis de modificações de acordo com o jogo da
competitividade. Crescentemente, as empresas são direcionadas a atender a novas
certificações que, ao mesmo tempo em que padronizam as ações, favorecem a inserção das
mesmas através de um “selo de qualidade” que garante a confiabilidade da empresa no
mercado competitivo global.
O Estado aparece, na perspectiva das fundações e mesmo das certificações, como um
“parceiro” das atividades a serem realizadas. Esta questão da parceria, que viria para substituir
a prática relacionada ao paternalismo dos primeiros tempos inclusa no termo “patrocínio”,
tornou-se a marca do relacionamento desejado pelas empresas em relação ao Estado na
resolução dos problemas sociais. Embora nunca se coloquem diretamente como substitutas da
função social estatal – tal papel necessitaria de um orçamento de porte e de uma organização
mais ampla, prontamente evitados pelas empresas – o discurso do Estado ineficiente permeia
as publicações dedicadas ao tema da responsabilidade social. Na página de abertura da
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), anunciando a criação
do instituto voltado para ações sociais desta associação que também é responsável pela
premiação Top Social desde 1999, o texto inicia-se desta maneira: “Diante da falência do
Estado, o setor privado brasileiro passou a investir nas questões sociais através do chamado
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Terceiro Setor, fortalecendo a cidadania e os direitos coletivos” 72 . A “falência” do Estado
coloca-o na condição de empresa que era prestadora de serviços sociais e que, após a
bancarrota, foi simplesmente substituída pela iniciativa privada, mais eficiente e consciente da
importância de seu papel na sociedade.
Ainda que observe, como também observamos no decorrer da pesquisa, que a maioria
das empresas não se coloque diretamente como substituta da função social estatal, Garcia
(2002, p.2) reconhece o quanto este discurso da falência do Estado contribui para o
crescimento da questão da responsabilidade social empresarial:

Diante de um diagnóstico – apresentado como uma verdade inelutável – de que o Estado não
é um agente eficiente na gestão dos problemas sociais, assim como a atuação da sociedade,
baseada na “boa vontade”, também gera resultados qualificados, abre-se uma vaga a ser
ocupada por quem tem competência técnica para gerir problemas. [...] Neste cenário de crise
de motivação pela vida pública, marcada por uma baixa credibilidade em relação às
instituições sociais, o empresário aparece como o ator qualificado a instituir a lógica da
eficiência e do jeito novo de ‘fazer o bem’.

As contradições deste discurso podem ser observadas em alguns posicionamentos das
fundações empresariais. A Fundação Itaú Social, por exemplo, que seleciona e financia em
longo prazo iniciativas voltadas à educação não-formal, afirma ser contrária ao projeto de lei
que instalaria a escola pública de tempo integral em todo o país, acreditando que as iniciativas
da própria sociedade poderiam dar conta deste papel de maneira mais enriquecedora .
Sem entrar no mérito da riqueza ou pobreza em se manter as crianças nas escolas em
tempo integral, ao se delegar a função da educação complementar para pequenas organizações
sem fins lucrativos em lugar de um aparato consistente oferecido pelo Estado, impede-se que
este serviço esteja disponível para a totalidade da população. Ao invés de procurar apoiar a
estrutura estatal universal, oferecendo, por exemplo, ajuda financeira para a manutenção de
unidades para todas as crianças fora do período escolar, reforça-se o discurso do Estado falido
e delega-se este papel a iniciativas pontuais e sem fiscalização. O próprio princípio da
cidadania como componente territorial, que proveria a qualquer indivíduo, no lugar onde ele
vive, os equipamentos voltados para uma existência digna, fica comprometido com essa ação
esparsa e, muitas vezes, efêmera.
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Esta insistência no papel marginal do Estado que marca o discurso da responsabilidade
social, como vimos, principalmente a partir dos Estados Unidos – a persistência na
“aproximação voluntária” das empresas em relação ao tema, baseada na boa vontade – fica
ainda mais evidente nas discussões que envolvem a pertinência da obrigatoriedade legal da
publicação dos balanços sociais. Vejamos, então, o significado atual desta ferramenta
contábil.

2.3

O balanço social: do instrumento de informação à propaganda institucional

Diante das ações fragmentadas e dos mais variados discursos que as envolvem, a
clareza na prestação de informações torna-se até mesmo um diferencial competitivo para as
empresas. Não é por outra razão que as certificações que ganham importância neste período,
como vimos, são aquelas capazes de atestar de maneira transparente o que as empresas
realmente realizam. Neste sentido, os balanços sociais recebem um grande destaque,
principalmente a partir da segunda metade da década de 90, como sendo uma ferramenta que
possibilita um controle externo sobre as ações das empresas, uma “prestação de contas” que
garantiria a transparência necessária para tornar crível a imagem que a empresa pretende
projetar na sociedade.
Entretanto, o que se entende por balanço social não é de forma alguma um consenso.
Ao contrário das ferramentas contábeis destinadas a mostrar os ganhos econômicos, que
respondem a um padrão para serem passíveis de comparação, a contabilização do caráter
social das empresas é objeto de grande discordância, mesmo no momento de atestar
informações simples como o montante de recursos destinados aos projetos ou os encargos
compulsórios da empresa.
A origem dos balanços sociais corresponde ainda ao segundo período. Como vimos, a
função social da empresa (como promoção da livre iniciativa) era uma preocupação constante
do empresariado, principalmente nos países onde não havia a pressão de um governo
ditatorial para a garantia da propriedade privada através de meios coercitivos. Os primeiros
balanços sociais surgiram na Europa da década de 70, ainda que alguns ensaios contábeis das
ações sociais das empresas já tivessem sido realizados anteriormente nos Estados Unidos 73 .
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O pioneirismo na publicação do primeiro balanço social é dividido pela Companhia
Steag alemã, que publicou uma prestação de contas de suas atividades sociais em 1971, e pela
Singer francesa, no ano seguinte – à qual a maior parte da literatura atribui a primeira
publicação. Ambas experiências geraram uma discussão importante em toda a Europa. Em
1976, um grupo de empresas da então Alemanha Ocidental (entre elas a BASF e a Shell
alemã) constituem um círculo de estudos dedicado ao tema.
Contrariamente ao que hoje ocorre, tais esforços não se faziam em detrimento da
capacidade normativa do Estado. Uma prova definitiva disto é que, apenas cinco anos depois
da publicação do primeiro balanço social do mundo, o governo francês torna, em 1977,
obrigatória a elaboração deste documento para todas as empresas com mais de 700
funcionários e, cinco anos depois, reduz para 300 funcionários. Outro exemplo de
normatização pública do balanço social é Portugal que, em 1985, torna obrigatória a
divulgação deste balanço para empresas com mais de 100 funcionários.
O conteúdo do balanço social exigido pelo governo francês, destinado ao Ministério
do Trabalho, consiste nas informações quantificadas sobre assuntos referentes ao
funcionamento da empresa e da relação com a força de trabalho empregada na produção. São
prestadas informações como, por exemplo, as políticas de remuneração, as despesas com a
formação dos funcionários, a pirâmide etária e distribuição dos funcionários, por cargo,
segundo o sexo, etc. São dados referentes ao interior da empresa, característicos do segundo
período, quando as preocupações estavam ainda restritas às relações internas nas fábricas,
passando, ao final daquele período, para toda a população.
Foi em virtude desta ampliação que o governo francês, como complemento da lei
anterior, passa a exigir em 2003 que as empresas que possuem ações na Bolsa de Valores
publiquem um relatório anual sobre o impacto social e ambiental de suas atividades, com base
nos indicadores do Global Reporting Initiative (GRI). As empresas francesas, entretanto,
fizeram um lobby para evitar a aplicação desta medida legal ou, ao menos, protelá-la. Como
concluem, a partir desta situação, Champion e Gendron (2004, p.15), “a regulamentação em
matéria de responsabilidade social empresarial é muito pouco aceita pelas empresas e, em
último caso, é rejeitada quando estas últimas possuem o poder para tanto” 74 .

europeus não fazem qualquer referência a este modelo, mas sim a um elaborado pela Sociétés Coopératives
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No Brasil, a primeira empresa a publicar um documento no formato de balanço social
foi a estatal Nitrofértil, indústria química ligada ao sistema Petrobrás em 1984. A segunda
experiência veio se dar apenas em 1991, feita por outra empresa estatal, o sistema Telebrás,
que incluiu um Demonstrativo de Valor Agregado (DVA) na publicação. A DVA constitui-se,
segundo o BNDES (2000, p.10), em um relato mais detalhado das riquezas produzidas do que
o relatório de lucro produzido normalmente pelas empresas. “Enquanto a demonstração de
resultado procura determinar a parcela da riqueza (lucro) que cabe à empresa e seus
acionistas, a demonstração de valor adicionado procura mensurar o total de riqueza criada e
de que forma essa riqueza está sendo distribuída”. O DVA evidencia “o montante destinado à
própria empresa (lucro líquido), ao corpo funcional (salários e benefícios em geral), ao
governo (sob a forma de impostos, inclusive encargos sociais) e à comunidade (investimentos
sociais e meio ambiente).”
É interessante que as primeiras experiências de balanço social tenham se dado no país
através das estatais, pouco antes do desmonte do sistema gerado pelo programa de
privatizações. O que hoje é considerado como uma ferramenta própria das empresas mais
modernas, alinhadas às expectativas da sociedade, somente entrou como prática no nosso país
a partir da disposição em prestar contas por parte das empresas consideradas “retrógradas e
ineficientes” pelos mesmos discursos que hoje exaltam a necessidade de transparência.
Para compreender a questão do balanço social no Brasil, é fundamental conhecer o
papel do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) e a atuação de seu
fundador Herbert de Souza, o Betinho. A criação deste instituto foi idealizada por ele ainda
durante seu exílio no Canadá, quando planejou fundar uma instituição que trabalhasse pela
democracia plena no Brasil 75 . A atuação do IBASE pauta-se pela fomentação da discussão de
assuntos que atinjam a sociedade brasileira como um todo, em especial aqueles que não se
encontram em debate no país, tendo contribuído para o início das discussões sobre o direito da
criança e do adolescente (que levaram à aprovação do ECA), sobre a questão da AIDS, a
segurança alimentar, etc.
A aproximação com o tema da responsabilidade social surgiu a partir da Campanha
contra a Fome, criada em 1992, que despertou a atenção de todo o Brasil e inclusive do
mundo – existem hoje comitês fora do país sobre o tema –, gerando também o apoio dos
empresários. Foi uma aproximação inédita até então entre as associações sociais e as
75

Esta informação e as que se seguem foram cedidas durante a entrevista com Cláudia Mansur, coordenadora do
Balanço Social no IBASE, na cidade do Rio de Janeiro em 25/09/2006.
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empresas, e o Betinho, na tentativa de transformar estes apoios restritos em compromissos
mais amplos do empresariado com a questão social, inseriu na pauta nacional as discussões
sobre o balanço social 76 .
Em 1997, o IBASE propõe um modelo de balanço social que uniformizaria a
apresentação dos dados pelas empresas, permitindo comparações temporais e entre empresas.
A idéia de se lançar um modelo, segundo o instituto, fundamentou-se na tentativa de preservar
duas características importantes: a primeira é a imparcialidade, visto que empresas de todos
os portes e setores respondem às mesmas questões e deixam claro o impacto que os
investimentos sociais tiveram em sua receita líquida (o que não pode ser diretamente
percebido em um documento narrativo); a outra é a possibilidade de comparação, tanto
internamente, visto que o modelo traz dados de dois exercícios que permitem a avaliação da
evolução temporal dos dados e o planejamento, quanto externamente, tornando acessível a
consumidores e funcionários.
O modelo é bastante simples e direto, podendo ser facilmente preenchido e lido por
qualquer pessoa (ver no anexo III, ao final da dissertação, o modelo aplicado em 2005,
fornecido pelo instituto). A idéia é que, enquanto os balanços narrativos, em geral publicações
de custo elevado, privilegiam os acionistas, diretores, outros empresários – públicos que
sempre foram privilegiados nas discussões sobre empresas –, o modelo do IBASE, segundo o
próprio instituto, “foi pensado para privilegiar outros públicos que tradicionalmente nunca
participaram de discussões sobre empresas e que, paradoxalmente, são as pessoas
responsáveis pelo seu sucesso” 77 .
Neste modelo, é explicitado o volume de recursos aplicados internamente à empresa
(em alimentação, encargos sociais compulsórios, previdência privada, saúde, cultura, creches,
educação, participação nos lucros, entre outros), externos à empresa (nas áreas de educação,
cultura, saúde e saneamento, esporte, combate à fome e segurança alimentar e outros,
indicando quanto foi gasto por encargo social) e em relação ao meio-ambiente. O balanço
social do IBASE permite também visualizar as questões da participação de mulheres e negros
na empresa, funcionários terceirizados, diferença entre maiores e menores salários 78 , reação
da empresa a reclamações dos consumidores, entre outras questões.
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O projeto acabou sendo o último realizado por Betinho, que faleceu apenas três meses após seu lançamento em
1997.
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Informações cedidas durante a entrevista.
78
Neste quesito, como destaca o IBASE, os resultados ilustram como as empresas reproduzem, com
perversidade, a desigualdade sócio-espacial: em países como a Noruega e a Suécia, o maior salário pago pelas
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No ano em que o IBASE elaborou este modelo, Betinho realizou a divulgação para
que as empresas o adotassem, com o apoio do jornal Gazeta Mercantil que se dispôs a,
gratuitamente, publicar os balanços sociais das empresas que aderissem à campanha. A partir
de 1998, o IBASE estabeleceu critérios adicionais a respeito da divulgação do balanço social
que, se atendidos, permitem o uso pela empresa do “Selo do Balanço Social”. Após consulta
pública – pela primeira vez realizada em 2006, com quase 150 manifestações favoráveis e
contrárias às empresas solicitantes – o IBASE realiza uma análise e, se não houver
impedimentos de ordem jurídica, o selo é conferido 79 .
O selo é um estímulo para que as empresas divulguem o seu balanço social da maneira
mais ampla possível, e os critérios têm se tornado cada vez mais rígidos para que sua
concessão tenha um valor marcante junto ao público. Por isso, em 2005, houve a primeira
queda no número de empresas que o receberam desde que o selo foi criado, a fim de valorizar
as empresas que se dedicam a atender os critérios e a publicar o balanço social.
O poder público também procura estimular esta divulgação através da emissão de
selos próprios. O primeiro incentivo neste sentido foi realizado pela Câmara Municipal de
Salvador, que logo em 1997 passou a oferecer o “Selo Herbert de Souza” para as empresas
que divulgassem seu balanço social, independentemente do modelo utilizado.
A ação do poder público não se reduziu ao incentivo na forma de premiação. No
mesmo ano, surge um projeto de lei para instituir a obrigatoriedade da publicação do balanço
social para empresas com mais de 100 funcionários, a exemplo do que ocorre em Portugal.
Entretanto, desde 1997, este projeto de lei sofreu diversas interrupções, sendo arquivado em
1998, reapresentado em 1999 e rearquivado posteriormente para em 2003 ser desarquivado, e
ainda hoje se encontra em tramitação no congresso 80 .

empresas é cerca de 11 vezes o valor do menor; no sul da Europa, esta relação varia de 20 a 25; nos Estados
Unidos, entre 30 e 35; no Brasil, é de 150. TELLES, 2003b.
79
Houve apenas uma ocasião, em 2005, na qual foi divulgada no sítio do IBASE a suspensão do selo por conta
de uma acusação grave: o Grupo José Pessoa, proprietário de diversas usinas de açúcar e álcool, sofreu processo
por uso de trabalho semi-escravo na Usina Santa Cruz, em Campos de Goytacazes (RJ). É interessante notar que
esta empresa é uma das patrocinadoras do Instituto Ethos e, tanto atualmente quanto no período das denúncias e
do cancelamento do selo, sua marca figura na página principal do sítio daquele instituto.
Este tratamento diferencial do Instituto Ethos e do IBASE para a questão reflete a própria diferença de origem e
atuação de ambos: enquanto o primeiro é uma entidade empresarial, mantida e dirigida por empresários – que
valorizam a produção de indicadores quantitativos e a visão empresarial das questões –, o segundo estabelece o
compromisso da sua atuação nas problemáticas da sociedade civil, questionando freqüentemente a postura
empresarial.
80
O primeiro projeto (PL n.3116 de 1997) propunha a obrigatoriedade para a publicação do balanço social para
empresas com mais de 100 funcionários e todas as estatais, e foi arquivado no ano seguinte com o fim da
legislatura. O segundo projeto (PL n.0032 de 1999) propunha a obrigatoriedade para as empresas com receita
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A dificuldade em aprovar a lei do balanço social baseia-se no argumento de que a
obrigatoriedade da publicação “acabará por desvirtuar a finalidade primeira desse
instrumento, transformando-o em mera formalidade onerosa para as empresas, em detrimento
do esforço consciente em busca de um Brasil melhor para todos os seus cidadãos” 81 .
Outro argumento, levantado pelo jurista Fábio Konder Comparato, é que se o Estado
estabelecer o que vem a ser a função social da empresa, isto pode servir de subterfúgio para a
delegação das funções estatais ao setor privado: “A tese da função social das empresas
apresenta hoje o sério risco de servir como mero disfarce retórico para o abandono, pelo
Estado, de toda política social, em homenagem à estabilidade monetária e ao equilíbrio das
finanças públicas” 82 . Renato Ventura Ribeiro (2006) resgata ainda a experiência da Alemanha
nazista como exemplo de um momento em que o Estado direcionou a atividade da iniciativa
privada, fomentando a indústria bélica a favor do Reich. O autor se opõe não apenas ao
projeto de lei federal em prol do balanço social obrigatório, mas também a uma iniciativa do
Conselho Federal de Contabilidade que, em 2004, determinou que a partir de 2006 as
empresas seriam obrigadas por este conselho a divulgarem o balanço social. A medida
converteu-se em norma disciplinadora por falta de competência legal já que, como destaca
Ribeiro, “a instituição de critérios de demonstrações financeiras deve ser feita pelo Poder
Legislativo”.
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) elaborava em 2000, segundo o BNDES,
um projeto de lei para tornar obrigatória a divulgação do balanço social (com base na
Demonstração de Valor Adicionado) para empresas com faturamento anual superior a 150
milhões de reais e ativos superiores a 120 milhões de reais e para a totalidade das empresas
com capital aberto. Isto porque, naquela data, o BNDES estimava que somente 70 empresas
publicavam o balanço social – cerca de apenas 7% do total de empresas de capital aberto
registradas na CVM. Este dado se tornava ainda mais alarmante diante da falta de parâmetros
mínimos da grande maioria dos balanços sociais. No período de 1997/98, o IBASE constatou
superior a R$50 milhões, participação em licitações e contratos com a administração pública, benefícios fiscais e
linhas de crédito oficiais, mas foi novamente arquivado. Em 2003, este mesmo projeto de lei é desarquivado e
ainda encontra-se em tramitação no congresso. Um dos relatores do projeto, o deputado Emerson Kapaz (PPSSP), é contrário à obrigatoriedade com base no seguinte argumento: “Conversei com entidades de classe, como a
CNI e a Febraban, e concluímos que nesse momento seria um tiro pela culatra. Achamos que é melhor deixar
para daqui a dois ou três anos, para ver onde a responsabilidade social vai parar” em TELLES, 2003b.
81
Trecho da “Justificativa Apresentada pelo Deputado Reginaldo Lopes – PT/PA, Relator do Projeto de Lei N.
32-A/99 – Substitutivo, com base no voto do Deputado Emerson Kapaz” in SINDICATO DAS INDÚSTRIAS...
(s.d.). Tal substitutivo reabriria o projeto de lei de 1997 citado anteriormente, realizando algumas alterações.
82
Esta citação, bem como as reflexões que se seguem, estão presentes em RIBEIRO, R. V., 2006.
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que 80% dos balanços sociais utilizavam modelos próprios para sua elaboração, e apenas 20%
seguiam o modelo recém-proposto pela instituição 83 .
Como não há, deste modo, um padrão obrigatório de balanço social a ser apresentado
pelas empresas, o próprio termo “balanço social” tem sido desvirtuado no sentido de que
qualquer divulgação que a empresa faça de suas atividades sociais seja tomada como balanço
social. Um exemplo disto é que, no ano de 2006, a Rede Cultura de Televisão criou um
programa denominado “Balanço Social”, com o apoio do Instituto Ethos e outros que
trabalham com a temática, no qual os apresentadores freqüentemente interpelam os
responsáveis por ações sociais questionando o que seria, para eles, o balanço social. Como
resposta, os entrevistados afirmam que balanço social seria a existência de valores como a
solidariedade, a promoção da cidadania, seria o reconhecimento de que cada um deve fazer a
sua parte, sem jamais fazer menção à ferramenta contábil popularizada por Betinho.
Não é somente entre as empresas que a tentativa de transformar a publicação do
balanço social em lei é rechaçada. Além de representantes do Instituto Ethos, pesquisadores
do próprio IBASE colocam-se, atualmente, contra essa possibilidade, indicando a necessidade
de adesão voluntária das empresas como parte do espírito no qual foi concebido o modelo 84 .
Entretanto, na ausência das leis ou de qualquer outro tipo de coerção para que as empresas
adotem um modelo único, mesmo entre as que publicam o balanço social seu valor enquanto
instrumento de informação se perde. É freqüente encontrarmos balanços sociais compostos
quase exclusivamente de imagens, em geral de crianças – visto que o tema predileto das
empresas é a educação de crianças em “situação de risco” –, sem que seja informado sequer
onde tal projeto é desenvolvido, com quais recursos e quem são os beneficiados. Como afirma
Garcia (2002, p.179), “enquanto não há um dispositivo legal ou mesmo uma aceitação
generalizada de um padrão para a elaboração dos balanços sociais, eles são construídos de
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Estes dados estão disponível em BNDES, 2000, p.12.
João Sucupira e Ciro Torres, ambos pesquisadores do IBASE, já manifestaram esta opinião. Sucupira disse
que “Se o Congresso aprovar uma lei que obrigue as empresas a publicar esse balanço, a campanha da
responsabilidade social passa a não ter muito sentido, porque não será mais uma questão de consciência, de
motivação, mas de se cumprir uma lei” (TELLES, 2003b). A pesquisadora entrevistada, Cláudia Mansur, apesar
de confirmar que a postura do IBASE sempre foi contra a obrigatoriedade, afirma que talvez o momento da
adesão voluntária já tenha passado e a aprovação desta lei obrigue a disponibilização das informações
necessárias, e ao IBASE caberia capacitar o maior número de pessoas a lerem estas informações.
84
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forma a salientar os aspectos que mais interessam ser divulgados”85 . O próprio BNDES
reconhece que:

A inexistência de regras definidas para o conteúdo facilita às empresas selecionarem as
informações que desejam divulgar. Os chamados modelos próprios oscilam entre
informações muito sucintas – às vezes apenas um parágrafo, no meio dos relatórios para a
administração ou dentro do balanço patrimonial – até publicações bastante sofisticadas em
termos de apresentação, mas nem sempre com a mesma qualidade de dados e de
indicadores. 86

A possibilidade de criar o seu próprio modelo, valorizando os aspectos que mais
favoreçam a imagem da empresa na publicação do balanço social, bem como o crescimento
da influência do Instituto Ethos no período, ajudam a explicar a relativa perda de dominância
do modelo de balanço social do IBASE após o ano 2000. Como podemos notar no Gráfico 3,
a partir de 2003 temos uma queda pronunciada no número de empresas que publicam
anualmente o balanço social no modelo IBASE e, no Gráfico 4, observamos que o número das
empresas ingressantes (aquelas que começaram a publicar no ano indicado) cai desde 2000, e
a preferência pelos modelos próprios ajuda a explicar este fato.
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É freqüente, nas publicações do meio empresarial, o destaque para o papel de instrumento de marketing que o
balanço social pode exercer. Ver, como exemplo, o artigo publicado na Gazeta Mercantil de 29/05/2002
intitulado “Balanço social pode atrair novos negócios”. ÉBOLI, 2002.
86
BNDES, 2000, p.12-13. Destaque no original.
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Gráfico 3 - Número de empresas que publicaram o
Balanço Social no Modelo IBASE
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Gráfico 3 – Idealização e elaboração da autora.
Fonte: IBASE <http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm> em 06/09/2006.

Uma outra explicação para a queda apresentada no Gráfico 4 encontra-se no fato de
que o movimento de adesão à publicação dos balanços sociais teve como público as grandes
empresas. Após quase dez anos do início da campanha, praticamente todas as empresas deste
porte atenderam à pressão e já publicaram, ao menos durante um ou dois anos, os seus
balanços sociais. A característica de mobilização, que fazia tanto as empresas quanto o
próprio IBASE procurarem uma adesão crescente e ampla divulgação dos balanços, perde-se
atualmente em função de uma estabilização deste movimento, levando parte das empresas a
abandonarem o compromisso de permanecerem publicando (notado no Gráfico 3), e parte,
que já publicava, a continuar, sem novas adesões (Gráfico 4). Foi interessante notar, durante a
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elaboração dos gráficos, a presença marcante das empresas estatais como boa parte das que
mantiveram uma assiduidade na publicação do balanço social ao longo dos anos.

Gráfico 4 - Número de empresas ingressantes
no modelo IBASE de Balanço Social
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Gráfico 4 – Idealização e elaboração da autora.
Fonte: IBASE <http://www.balancosocial.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm> em 06/09/2006.

A hipótese de que esteja havendo uma consolidação não apenas do movimento pela
publicação do balanço social, mas das mobilizações pela responsabilidade social da empresa
como um todo, é corroborada pelo fato da queda apresentada no Gráfico 4 ocorrer
simultaneamente àquela existente no histograma 1, referente à criação de institutos, fundações
e ações diretas. Esta estabilização, por outro lado, não é observada quanto à adoção de
modelos externos de elaboração do relato social (como o GRI), que tem crescido nos últimos
anos e passaram a orientar, inclusive, parte das premiações dos balanços sociais realizadas por
prefeituras, muitas das quais levam o nome de “Herbert de Souza” ou ainda “Empresa
Cidadã”, um termo inicialmente cunhado por Betinho 87 . Lima (2001, p.181) verifica que, das
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Este termo encontra-se no artigo de 1997 que marcou o início da campanha pela publicação do balanço social
no nosso país. Ver SOUZA, Herbert de. “Empresa Pública e Cidadã” in: Folha de São Paulo, 26 de março de
1997. Disponível em: www.rets.rits.org.br, em novembro de 2005.
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empresas premiadas na primeira edição do “Dia da Empresa Cidadã” em São Paulo, apenas
25% delas publicavam uma prestação de contas de suas ações sociais na forma de um balanço
social ou mesmo “algo parecido”, nas palavras do autor, marcando uma aceitação crescente de
outros tipos de relato para a escolha das ações de excelência.
A questão que mais preocupa o IBASE, no momento, não é mais a campanha para a
capacitação e adesão dos empresários à divulgação dos seus balanços sociais, mas a formação
de avaliadores – sindicatos, líderes, organizações sociais –, que travem diálogo com a
empresa, indiquem suas falhas e cobrem as mudanças necessárias. A questão da
responsabilidade social, segundo o IBASE, “é muito freqüente em rodas de empresários e
ainda pouco discutida em grupos da sociedade civil, que são atores fundamentais nesta
discussão. A responsabilidade social somente vai de fato engrenar de uma forma positiva para
o geral da população na hora em que estes outros atores entrarem nesta discussão e
começarem a fazer a coisa girar”. Por mais que, nos seminários empresariais, fale-se da
relação com os stakeholders e o compromisso que têm com estes grupos, estes próprios
encontros constituem-se em monólogos, nos quais as empresas falam sobre e para si mesmas.

2.4

Parâmetros internacionais para a ação social: as políticas da ONU, OCDE, Banco
Mundial, União Européia, consultorias e sindicatos

Além das certificações – como vimos, quase a totalidade foi formulada na Europa e
nos Estados Unidos –, existem outros parâmetros idealizados naqueles lugares que
influenciam a ação social das empresas no Brasil. As políticas das mais diversas instituições
não se constituem em premiações ou certificações, mas fornecem também os parâmetros –
dados pela linguagem, os valores sempre renovados em nome dos quais as ações deverão ser
realizadas, e mesmo os objetivos destas – que estabelecem o “consenso” necessário para a
unificação do agir em nível global.
Uma das mais importantes políticas criadas mundialmente foram os princípios do
Global Compact, proposto em 1999 e lançado em 2000 pela Organização das Nações Unidas
no âmbito do Fórum Econômico Mundial, com o apoio formas de diversas organizações 88 .
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CHAMPION e GENDRON, 2004, p.48, citam a Câmara do Comércio Internacional, a Anistia Internacional, a
organização de responsabilidade social americana Business for Social Responsibility, a ONG ambientalista
World Wide Fund (WWF), o grupo de empresas multinacionais World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), entre muitas outras.
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Para sua formulação, foram reunidos os dirigentes de 50 grandes empresas, dirigentes
sindicais, ambientalistas e ativistas dos direitos humanos e do desenvolvimento.
O Global Compact (ou Pacto Global, conforme tradução recente realizada pelas
Nações Unidas) é composto por dez princípios segundo os quais as empresas signatárias
devem balizar a sua atuação. Estes princípios estão fragmentados em quatro linhas: os dois
primeiros baseiam-se na “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, e nas convenções
das Nações Unidas derivadas dela (Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (CIDESC), e a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos
(CIDCP), ambas firmadas em 1966 e que entraram em vigor dez anos depois); os cinco
princípios seguintes fundamentam-se na “Declaração dos Princípios Fundamentais e Direitos
no Trabalho” da Organização Internacional do Trabalho (OIT), firmada na 86a Conferência
Internacional do Trabalho, em 1998; o sétimo, oitavo e nono princípios baseiam-se na
“Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, firmado em 1992; e o último
princípio foi adicionado muito recentemente, em virtude dos escândalos de corrupção
envolvendo empresas em todo o mundo.
São os dez princípios do Global Compact 89 :

Princípios de Direitos Humanos
1. Respeitar e proteger os direitos humanos;
2. Impedir violações de direitos humanos;

Princípios de Direitos do Trabalho
3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;

Princípios de Proteção Ambiental
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Promover a responsabilidade ambiental;
9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente.

Princípio contra a Corrupção
10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina.
89

Disponíveis em dezembro de 2006 em: < http://www.pactoglobal.org.br/pg_principio.php>
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Atualmente, 3,6 mil empresas são signatárias do Global Compact. Além de se
comprometer com os princípios acima, as empresas organizam as ações que realizam segundo
cada um deles, e são cobradas na assinatura do termo de adesão ao acordo (embora não sejam
constrangidas de nenhum modo) a disponibilizar uma prestação de contas a respeito de suas
ações 90 . Entretanto, ao contrário do Global Report Initiative (GRI), o Global Compact não se
constitui em ferramenta para a ação ou formulação de indicadores, mas em uma declaração de
princípios amplos. Em outubro de 2006, os organizadores de ambas iniciativas fecharam um
acordo para facilitar a atuação conjunta, através do estabelecimento de parâmetros comuns
que traduziriam o modelo do GRI para a indicação de avanços na implementação dos
princípios do Global Compact nas empresas 91 .
O Instituto Ethos também procura inserir estes princípios nas suas recomendações para
a atuação empresarial no Brasil. Na publicação “Práticas empresariais de responsabilidade
social: relações entre os princípios do Global Compact e os indicadores Ethos de
responsabilidade social”, de 2003, o instituto faz um compêndio extenso de ações de empresas
subdividido segundo seus sete indicadores e também segundo os até então nove princípios do
Global Compact 92 .
No mesmo ano em que estes princípios foram lançados, ministros dos países da
Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) aprovaram os
Princípios de Governança Corporativa (Principes de Gouvernement d’Entreprise,
Corporate Governance Principles), que procura orientar as políticas governamentais dos
países membros em relação à postura das empresas, em especial das multinacionais. Estes
princípios representam a primeira tentativa de acordo em nível inter-governamental neste
sentido, e obtiveram o apoio do G7 e do Banco Mundial, que juntamente com a OCDE criou
o Fórum Mundial sobre Governança Corporativa 93 .
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Para tanto, o Global Compact divulga, como forma de estímulo, as boas práticas de algumas empresas
signatárias. Como exemplo, em março de 2006, foram divulgados quatro sistemas de monitoramento das ações,
entre eles o sistema do Grupo Pão de Açúcar brasileiro, que disponibiliza on-line informações sobre as
iniciativas da empresa ligadas a cada um dos dez princípios do programa. O uso das tecnologias de informação,
dado do período atual, está sempre presente nas práticas consideradas de excelência por todas as políticas
elaboradas sobre responsabilidade social empresarial. Ver o artigo “ONU quer que empresa preste conta de
ações sociais”, disponível em dezembro de 2006 em <www.pactoglobal.org.br/view.php?id_mat=44 >.
91
Ver, para tanto, o artigo “Acordo integra gigantes da responsabilidade social”, disponível em dezembro de
2006 em < www.pactoglobal.org.br/view.php?id_mat=48 >.
92
Ver WEINGRILL, 2003.
93
CHAMPION e GENDRON, 2004, p.30.
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São medidas não-punitivas, com o objetivo de ajudar a formulação de leis nos países
membros, cobrindo o direito dos acionistas, o papel dos assalariados e de outros agentes, a
transparência nas informações difundidas pelas empresas e da atuação dos administradores.
Estas medidas visam, sobretudo, evitar as grandes crises financeiras geradas a partir da
atuação das grandes empresas, que podem desestabilizar o governo dos países que acolhem
suas ações no momento em que se tornam alvo de denúncias, escândalos financeiros ou
ambientais.
Também com o intuito de influenciar as políticas governamentais, o Banco Mundial
indica em suas publicações qual é o papel do setor público na promoção da responsabilidade
social das empresas. Dentre as medidas incitadas podemos destacar o estabelecimento de
padrões mínimos para as ações dos negócios, o apoio ao controle dos consumidores e
organizações civis sobre as companhias, o favorecimento da exportação, dos investimentos e
de mercados especializados para empresas que seguirem os padrões de responsabilidade
social, o estímulo aos códigos de conduta, e diversos outros meios. Vale destacar que não há a
menção a medidas restritivas legais a serem tomadas pelo governo, apenas diversas formas de
apoio que favoreceriam a competitividade das empresas que, voluntariamente, se dispuserem
a aderir 94 .
A União Européia vê na criação de valores “genuinamente europeus”, que norteariam
as ações socialmente responsáveis, uma possibilidade de fortalecer a identidade e de melhorar
a competitividade das empresas do bloco econômico. Ainda que enfatize a importância das
empresas e de suas ações sociais em diversas publicações, o documento-chave para esta
questão é o Livro Verde apresentado pela Comissão das Comunidades Européias em 2001.
Este documento foi escrito primeiramente pela Comissão para, posteriormente, incluir
os comentários de autoridades públicas, empresas, ONGs e outras organizações sociais que
decidissem opinar sobre o seu conteúdo. Esta parceria, segundo o Livro Verde, teria como
objetivo “promover um modelo de responsabilidade social das empresas baseados em valores
europeus” 95 . A motivação para sua escrita decorreu das conclusões oriundas dos Conselhos
Europeus de Lisboa, de Nice e de Gotemburgo, bem como de resoluções tomadas
isoladamente por diversos países europeus 96 .
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Ainda que assinale a importância da responsabilidade social das pequenas e médias
empresas, o Livro Verde destina-se às grandes corporações e ao público relacionado a elas,
uma vez que, segundo o documento, as empresas menores já “integram na sua estrutura os
interesses de outras partes e assumem espontaneamente responsabilidades sociais e civis” 97 .
Este posicionamento da União Européia destoa consideravelmente do padrão discursivo sobre
as pequenas e médias empresas em relação à responsabilidade social, que em diversas
publicações são consideradas inoperantes nesta questão em virtude dos poucos recursos e
pessoal qualificado para as ações, da falta de engajamento nas grandes políticas internacionais
como Global Compact e do excesso de “assistencialismo” praticado por tais empresas, uma
vez que as ações são geralmente realizadas diretamente pelos proprietários e correspondem as
suas preocupações pessoais 98 .
Outra diferenciação do discurso europeu diz respeito à ênfase dada na necessidade de
auditoria externa e independente das ações publicadas pelas empresas – o que fortalece o
papel das empresas de consultoria neste processo – e o envolvimento dos sindicatos,
considerado pela Comissão Européia crucial para a adoção de práticas socialmente
responsáveis. Vejamos, então, o papel destes dois agentes de interesses tão diversos, inseridos
agora numa lógica global.

As empresas de consultoria

O crescimento em importância e em número das empresas de consultoria é um dado
do período atual. São empresas especializadas no trabalho com a informação a serviço das
grandes corporações, sendo responsáveis pela tradução e aplicação de normas que respondem
a interesses externos no território brasileiro, principalmente a partir de São Paulo. Segundo
Adriana Bernardes,

O mercado de consultoria no Brasil cresceu exponencialmente na década de 1990, sobretudo
em função da abertura da economia e das privatizações. A maioria das grandes empresas do
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setor está na Região Concentrada – mais especialmente na metrópole de São Paulo seguida
da metrópole carioca. 99

A partir do momento em que a responsabilidade social ingressa na estratégia lucrativa
das grandes empresas, torna-se fundamental a produção de modos de fazer, indicadores do
“desempenho social” das empresas e posteriores avaliações por auditores especializados. São
em todos esses campos de produção de informações que as consultorias atuam, tendo como
vantagem o papel que possuem de porta-vozes da modernidade.
Não há nenhuma norma oficial que estabeleça que as empresas de consultoria devam
realizar a auditoria das ações sociais das empresas – esta pode ser realizada, com vantagem,
por entidades sem fins lucrativos ou mesmo pelos sindicatos ou outros grupos diretamente
afetados pela empresa, que seriam os principais beneficiários e também prejudicados por suas
ações. Quando, entretanto, o “social” torna-se ação estratégica e deve responder não à
demanda que parte do lugar, mas sobretudo às verticalidades (representadas pelas
certificações, premiações e vantagens competitivas para exportar), as consultorias passam a se
configurar em agente privilegiado de difusão desta psicosfera empresarial no território
brasileiro.
Não é por outra razão que a demanda pelos trabalhos das consultorias relacionados às
ações sociais cresceu 47% de 2001 a 2004, sobretudo para serviços de auditoria. Segundo
uma importante empresa de consultoria sediada em São Paulo, a BDO Trevisan, de cada três
trabalhos relacionados à responsabilidade social que chegam à empresa, um demanda o
serviço de auditoria. E uma vez que as consultorias são responsáveis por afinar os discursos
empresariais, a variabilidade dos relatórios que se autodenominam balanços sociais se tornam
obstáculos para esse fim. “Cada um coloca o que quer nos relatórios”, diz Mauro Ambrósio,
sócio da BDO Trevisan 100 .
Assim, a função de estabelecer critérios para a ação e a divulgação das informações
empresariais não é exercida nem pelo poder público, nem por organizações que respondem a
interesses diretos da sociedade, como o IBASE. Esta função esta começando a ser realizada
por instituições que se relacionam diretamente à lógica empresarial, de maneira complexa e
especializada. Conforme analisa Adriana Bernardes,
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As empresas de consultoria são produtoras de conhecimento empresarial. Mas não se trata
simplesmente de acumular indiscriminadamente informações gerais, porém da produção de
sofisticadas metodologias (ferramentas) para acumular e analisar informações sobre
empresas 101 .

Por conta disto, as consultorias são um dos agentes mais atuantes nas discussões que
envolvem as certificações, e estão contribuindo para os grupos de trabalho que elaborarão a
ISO 26000.

Os sindicatos

Se, por um lado, as informações empresariais circulam facilmente através das bases
técnicas proporcionadas pelo período contemporâneo, organizações com outras finalidades
também puderam fazer uso deste sistema para sua comunicação e a cooperação entre seus
agentes. É neste sentido que Milton Santos (2000a, p.174) diz que as técnicas, sendo
irreversíveis e aderindo ao território e ao cotidiano, “podem obter um outro uso e uma outra
significação”, base para uma outra globalização.
E é justamente em busca deste objetivo que as centrais sindicais procuram reverter o
discurso da responsabilidade social das empresas não em novas certificações e vantagens
competitivas para estas, mas em possibilidade de trocas globais de experiências entre
trabalhadores de todo o mundo. Em 1998, a Confederação Internacional de Organizações
Sindicais Livres (CIOSL) criou um código básico sobre condições de trabalho, e exerce desde
então pressão para sua aplicação em diversas multinacionais. Nos países da Europa, como
vimos, a presença de representantes sindicais é considerado fundamento para qualquer
negociação em termos de responsabilidade social – podemos exemplificar esta legitimidade
através da formulação, na Holanda em 2003, do “Marco Referencial de Responsabilidade
Social Empresarial” não por empresas, mas por 40 ONGs e centrais sindicais.
O discurso dos sindicatos é sempre bastante crítico à responsabilidade social. O
Instituto Observatório Social, criado no Brasil em 1997 por entidades sindicais com o objetivo
de divulgar informações sobre empresas (o mesmo que formulou a denúncia ao uso de
trabalho infantil por um fornecedor da Faber-Castell), elabora críticas contundentes à maneira
como as empresas brasileiras normalmente conduzem a sua responsabilidade social.
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Este instituto considera que as políticas são elaboradas unilateralmente pelas
empresas, sem a participação dos sindicatos e muito menos dos funcionários terceirizados,
situação crescente nas empresas brasileiras; a publicidade das ações, realizada através de
balanços sociais sem dados detalhados e nos quais as empresas publicam “as informações que
lhes convém” sem qualquer verificação, impede que os sindicatos utilizem esta ferramenta nas
negociações coletivas; os trabalhadores, segundo o Instituto Observatório Social, têm sua
participação limitada ao papel de voluntários nos programas elaborados pelas empresas; não
há qualquer exigência das empresas quanto à postura trabalhista das empresas subcontratadas
e da sua cadeia de produção; é criticada também a falta de relação entre os trabalhos
filantrópicos (realizados fora dos muros das fábricas) e o tratamento dos próprios
funcionários, de maneira que não há qualquer mudança efetiva no dia-a-dia dos
trabalhadores 102 .
Alexandre Cardoso (2001) percebe, no sistema bancário, esta última crítica de maneira
marcante. Ao mesmo tempo em que constata o crescimento em importância dos “valores
socialmente responsáveis”, colocados ao centro dos negócios pelo discurso empresarial, o
pesquisador verifica que o atendimento às necessidades dos funcionários não segue este
compasso, e a exigência de metas cada vez mais rígidas acaba por multiplicar a exploração na
relação trabalhista das empresas.
Este trabalho acadêmico, realizado na Administração, se diferencia dos demais
oriundos desta disciplina na medida em que se dispôs a, além de ouvir o discurso empresarial,
contrapô-lo ao dos trabalhadores dos bancos. O que se tornou evidente, deste modo, é que o
consenso presente no discurso da responsabilidade social somente existe porque não são
ouvidas opiniões contrastantes e que, ao lado de múltiplos benefícios originados nas ações
sociais dos bancos, diversos funcionários

revelam-se insatisfeitos com a política de baixos salários, falta de treinamento e
aperfeiçoamento profissional e falta de apoio à qualificação. Constata-se que muitos
benefícios concedidos por esses bancos não são estendidos à todos os funcionários ou as
suas famílias, mas no entanto, é passado ao mercado como se fosse. 103
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A contradição que se torna evidente a partir da análise deste pesquisador é que, uma
vez que o discurso da responsabilidade social alinha-se aos objetivos das corporações, é
reforçada a competitividade das empresas; assim, este discurso pode tornar-se “suporte para
explorar os trabalhadores e a sociedade na busca de maiores lucros” 104 . O que os sindicatos
buscam é maneiras que possibilitem que este discurso favoreça efetivamente a sociedade.
O Instituto Observatório Social, formado por um conjunto de sindicatos de alcance
internacional, ressalta que um novo tipo de responsabilidade social seria aquela que considera
os interesses dos trabalhadores como objeto de preocupação das empresas (e que as questões
pertinentes à saúde, segurança e direitos dos trabalhadores da OIT estejam inclusos nos seus
códigos de conduta), compreendendo também os funcionários na divulgação de informações e
nos programas de responsabilidade social. Ainda há o destaque para a responsabilidade sobre
a cadeia produtiva e a necessidade de alinhamento das políticas empresariais com as da
administração pública, sem que haja a tentativa de substituição das segundas pelas primeiras.
Mesmo que realce as diferenças entre a atuação sindical européia, mais combativa
porque, segundo o instituto, “nos países industrializados, as leis garantem mais direitos, a
fiscalização é intensiva, a justiça é menos parcial, há mais recursos e é onde a maioria das
multinacionais tem sua matriz” 105 , e a atuação sindical brasileira, onde são priorizados temas
como a luta pelo emprego e a preservação de salários, é reconhecido o crescimento da
cooperação entre ambas. Importantes redes sindicais e comissões de empresa foram criadas,
conferindo um caráter global aos sindicatos 106 .
Estes sindicatos globais exercem uma pressão considerável para o estabelecimento de
acordos globais com as empresas. São colocadas em evidência as coerências e contradições
do discurso da responsabilidade social, comparando de maneira bastante crítica, por exemplo,
a relação entre a gerência e os sindicatos nos países europeus e no Brasil 107 e a construção dos
códigos de conduta das empresas.
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Códigos de conduta são declarações, em geral sucintas, que reúnem os valores por
meio dos quais determinada empresa alega conduzir os seus negócios. Acompanham muitas
vezes outras declarações, como a missão e as crenças que, como vimos, são resquícios da
influência sobretudo protestante na formação da atual psicosfera empresarial. Praticamente
todas as grandes empresas no presente possuem estas declarações como parte fundamental da
construção de sua “identidade” – comparando a empresa a um indivíduo possuidor de
personalidade própria – e influenciam, inclusive, organizações sem fins lucrativos, que
passaram a produzir esse tipo de documento e de retórica como forma de se mostrarem
modernas e angariarem, deste modo, mais recursos.
Campos (1999, p.80) confere a atual importância dos códigos de ética à dispersão das
empresas na globalização, o que gerou a necessidade de uniformizar as ações realizadas no
seu interior: “Os códigos de conduta e credos corporativos são ferramentas utilizadas para
padronizar o comportamento à medida em que as empresas tornam-se maiores e
geograficamente mais dispersas”. É a necessidade de centralizar o poder a partir de um
determinado lugar – os lugares do mandar – que geram as normas privadas como um todo,
estabelecendo os receptores destas ordens como lugares do fazer.
Os códigos de conduta lançados unilateralmente pelo corpo administrativo das
empresas procuram produzir, como afirma Bourdieu, “a existência daquilo que anuncia” 108 .
Além de projetar a imagem de que a empresa é, de fato, seguidora daqueles princípios (sem
necessariamente sê-lo), tais declarações pretendem construir uma identidade, que é por
definição uma produção coletiva, a partir dos desejos originados em apenas um grupo
daqueles que nela atuam. Assim, afixados na parede dos escritórios e das fábricas da empresa,
os empresários desejam que aqueles valores se reproduzam entre os funcionários, resgatando
parte daquela pressão existente no primeiro período referente à fábrica como uma imensa e
harmoniosa família, onde inexistem conflitos e todos seguem os mesmos princípios.
O Instituto Observatório Social mostra claramente a diferença entre os códigos de
conduta voluntários, no tocante à relação com os trabalhadores, e os acordos firmados
conjuntamente entre empresários e trabalhadores. A título de exemplo, são citados dois
códigos unilaterais:

(em Campinas-SP e Curitiba-PR), ThyssenKrupp (Guaíba-RS e Barra do Piraí-RJ). Estes dois documentos foram
distribuídos no Fórum Social Mundial de 2005, centro das mobilizações por mudanças na globalização.
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SLKP acredita num ambiente livre da presença de sindicatos, salvo onde leis e culturas
requerem fazer diferente. A empresa trata pessoas com equidade e de forma justa e acredita
que os próprios empregados são os mais indicados para levar as suas preocupações
diretamente à administração. SLKP se compromete a observar a obediência estrita às leis e
regulamentos relacionados à atividade sindical e estimula a liberdade individual e a
negociação direta entre trabalhadores e administração, enquanto ativamente desencoraja a
representação sindical dos trabalhadores onde a lei permite. (Código de Conduta da Sara Lee
Knit Products, conhecida no Brasil como Cuecas Zorba)

Esperamos conduzir o nosso negócio de tal forma que os empregados não sentirão a
necessidade de representação por sindicatos ou terceiros. Quando os empregados escolherem
tal representação, ou forem exigidos por lei a fazer, procuraremos uma abordagem honesta e
profissional para trabalhar com estes representantes. (Código de Ética da Caterpillar). 109

Em contraposição, são apresentados códigos resultantes de acordos globais, que
assumem como parâmetros as definições da OIT e a negociação coletiva:

Reconhece-se o direito fundamental de todos os trabalhadores de constituir sindicatos e
representações laborais e aderir aos mesmos. A Volkswagen e os sindicatos ou
representações laborais trabalham abertamente em conjunto, com vistas à resolução
cooperativa e construtiva dos conflitos. (Acordo Global da Volkswagen)

Todos os trabalhadores terão o direito de se filiarem a sindicatos. Estes sindicatos terão o
direito de ser reconhecidos para o fim de negociação coletiva, de acordo com a convenção
87 e 98 da OIT. Representantes dos trabalhadores não serão sujeitos a qualquer
discriminação e terão acesso a todos os locais de trabalho necessários para cumprir os seus
deveres como representantes (Convenção OIT 135 e recomendação 143). O empregador
tomará uma atitude positiva frente às atividades sindicais, inclusive sindicalização. (Acordo
Global da Norske Skog, conhecida no Brasil como Pisa Papel). 110

É interessante como estes acordos assumem, verdadeiramente, o papel de normas
privadas, assemelhando-se à constituição de um país. Daí a importância de serem resultado de
uma negociação coletiva, visto que, como não há nenhuma instituição com poder de coagir as
empresas a seguirem o que se propuseram, o papel dos sindicatos e outros grupos de pressão
109
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apenas se fará sentir se estes participarem da elaboração destes documentos e se
acompanharem a sua aplicação. De 1995 a 2003, segundo o Observatório Social, apenas 25
acordos globais foram firmados entre empresas transnacionais e sindicatos globais. Destes, 22
foram de empresas cujas sedes encontram-se na Europa, e apenas uma possuía sede nos
Estados Unidos.
Estes números são escassos diante do total de códigos de conduta: Campos (1999,
p.80) afirma que 90% das organizações empresariais nos Estados Unidos já haviam
implantado, em 1999, um código de conduta; segundo Champion e Gendron (2004, p.13), em
2002, 65% das 200 multinacionais mais importantes possuíam um destes documentos.
Entretanto, como refletem as autoras, sem que haja uma auditoria confiável por parte de todos
aqueles envolvidos com a firma, não há qualquer garantia que estas normas privadas sejam
cumpridas:

Podemos nos questionar se esta proliferação de códigos de conduta com objetivo autoregulatório, não conduziriam a uma certa ‘privatização’ da regulação. Esta passagem de uma
regulamentação pública a uma privada está em parte ligada a uma falta de um quadro
internacional constritivo. 111

Enquanto não há um acordo nas grandes empresas sobre qual deverá ser o papel dos
sindicatos, existe a possibilidade, como aponta Carvalho (2001, p.151), “dos ganhos obtidos
pelos sindicatos de trabalhadores brasileiros estarem sendo apresentados à sociedade como
benefícios disponibilizados pela empresa aos trabalhadores e familiares, nos balanços sociais.
Dessa forma, a empresa estaria colocando a sua ‘marca’ em uma conquista do sindicato, como
se fosse expressão da sua ‘responsabilidade social empresarial’.”

2.5

Marketing das ações: o consenso presumido entre interesses mercantis e sociais

A questão do marketing das ações sociais faz parte do cerne das discussões sobre a
responsabilidade social das empresas. Uma vez que estas ações pretendem se afastar da
perspectiva filantrópico-religiosa predominante no primeiro período, que conta apenas com a
boa vontade como motivação para a ação, e ingressam nas estratégias mercantis das empresas,
a divulgação do que é realizado passa a ser central. Prova definitiva disto é que grande parte
111

CHAMPION e GENDRON, 2004, p.17, tradução nossa.

86

da idealização das ações se dá no departamento de marketing, configurando uma preocupação
com a divulgação antes mesmo de realizada a ação, que passa a ser direcionada com tal
objetivo.
Os empresários alegam a existência de uma indissociabilidade entre os interesses das
empresas e os da sociedade em geral. Com este argumento, acreditam superar as contradições
existentes nesta relação e estabelecem um consenso através do qual pretendem que a
sociedade assuma que todas as atividades potencialmente lucrativas para as empresas serão
benéficas para a sociedade. Este discurso é derivado daquele que coloca as empresas como
“salvadoras dos lugares”, responsáveis por trazer a modernidade para o território e melhorar
todas as relações existentes nele. Um exemplo deste discurso pode ser encontrado em Borger
(2001, p.32/3):

[...] As empresas estão incluídas na sociedade/comunidade na qual atuam, afinal geram
empregos para a população em volta, fabricam produtos que essa população eventualmente
poderá consumir, e muitas vezes constroem estruturas sociais que efetivamente determinam
como será o dia-a-dia de grande parte dos habitantes da comunidade. Assim, o que diz
respeito à empresa diz respeito à sociedade, e vice-versa, e essa linha demarcatória se torna
tênue, às vezes quase inexistente.

Na verdade, esta relação causa um desequilíbrio profundo na vida dos lugares, ainda
mais porque as grandes empresas respondem majoritariamente a interesses que não surgem a
partir da comunidade onde elas se encontram. Assim, se uma ação decidida nos altos escalões
é considerada fundamental para a competitividade da empresa, não será necessariamente
convergente com os interesses do lugar, podendo alterar as relações de emprego, políticas ou
culturais sem o consentimento daqueles que lá vivem. Considerar que não há qualquer
conflito ou contradição nesta relação é parte do discurso que toma o espaço apenas em sua
componente econômica, ignorando as demais racionalidades existentes nos lugares.
Retomaremos este raciocínio na conclusão da dissertação.
A responsabilidade social tomada como vantagem competitiva não se constitui em um
discurso incomum por parte das empresas. Algumas vezes a lucratividade é colocada como
recompensa para o agir responsável 112 , uma espécie de premiação para as boas empresas,
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outras vezes as ações sociais são um pré-requisito para a competitividade 113 . Ao mesmo
tempo em que são indicados inúmeros benefícios para as empresas socialmente responsáveis
– a melhora no ambiente de trabalho, a motivação dos altos executivos, a boa relação com a
comunidade, o ganho em imagem junto aos consumidores, a valorização das ações da
empresa (“Bem aventuradas as empresas sustentáveis. Porque serão as preferidas para se
trabalhar, recomendar, comprar e ter ações” 114 ) – as próprias estratégias de lucro são
colocadas como ações socialmente responsáveis. Um exemplo marcante disto é um artigo
intitulado “Servindo aos pobres do mundo, com lucro”, da renomada revista de negócios
Harvard Business Review em um número dedicado à responsabilidade social empresarial, no
qual o aumento dos negócios das multinacionais nos países pobres é colocado como parte
desta ação social:

Ao estimular o comércio e o desenvolvimento na base da pirâmide econômica, essas
empresas [multinacionais] poderiam melhorar radicalmente a vida de bilhões de pessoas e
ajudar a produzir um mundo mais estável, menos perigoso. Para atingir esta meta, não
precisariam liderar iniciativas globais com fins filantrópicos, mas apenas agir com seus
próprios interesses em mente, pois há enormes vantagens empresariais a serem obtidas com
a atuação em mercados em desenvolvimento. 115

Não há qualquer intenção em de fato reverter a situação de pobreza mundial, mas de
inserir, através do consumo, os pobres na lógica da empresa, e tornar o mundo “menos
perigoso” deste modo. Ainda se oferece, como exemplo de ação neste sentido, a estratégia da
Unilever em países pobres de reduzir à metade o tamanho dos produtos de higiene pessoal e,
cobrando a metade do preço, estes se tornariam mais acessíveis àqueles que não podem
comprá-los na versão oferecida nos países desenvolvidos.
Entretanto, pelo menos por princípio, o discurso corrente coloca as ações sociais
separadamente das estratégias lucrativas, ainda que se reconheça a inter-relação existente
entre ambas as lógicas. Para concorrer ao prêmio ECO ou fazer parte do GIFE, as empresas
não devem conduzir projetos que sejam parte do marketing de produtos ou serviços que estas
dos parceiros. Com este procedimento, acaba por criar uma cadeia de eficácia, e o lucro nada mais é do que o
prêmio da eficácia.” MARTINELLI, 2000, p.83.
113
No artigo “Altruísmo de resultados”, um professor de administração norte-americano afirma que as empresas
não podem permanecer à margem das atividades de cunho altruísta, e completa: “É necessário fazer isso para
que se mantenham altamente competitivas.” AFP, 2006.
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oferecem, mas, como vimos, grande parte dos premiados realizam projetos dentro da
perspectiva da “filantropia produtiva”, favorecendo funcionários ou a imagem da empresa.
Não há como distinguir completamente os resultados sociais das ações empresariais
dos ganhos relacionados ao ramo de negócios da empresa. O que passou a ser enfatizado pela
literatura empresarial, no entanto, é a possibilidade de reunir ambos em um só objetivo, sem
incoerências, e o trabalho do marketing é fundamental para este discurso.
Segundo Busarello (2003, p.22), o marketing se insere a partir do momento em que se
organiza a ação filantrópica da empresa:

[...] quando a empresa faz filantropia de forma sistematizada e organizada, com
planejamento e orçamento anual definido e leva ao conhecimento de todos a sua ação
filantrópica, podemos afirmar que está desenvolvendo estratégias de marketing com base em
ações sociais.

Existem várias modalidades de marketing aplicadas para a ação social das empresas. A
primeira delas, tornada notória nos Estados Unidos pela empresa de cartões de crédito
American Express em 1983, é o marketing relacionado às causas sociais (cause-related
marketing). Naquela ocasião, a empresa conclamou seus clientes a utilizarem o cartão de
crédito em prol da reforma da Estátua da Liberdade; a cada compra realizada, a empresa
comprometeu-se a doar um centavo de dólar para o projeto. Ao final, foram doados 1,7
milhão de dólares e o uso do cartão American Express aumentou 28% no período.
Este apelo bem sucedido para os negócios é, segundo Corrêa (1997, p.23), uma
estratégia eminentemente estadunidense, de modo que as empresas japonesas apenas
passaram a utilizar esta modalidade de marketing após o ingresso no mercado norteamericano. Além da melhor aceitação desta estratégia naquele país, existe outra peculiaridade:
os norte-americanos preferem adquirir produtos que ajudem causas sociais na região onde
moram, ao invés de contribuir para causas mais amplas com as quais não estão diretamente
envolvidos.
Corrêa cita uma mudança na estratégia do marketing relacionado às causas sociais na
década de 90. Antes desta década, eram realizadas campanhas breves, como reformas e apoio
à arte, com o objetivo de aumentar as vendas no curto prazo. Após está década, o objetivo
tornou-se
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[...] conquistar a lealdade do seu consumidor através do comprometimento da empresa no
longo prazo com uma demanda social, seja por meio da sua imagem institucional, seja das
suas marcas, de tal forma que seus consumidores façam a associação entre ambos
automaticamente. 116

No Brasil, este tipo de prática foi trazido pela empresa McDonald’s em prol das
crianças com câncer. Durante um dia, parte das vendas de um determinado lanche é destinada
para o auxílio às instituições especializadas neste tratamento, bem como para uma casa da
empresa, situada no Rio de Janeiro, voltada também para este fim.
A segunda modalidade é chamada de marketing social, e possui uma abrangência
bem maior do que a primeira. De uma maneira geral, marketing social é toda a campanha que
visa mudar um comportamento do público, podendo ser usado por empresas, pelo Estado ou
por organizações civis, envolvendo as ferramentas do marketing tradicional (pesquisa de
opinião, segmentação dos públicos-alvos, formatação de um produto, canais de distribuição,
técnicas de persuasão, etc.). Kotler e Roberto 117 colocam as mudanças sociais a serem
implementadas por este tipo de marketing em quatro níveis de dificuldade: o primeiro são as
mudanças cognitivas, para as quais são realizadas campanhas informativas (por exemplo,
noticiar maneiras de evitar a AIDS ou informar sobre os valores nutritivos dos alimentos); o
segundo nível são as mudanças de ação, para persuadir indivíduos a realizar determinada
coisa em uma ocasião específica (por exemplo, campanha para votar ou para vacinação); o
terceiro nível busca a mudança no comportamento, que objetiva induzir o indivíduo a deixar
de realizar determinados atos em função de um novo padrão comportamental, considerado
pelo utilizador da ferramenta de marketing como ideal (por exemplo, abandonar o tabagismo
ou o uso de entorpecentes); por fim, o quarto e mais difícil nível é a mudança de valor, que
procura alterar crenças e atitudes profundamente arraigadas em determinada sociedade (como
campanhas anti-racismo).
Pelos exemplos, podemos notar que o governo é um grande utilizador desta
modalidade de marketing. As empresas, entretanto, têm feito crescentemente uso destas
ferramentas, visto que passaram a se colocar como reprodutora de determinados valores como
diferencial da sua marca. Tornam-se cada vez mais freqüentes as publicidades veiculadas por
116
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no país. Ver KOTLER, P. e ROBERTO, E. Marketing social: estratégias para alterar o comportamento do
público. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p.17.
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empresas através de televisão, rádio e internet sem que sejam oferecidos quaisquer produtos
explicitamente, mas que não deixam de indicar o logotipo da empresa realizadora, como
forma de reforçar a sua imagem relacionada à preocupação social exposta.
A premiação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), iniciada em
2005, para as campanhas publicitárias que utilizam as ferramentas da propaganda para “a
construção de uma sociedade melhor” revela este aspecto. Entretanto, diferentemente da
utilização do marketing social pelo poder público – que possui um mandato para definir quais
comportamentos devem ou não ser estimulados como de interesse coletivo – as empresas o
utilizam freqüentemente como forma de neutralizar as críticas advindas do próprio produto
que vendem. A última propaganda premiada pela ESPM, que recomendava de forma bem
humorada que motoristas não bebessem antes de dirigir (mensagem obrigatória por lei), foi
formulada por uma marca de cerveja – em última instância, o maior produto responsável pelos
acidentes de trânsito causados por embriaguez.
Utilizar ferramentas para estimular ou mudar comportamentos é uma aplicação ampla
do marketing para tornar mais dócil a psicosfera desejada pelos agentes hegemônicos do
período. O marketing “tradicional” sempre esteve voltado para uma manipulação de
comportamentos – consumir não deixa de ser um comportamento. No momento em que as
relações mediadas pelo consumo invadem as demais esferas da vida, até mesmo a
solidariedade, por princípio coletiva, é colocada para ser exercida via consumo individual,
escolhendo produtos que atendem a causas sociais, à distância. Como afirma Milton Santos
(2000a, p.49):

O consumo é o grande emoliente, produtor e encorajador de imobilismos. Ele é também, um
veículo de narcisismos, por meio dos seus estímulos estéticos, morais, sociais; e aparece
como o grande fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda a gente.

É pensando nos efeitos do marketing nas relações sociais que se fundamenta a última
modalidade que analisaremos: o marketing societal. Diferentemente do marketing social,
este tipo busca avaliar as conseqüências da utilização das ferramentas de marketing na
sociedade. Entretanto, não se trata de uma crítica profunda às questões do consumo e da
manipulação, mas uma preocupação com o funcionamento lucrativo em longo prazo dos
negócios, tal qual a idéia de sustentabilidade. As agências produtoras de marketing desejam

91

não serem vistas como inimigas dos interesses da sociedade como um todo, e procuram
ferramentas para mostrar que podem promover o bem-estar coletivo através de seus serviços.
O marketing societal seria a inserção de parâmetros éticos na formulação das peças e
campanhas de marketing, tendo como objetivo não apenas vender o produto veiculado, mas
melhorar a “qualidade de vida” daquele que o adquire. Eis alguns preceitos do marketing
societal:

O propósito principal de uma organização é criar clientes satisfeitos e saudáveis e contribuir
para a qualidade de vida; a organização deve procurar produtos que combinem um elevado
atrativo e um alto benefício para os consumidores. Devem fornecer informações sobre o uso
adequado do produto a fim de maximizar os benefícios que o consumidor recebe; os
consumidores patrocinarão aquelas organizações que são consideradas genuinamente
preocupadas com a satisfação imediata e o bem-estar de longo prazo. Isso é assim porque os
consumidores preferem organizações que os tratem com humanidade e que mostrem
responsabilidade social, além de estarem cada vez mais representados por advogados e
agências que chama a atenção das organizações que falham na realização de um bom
trabalho. 118

Tanto o marketing social como o societal têm ganhado importância nos últimos
tempos, como as consultorias, principalmente a partir de São Paulo. Como assinala Busarello
(2003, p.123), nesta cidade “já existem inúmeros cursos de especialização em marketing
social, tanto no nível da graduação quanto no de pós-graduação. Agências de publicidade
estão abrindo núcleos de trabalho especializado em marketing social. Consultorias, sites,
programas de televisão, enfim, inúmeros negócios estão surgindo.” É a partir destes agentes
que surge grande parte das “preocupações sociais”, que determinam, do ponto de vista do
marketing, as prioridades das ações sociais das empresas.
Stephen Kanitz é um grande crítico desta questão: “quem escolhe o projeto no qual a
empresa vai investir é o departamento de marketing. São projetos neoliberais. As empresas
dizem: O empresário sabe melhor, é ele quem vai determinar a agenda social de um país. Isso
é um absurdo. A agenda social tem que ser determinada pelo Estado ou pelo indivíduo” 119 –
afirma o economista. No momento em que o próprio Estado, através de incentivos fiscais,
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delega a escolha dos projetos a serem implementados para as empresas, este abdica de definir
o que é ou não prioridade para a aplicação dos recursos originados a partir da renúncia fiscal.
É o que constatou Pfeiffer (1999) no estudo das obras de infra-estrutura e ajuda a
comunidades carentes realizadas no Rio de Janeiro por empresas privadas. Após o estímulo
governamental para tanto, na forma de incentivos fiscais e a possibilidade de colocação de
publicidade da empresa em pontos proibidos pelo código de postura do município, as
empresas realizaram ações em lugares tidos como não prioritários para o poder público, mas
que possuíam interesse especial para a empresa 120 . Como o Estado não possuía um
planejamento anterior que indicasse quais partes da cidade deveriam ser alvo dessas ações de
“parceria”, nem que as coordenasse e avaliasse seus resultados, prevaleceu o interesse privado
nas ações realizadas. As motivações alegadas para as ações das empresas foram,
resumidamente, as seguintes:


possibilidade de veicular propaganda no espaço público adotado (no caso das
empresas que adotam praças, por exemplo);



utilização de terreno público mais baratos (no caso de postos de gasolina);



necessidade de uma boa relação com o entorno e com consumidores;



agregação de valor diretamente ao patrimônio da empresa;



melhorar o valor de venda, aluguel ou implantação nos terrenos da empresa;



solução rápida para problemas de infra-estrutura que afetam a empresa, já que
não há licitação para as obras empreendidas diretamente por elas;



obtenção de favorecimentos ilícitos em futuras licitações da prefeitura;



obtenção

da

imagem

de

empresa

bem-sucedida

nacional

ou

internacionalmente;


obtenção de popularidade, simpatia e admiração da sociedade e do governo 121 .

Essas motivações colocam em evidência o disparate de considerar que interesses
públicos e privados se dêem em consenso naturalmente. Os recursos de renúncia fiscal, dados
principalmente pela lei Rouanet para a cultura, atrelam ao julgamento de empresários –
sobretudo das grandes empresas, uma vez que apenas estas teriam recursos consideráveis para
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tais empreitadas – a decisão de quais projetos serão ou não realizados, gerando perversas
concentrações territoriais e sociais de recursos. Júlia Andrade (2001) analisou esta questão
para a produção artística e cultural, constatando que, estando a decisão para as empresas, estes
produtos acabam sofrendo a mesma concentração espacial do capital, nas metrópoles do Rio
de Janeiro e São Paulo. A autora questiona

[...] se seria realmente ético destinar somas volumosas de recursos públicos apenas para
satisfazer os interesses das empresas, na fabricação social de suas marcas. [...] São
financiados com recursos públicos produtos culturais muitas vezes puramente comerciais,
mercadológicos, ou ainda de qualidade, mas restritos apenas à faixa de consumidores com
alto poder aquisitivo e situados em locais que já oferecem imensa diversidade de atrações. 122

Andrade considera que haveria, no lugar de uma censura realizada pelo conteúdo
político das produções – como a praticada durante a ditadura militar –, uma “censura
branca” 123 , restringindo o patrocínio dos produtos culturais àqueles que atrairiam o interesse
da mídia publicitária, não incluindo as produções inovadoras que poderiam ‘chocar’ o
espectador ou aquelas não destinadas a um público significativo.
Ainda que não possamos generalizar a respeito dos recursos utilizados pelas empresas
oriundos de renúncia fiscal – há exemplos interessantes de utilização em projetos conjuntos
com o poder público – não há garantias de que tais recursos não responderão a apenas os
interesses empresariais. Isto gera perversas distorções, como a “disputa”, em fins de 2006,
entre representantes da cultura e dos esportes no congresso nacional pelos 4% de recursos de
renúncia fiscal a serem votados em prol dos esportes. Artistas, atores e diretores buscavam
impedir que fosse votada uma lei que permitiria que os patrocínios para o esporte gozassem
da possibilidade de dedução no imposto de renda das empresas e que, deste modo,
competissem com os recursos para a cultura. Após as discussões, representantes de ambas as
áreas decidiram por pleitear uma nova lei que ampliasse os incentivos, estabelecendo que até
5% do imposto de renda possa ser deduzido, 4% para os produtos culturais e 1% para os
esportes, para que não houvesse competição pelos recursos. Com esta solução, delegou-se
ainda mais para o arbítrio das empresas aqueles que deverão ser contemplados, intensificando
a presença da lógica do marketing na distribuição dos recursos que são, em última instância,
públicos.
122
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2.6

A divulgação da responsabilidade social empresarial: o papel da mídia e os estudos
científicos

Assim como nas certificações e premiações, os fundamentos da responsabilidade
social das empresas são buscados também na academia e na divulgação realizada pela
imprensa. Longe de servirem de lugar para uma discussão crítica da teoria e da prática que
permeiam a recente expansão do interesse das empresas no social, as universidades e a mídia
se alinham ao discurso empresarial, emprestando credibilidade e fortalecendo a campanha
liderada pelos empresários.
O papel da imprensa, em geral pouco crítico das práticas realizadas, acaba por
aproximar-se das certificações e prêmios. Ao mobilizar-se para cobrar dos empresários uma
postura atuante em relação às ações sociais, a mídia contribui para a construção de uma
psicosfera que transforma os projetos sociais em elementos que favorecem a competitividade
empresarial, posto que se torna parte fundamental na elaboração da imagem da empresa e da
comunicação desta com os consumidores.
Ana Clara Torres Ribeiro (1991, p.46) compreende o sistema moderno de
comunicação do Brasil, sobretudo após o advento da televisão, “como parte do aparelho
institucional criado para o desenvolvimento de estratégias de controle do território nacional e,
em sua face econômica, como elo articulador e agilizador de mercados.” Daí suas reflexões
fundamentais sobre o papel deste meio na difusão da psicosfera necessária para melhor
adaptação dos valores culturais aos projetos modernizadores no território brasileiro.
Os meios de comunicação são porta-vozes de uma ideologia particular da
modernidade que se mescla, como afirma Ana Clara Torres Ribeiro (p.54), “a mudanças reais
ocorridas na sociedade e nos usos do território”. A imprensa vem estimulando de maneira
incisiva a ação social das empresas como sinônimo de modernidade e combina este discurso
com o que de fato é realizado. Como a mídia também é responsável por diversas premiações,
não há espaço para uma análise crítica, com opiniões divergentes sobre a temática; entretanto,
as ações são direcionadas na medida em que os meios de comunicações estabelecem critérios
próprios para definir quais ações serão divulgadas pela sua excelência e quais devem
pertencer ao domínio da “mera filantropia” ou “caridade”, não portando as características
“modernas” em sua concepção.
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Muitos são os exemplos de atuação da mídia. A partir de 2000, com a estréia do
caderno “Empresa & Comunidade” pelo jornal Valor Econômico das organizações Globo, a
mídia investe-se em todo o país do papel de divulgadora principal e voluntária dos trabalhos
sociais das empresas. Em 2002, o jornal “O Liberal” do Pará passa a noticiar semanalmente as
ações sociais das empresas no norte e nordeste; em 2003, a rádio CBN, das organizações
Globo, cria o boletim diário “Responsabilidade Social”, baseado em práticas indicadas pelo
Instituto Ethos; no mesmo ano, o jornal “O Globo”, do Rio de Janeiro, lança o suplemento
“Razão Social”; em 2005, o jornal Moginews, de Mogi das Cruzes no interior do estado de
São Paulo, cria a premiação “Responsabilidade Social Empresarial do Alto Tietê”; entre
outros exemplos.
A grande mídia, como estudou Cruz (2005), se reveste de veículo meramente
informativo para criar a aceitação necessária para o discurso da responsabilidade social.

Os veículos da mídia que tratam de responsabilidade social se estabelecem como
transmissores de palavras de ordem, gerando novos sentidos e um novo olhar para o axioma
de nossa época: o espírito público da iniciativa privada. [...] O estilo não é o da propaganda,
isto é, não se utilizam os recursos estilísticos claros da publicidade, mas uma leitura mais
atenta parece nos remeter a que estamos na verdade diante de comandos e não de mera
transmissão de informação. 124

Nesta divulgação, o que importa não é a efetividade das mudanças sociais provocadas
pelas ações dos empresários, mas a criação de uma “consciência” que seria responsável por
uma alteração na ordem mais subjetiva das posturas do que nos fatos em si. É nessa
perspectiva que tanto a divulgação empresarial como a divulgação realizada pela mídia
ressaltam o valor dos projetos na vida de indivíduos, na criação de perspectivas a partir da
experiência singular de uma determinada criança, ao invés de procurar mudanças efetivas nas
condições de vida das comunidades que recebem as ações, ainda menos na criação de direitos
que seriam perpetuados ao longo do tempo.
As mídias se tornam porta-vozes das empresas, oferecendo a elas um lastro mediante o
qual adquirem a credibilidade necessária para o conjunto de suas ações sobre os lugares 125 .
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Podemos afirmar, com crescente valimento, que “a notícia, cada vez menos, é o espelho de
um fato” 126 . Mais especificamente, poderíamos dizer que estamos diante da construção de
toda uma semiosfera 127 , na qual conceitos como cidadania, participação, alianças,
desenvolvimento sustentável, democracia, fortalecimento da sociedade civil, parceria,
responsabilidade e ética se convertem em símbolos na concepção da imagem empresarial
promovida pela mídia.
Mesmo para o Instituto Ethos o papel da imprensa tem sido o de porta-voz das
divulgações empresariais. Como afirma o gerente de comunicação deste instituto, “a
abordagem da mídia para a Responsabilidade Social nem sempre é adequada, pois não
conhece a abrangência da discussão. Em geral o jornalista aceita o discurso da empresa e o
reproduz sem questionar” 128 . Assim, com o objetivo de capacitar jornalistas para multiplicar
as informações elaboradas pelo Instituto Ethos, são oferecidos cursos e publicações
especializadas para profissionais da comunicação. Nestas publicações existem diretrizes para
guiar o trabalho do jornalista:

Tente ir além das informações contidas no material institucional; pergunte quais os motivos
da empresa adotar ações de responsabilidade social; busque no site da empresa dados que
comprovem as suas políticas; levante o máximo de informações quantitativas; não se
esqueça de perguntar se as ações fazem parte de um planejamento estratégico de longo prazo
e com revisões periódicas; procure sempre saber qual é o nível de diálogo que a empresa
mantém com os seus públicos; confira os critérios de investimento e avaliação dos
resultados. 129

A racionalidade instrumental, característica fundamental da aproximação do Instituto
Ethos com a temática, é reproduzida deste modo através das publicações de imprensa, que
multiplicam o discurso. Exatamente do mesmo modo, o Ethos procura intervir nos trabalhos
acadêmicos produzidos no país, atualizando constantemente um cadastro com todos os
professores brasileiros que trabalham com a temática da responsabilidade social, e oferecendo
também uma premiação anual para estudantes e, mais recentemente, para professores
126

SANTOS, 1997, p.16.
A semiosfera seria o âmbito dos símbolos e signos que conduzem as ações. Este conceito está sendo proposto
como parte dos conceitos geográficos pela Profa. Dra. Lucrécia Ferrara, tendo sido exposto em palestra realizada
no encontro “A Metrópole e o Futuro”, Campinas, SP, 25 a 27 de novembro de 2004.
128
Entrevista de Leno F. da Silva para Lúcia Sta. Cruz, em CRUZ, 2006, p.140.
129
Instruções para jornalistas constantes de publicação editada pelo Instituto Ethos em CRUZ, 2006, quadro na
p. 141.
127

97

orientadores. Garcia (2002, p.100) ressalta ser esta “uma estratégia de fortalecimento do
discurso e divulgação mais qualificada da campanha”, contando com trabalhos especialmente
oriundos da área de Administração de Empresas.
Os trabalhos universitários nesta área em geral dedicam-se à aplicação de critérios
baseados na racionalidade instrumental para um tratamento puramente técnico da questão,
mensurando vantagens para as empresas na adoção das práticas socialmente responsáveis.
Analisaremos criticamente, em seguida, as “linhas de pensamento” constituídas por estes
estudos – em geral, provenientes das escolas de negócios dos Estados Unidos.

As “escolas de pensamento” nos trabalhos acadêmicos

Na tentativa de contribuir para a legitimação do movimento de responsabilidade social
empresarial, os trabalhos acadêmicos procuram colocar a questão em uma perspectiva
evolucionista, por meio da qual tem-se a impressão de que existe um movimento inexorável
das empresas partindo da mera preocupação com o lucro para uma preocupação ampliada com
múltiplos públicos na sociedade. Trata-se de uma ideologia formulada à posteriori, já no final
dos anos 80, utilizando a suposta neutralidade científica para remeter aos anos 50 as origens
de um discurso cujo ápice teríamos agora, no terceiro período.
O lugar de procedência, a disciplina na qual se origina e o período quando se difunde
este discurso não são fortuitos. É apenas no terceiro período que o discurso do estado mínimo
e do espírito público da iniciativa privada ganha força, a partir sobretudo dos Estados Unidos
e no âmbito da Administração de Empresas – cuja hegemonia no atual período, como analisa
Ribeiro (2000, p.16), é responsável pelas “tendências à burocratização de numerosas práticas
sociais”.
A globalização fundamenta-se nesta simbiose entre a ciência e a técnica, configurando
uma tecnociência a serviço das empresas. Como analisa Milton Santos (1997, p.15), “[...]
trata-se de uma técnica e de uma ciência seletivas. A ciência freqüentemente produz aquilo
que interessa ao mercado, não à humanidade, de tal maneira que o progresso técnico e
científico não é sempre um progresso moral”.
Assim, devemos observar criticamente as subdivisões das produções acadêmicas
realizadas no interior da própria academia. Como veremos, a clareza na evolução das idéias
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não se dá na realidade objetiva, e análises consideradas ultrapassadas ainda permanecem em
conceitos posteriores.
As interpretações acerca das obras constituíram quatro escolas de pensamento 130
(principalmente nas áreas de Economia e Administração de Empresas) distintas, guardando
relações com o período no qual emergem.
A primeira escola, denominada neoclássica, tem como expoente principal o
economista Milton Friedman e a Escola de Chicago, da qual faz parte. As obras dessa escola
foram elaboradas a partir da década de 50, sob forte apelo anticomunista e fundada nos ideais
liberalistas de Adam Smith, sendo largamente criticada na atualidade. Os esforços de Milton
Friedman se voltaram para demonstrar que a intervenção do Estado no sentido de controlar a
economia de mercado é sempre maléfica, inclusive quando da depressão de 1929, que,
segundo o autor, foi causada pela intervenção estatal.
O que Friedman entende por responsabilidade social não é exatamente equivalente a o
que se utiliza hoje. Por ser grande defensor da economia de mercado, o autor acredita que as
empresas devam fazer tanto lucro quanto possível, respeitando as “regras do jogo”, e
deixando ao indivíduo (no caso do lucro, ao acionista) a decisão de fazer doações se assim
desejar. A responsabilidade social não inclui, nessa perspectiva, o cumprimento de normas
como o pagamento de impostos (que fariam parte das “regras do jogo”) ou ações que visem o
reforço das marcas, levando a um aumento nas vendas da empresa – o que na atualidade,
acaba sendo computado como um “efeito colateral” benéfico das ações sociais da empresa.
Ainda que considerem a visão de Friedman ultrapassada, usando como base a
afirmação do autor de que “a responsabilidade social dos negócios é aumentar o seu lucro” 131 ,
os estudiosos da responsabilidade social empresarial não atentam para o que Friedman
realmente queria dizer com este termo. A responsabilidade social que o autor condena
relacionava-se às intervenções externas no comportamento das empresas, comprometendo o
bom funcionamento do livre-mercado. Por exemplo, o controle de preços com o objetivo de
minimizar a inflação é, para o autor, parte do que se deseja atribuir à responsabilidade social,
e não deve ser praticado pelas empresas sob pena de restringir o livre mercado. Outro
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Adotamos esta distinção em quatro escolas, ou paradigmas, de acordo com a exposição de diversos autores
presentes em Burlingame (1996), entre outros. Ainda existe a divisão proposta por Barbero (2003), que encontra
cinco escolas, mas guardando pouca diferença em relação à divisão adotada.
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Este foi o título de um dos artigos escritos por Friedman para o The New York Times Magazine, em 13 de
setembro de 1970 (“The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits”). Suas idéias foram
desenvolvidas inicialmente na obra Capitalismo e Liberdade (publicada em 1962).
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argumento do autor pouco considerado na atualidade é que, ao decidir no que empregar os
recursos muitas vezes vindos de renúncia fiscal, o empresário estaria decidindo o que é o
interesse social, e deveria, para tanto, ser eleito em um regime democrático.
Assim, analisando criticamente, apesar da relutância quanto à afirmação liberal de
Friedman a respeito da exclusividade do lucro como motivação, quando se inclui no conceito
de responsabilidade social ações que, por finalidade, beneficiam a empresa, não se está
negando o que Friedman propôs, mas apenas o reforçando por outros caminhos tornados
possíveis pela expansão das atividades das empresas. Voltaremos a esta questão
posteriormente.
A segunda escola trata do modelo ético, desenvolvido nos anos 60. Segundo os autores
que seguem esta linha, existe um “contrato social” entre as empresas e a sociedade. A
sociedade ofereceria os meios para a empresa evoluir e esta, por sua vez, contribuiria com a
sociedade através do lucro, mas não apenas por meio dele. Após a década de 50 e 60, quando
o tamanho e a influência das empresas passaram a se tornar significativos nos Estados Unidos,
seu impacto como ente político começa a ser questionado. Esse poder vem acompanhado de
novas responsabilidades éticas, no sentido da empresa ter que responder por seus atos e zelar
pelo bem da sociedade por conta de sua inseparabilidade em relação a ela. Buhl (in
BURLINGAME e YOUNG, 1996) propõe uma constituição de uma “ética transformacional”,
partindo de ações em prol da comunidade para beneficiar a empresa, e não o inverso.
Semelhante a este, temos o modelo político, a terceira escola. Desenvolvido nas
décadas de 70 e 80, os autores reconhecem a empresa como ente político, mas destacam que
sua influência na determinação do interesse comum se deu por temor ao poder do Estado,
“muito suscetível ao controle popular imprevisível” 132 . Aqui, como nas obras de Friedman, o
Estado é tomado como centralizador do poder e uma ameaça constante à livre concorrência,
preocupação característica do segundo período. Como exemplo efetivo deste pensamento,
embora num momento anterior, temos industriais estadunidenses que, para evitar que a
educação estivesse integralmente sob controle do governo federal, criaram faculdades e
universidades privadas. O diferencial entre Friedman e este modelo político da
responsabilidade social é que, enquanto a filantropia é largamente criticada por Friedman, que
leva às últimas conseqüências sua crença na “mão invisível” e numa desigualdade social por
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HIMMELSTEIN in BURLINGAME e YOUNG (ed.), 1996, p.147. Traduzido do original “ [...] too
susceptible to unpredictable popular control”.
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mérito, nesta proposta as empresas são estimuladas a oferecer recursos, inclusive para
fortalecer-se e ganhar legitimidade como centro de poder e influência.
Sobre esta escola, embora sua origem tenha se dado em circunstâncias diversas dos
dias de hoje, podemos realizar algumas reflexões bastante contemporâneas. O poder político
das empresas, num período como o atual em que suas normas determinam as próprias ações
estatais, acaba por conferir legitimidade para sua atuação em todos os âmbitos, sendo a
responsabilidade social um dos modos de fundamentar este agir. Pensando de maneira crítica
neste papel político da empresa no Brasil, Paoli (2002, p.394) afirma:

[...] a ação social empresarial [além de reforçar a imagem institucional da empresa] também
parece fazer parte não só das operações de lucro, mas também da afirmação de poder social
sobre as comunidades em que atua, sobre as relações de trabalho que contrata e sobre as
causas que abraça.

Por fim, temos a escola mais acatada atualmente, tanto na formulação de indicadores
como dos discursos das empresas: o modelo stakeholder. Não é procurado realizar a tradução
para o termo, exceto em publicações européias 133 . No Brasil, o termo é utilizado normalmente
em inglês, havendo uma tendência em ressaltar a origem externa das proposições para
conferir-lhes, supostamente, mais credibilidade, reforçando a construção desta psicosfera.
Este modelo critica a concepção de que o lucro é o maior impulso das ações humanas
em geral, afirmando que a responsabilidade social empresarial não pode ser tomada somente
do ponto de vista da empresa. Mesmo entre muitos dos autores que criticam Friedman, como
dissemos, tenta-se provar que a responsabilidade social pode ser lucrativa. A teoria do
stakeholder, por outro lado, propõe que o objetivo dessas ações não deva ser a empresa, mas o
conjunto de atores que interagem com ela em todos os sentidos. Os stakeholders incluem
acionistas (stockholders), fornecedores, consumidores, a comunidade do entorno da empresa,
seus funcionários, o governo do país no qual a empresa se encontra, e até mesmo o ambiente,
a depender do autor que realiza a análise 134 .
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Em Portugal, stakeholder são “partes interessadas”; nas publicações em língua francesa, são “parties
prenantes”.
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Machado Filho (2002) utiliza a seguinte definição: “[...] os stakeholders são aqueles grupos ou indivíduos
com os quais a organização interage ou tem interdependências, ou qualquer indivíduo ou grupo que pode afetar
ou ser afetado pelas ações, decisões, políticas, práticas ou objetivos da organização” – p.8, rodapé 2. Em vários
autores podemos notar, através dos esquemas ilustrativos que propõem para indicar essas inter-relações, a
influência da teoria dos sistemas. Em toda a Administração de Empresas os termos referentes a esta teoria estão
presentes.
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A contabilização desses atores é dificultada pelo caráter não monetário de boa parte da
influência das empresas. Entretanto, eles devem participar da tomada de decisão sobre suas
ações. Como afirma Donna Wood, uma das precursoras dessa escola, “se a filantropia
significa um esforço de longo prazo para melhorar a condição humana, então múltiplos
interesses devem ser levados em conta e múltiplos stakeholders devem participar da decisão e
da ação dos projetos filantrópicos” 135 .
Ainda que os termos dessa escola tenham encontrado grande adesão entre os teóricos
da responsabilidade social, acreditamos que não se pode dizer que houve uma ruptura com o
pensamento anterior. Particularmente carentes de fundamentos conceituais efetivos, os
trabalhos desta linha possuem um caráter de propaganda para práticas consideradas bemsucedidas, com fortes apelos a valores essenciais dos indivíduos como alicerces para a ação.
Fundações, inclusive com origem em universidades públicas, adotam a proposta dos
stakeholders com todo o padrão de linguagem referente a esta teoria e, simultaneamente,
procuram formas de indicar para as empresas o quão lucrativo é realizar ações sociais. Assim
sendo, consideramos que não houve uma superação da matriz teórica liberalista, no sentido de
exaltar a iniciativa individual em detrimento de ações coletivas empreendidas pelo Estado,
mas apenas um reforço desta visão, ampliada aos diversos atores que convivem no espaço
econômico da empresa. Teceremos mais considerações sobre a relação entre stakeholders e
espaço econômico em contraposição ao conceito de espaço banal nas conclusões.
As empresas alegam que, uma vez adotada a participação dos públicos relacionados a
elas na tomada de decisões, haveria a existência de uma democracia direta no interior da
administração corporativa. Enquanto os teóricos estadunidenses procuram divulgar as
vantagens de uma adoção voluntária da atuação de grupos de stakeholders no interior da
empresa, autores europeus e canadenses buscam normatizar esta participação, sobretudo
garantindo a atuação de sindicatos na formulação das estratégias empresariais, como vimos.
O modelo stakeholder ajusta-se às perspectivas discursivas do terceiro período na
medida em que se coloca, segundo alguns autores, como um novo tipo de capitalismo,
quebrando com a oposição ao comunismo do período anterior. Entretanto, embora reconheça
a importância dada aos interesses dos diversos atores na estratégia e na prática administrativas
das empresas, Hughes (2001) considera que não se sabe ao certo qual é o verdadeiro potencial
135

WOOD e JONES, in BURLINGAME e YOUNG (ed.), 1996, p.70. Tradução do original: “If philanthropy is
taken to mean long term efforts to better the human condition, then multiple interests must be taken into account
and multiple stakeholders must participate in the decisions and actions of philantropic projects”.
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de mudanças que estes interesses possuem sobre a organização das cadeias de suprimento
globais, e levanta as seguintes críticas:

Não está claro que a consideração dos stakeholders seja uma resposta adequada para a
ampliação da desigualdade social e econômica. [...] o modelo stakeholder não é somente
uma forma potencialmente fraca e diluída de oposição aos imperativos do capitalismo, mas
representa uma resposta ainda mais utópica e inalcançável do que as soluções socialistas
anteriores. 136

Outra crítica refere-se aos interesses freqüentemente conflitantes mesmo no interior do
grupo de stakeholders. Clark e Wrigley (1997) acreditam que estes conflitos, agora
incorporados à administração de algumas empresas, podem influenciar na determinação de
sua configuração espacial. Os autores pensam especialmente naqueles públicos localizados no
interior das empresas, como um novo fator locacional que se somaria aos demais nas decisões
que envolvem a eficiência no uso corporativo do território.
Ainda que seja reconhecida esta influência de novos agentes sobre a organização
territorial das empresas, não são questionados os novos arranjos gerados diretamente pela sua
atuação “socialmente responsável”. Há a possibilidade de, agindo em nome de diversos
públicos em interação com a empresa, sua estratégia territorial favorecer ainda mais a
concentração dos recursos em lugares já favorecidos pela lógica empresarial.
Em suma, podemos considerar que os diversos agentes responsáveis pela construção
do discurso do período atual – a mídia, a academia, as organizações sociais, os sindicatos, as
próprias empresas, etc. – dedicam seus esforços para edificar, no plano da psicosfera, um
conjunto de idéias e valores coerentes com a perspectivas que cada agente possui em relação
às ações das empresas em várias escalas. É evidente o poder dos discursos, cada qual com a
sua orientação, na globalização, corroborando o papel de variável-chave para a informação.
Vale dizer que a potencialização das trocas de informações dada pela base técnica
constituída após a década de 70 propiciou tanto a difusão das normas de certificação e
recomendações de escolas de negócios, fortemente vinculadas às próprias empresas, quanto a
comunicação entre sindicatos em todo o mundo e entre organizações da sociedade civil como
o IBASE. Assim, por mais que as normas nascidas no mundo empresarial possuam larga
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HUGHES, 2001, texto não paginado. Trecho retirado do item 3 “Global supply chains, ethical trade, and
stakeholder capitalism”, tradução nossa.
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vantagem na difusão pelo território, há também agentes de origem e ações diferentes
contribuindo para a formação desta psicosfera. Podemos nos questionar se haveria a
constituição de uma psicosfera empresarial, guiada especialmente pela racionalidade
instrumental, ainda que receba aportes de uma racionalidade comunicativa através da
contribuição de outros agentes.
Analisaremos, a seguir, as organizações territoriais das ações sociais, levando em
consideração a influência desta psicosfera empresarial, mas também as especificidades de
cada prática, indicando a importância das horizontalidades diante do discurso produzido
verticalmente.
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Capítulo 3
A organização territorial das ações: o(s) lugar(es) e a empresa

No capítulo 1, quando analisamos a periodização da relação entre os lugares e as
empresas, mostramos que a organização das ações sociais acompanhou a dinâmica territorial
como um todo; no primeiro período, as empresas procuravam se constituir em “ilhas”,
isolando o seu funcionamento interno dos outros lugares; no segundo período, quando a
racionalidade técnico-científica procurava se expandir para o território como um todo,
integrando os lugares a uma mesma psicosfera, foi edificada uma rede partindo de São Paulo
que ofereceu suporte para a implantação de diversas modernizações no território brasileiro;
agora, com o terceiro período, o uso do território torna-se crescentemente complexo,
edificando tipos diferenciados de organização das ações sociais, especificamente, e da relação
lugar-empresa como um todo. É a esta questão que nos dedicaremos neste capítulo.
Embora possamos apontar algumas características comuns na ação social das empresas
no período atual, originárias dos esforços de homogeneização do discurso característicos da
globalização, há diferenciações que precisam ser apontadas. Isto porque, ainda que existam
determinações que incidem sobre o território como verticalidades, o próprio cotidiano é
produtor de diferenciações internas aos lugares, impondo a estas ordens externas uma
dinâmica única para cada relação entre empresa e lugar. A combinação entre esses dois
arranjos espaciais – verticalidades e horizontalidades – confere o caráter único de cada lugar,
que existe em função desta moderação entre determinações externas e relações localmente
construídas.
Esta antiga preocupação da Geografia – a compreensão da natureza da diferenciação
entre os lugares – tornou-se complexa na atualidade em virtude da impossibilidade do
cotidiano nos lugares ditar sua própria dinâmica de maneira autônoma. A cada nova norma
externa, novas adaptações são realizadas, novas formas de sociabilidade são criadas. A
instalação de uma grande empresa ilustra bastante deste rearranjo realizados nos lugares:

A grande empresa se instala e chega com suas normas. E todas elas são extremamente
rígidas. Essas normas rígidas são duplicadas porque as técnicas também são normas. Cada
técnica propõe uma maneira particular de comportamento [...] e, por conseguinte, traz para
os lugares novos tipos de norma, incluindo às normas políticas da empresa que são suas
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formas de relacionamento com outras empresas, alterando, destarte, as condições de
relacionamento dentro de cada comunidade. 137

Na tentativa de apreender um pouco desta dinâmica da relação empresa-lugar em
virtude de novas verticalidades – aquele conjunto de determinações que fazem parte da
psicosfera empresarial que trabalhamos no capítulo 2 – e também de novas horizontalidades –
com a alteração das dinâmicas localmente construídas dentro da perspectiva da
responsabilidade social –, estabelecemos uma tipologia para a organização territorial das
ações sociais empresariais.
Inicialmente, veremos as ações concentradas, que se dão quando a empresa restringe
ao lugar onde está localizada a totalidade de suas ações sociais. É o tipo de organização
territorial mais comum, tanto no Brasil quanto no exterior, muitas vezes derivado das relações
características dos períodos anteriores.
O segundo tipo são as ações pontuais. Estas ações são típicas de grandes empresas
que possuem várias unidades produtivas, inclusive em países diferentes, e as ações sociais
destes diversos lugares acabam se relacionando em virtude de um alinhamento discursivo (ou
mesmo das práticas) entre a empresa como unidade e os lugares que abrigam sua estrutura
produtiva. Este tipo constituiu-se apenas no período atual.
O terceiro e último tipo são as ações dispersas, nas quais não há uma relação direta
entre a localização das unidades produtivas ou de serviço da empresa e a localização das
ações sociais empreendidas por ela. Há uma lógica própria na determinação dos lugares a
serem atendidos pelas ações sociais das empresas. Este tipo, também novidade do período
atual, ocorre sobretudo com grandes empresas de serviço – que possuem unidades de venda
demasiadamente dispersas – e utilizam esta base para escolher alguns lugares para ação, ou
mesmo grandes empresas que realizam ações em lugares com os quais não possuem qualquer
relação de produção.
Utilizamos exemplos de empresas estudadas mais profundamente para ilustrar cada
arranjo territorial. Vale dizer que estas empresas não se configuram em “modelos”, mas são
exatamente as suas especificidades que permitem visualizar a complexidade da problemática e
algumas das diversas interpretações possíveis a partir de suas ações. Vejamos a seguir a
tipologia proposta.
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3.1

As ações concentradas
Como dissemos, as ações concentradas são o tipo mais comum existente neste período.

Ainda que não haja estudos a respeito, podemos afirmar que elas constituem a totalidade das
ações praticadas por empresas de menor porte, visto que a atuação dessas são circunscritas a
determinado lugar e necessitam das relações constituídas nele para a manutenção de seus
negócios. Não é por outra razão que o Livro Verde sobre responsabilidade social da União
Européia considera que as pequenas e médias empresas, em especial as cooperativas, já
refletem em si mesmas os interesses do lugar onde se encontram.
Para as grandes empresas, as preocupações em manter boas relações com a população
habitante no entorno das fábricas têm uma origem distante. Há aquelas que, como veremos
em um exemplo, surgiram pequenas e cresceram a partir de um lugar, guardando com ele uma
relação de identidade. Este lugar permanece como referência para a empresa mesmo dentre as
multinacionais, contrariando o discurso da desterritorialização tão em voga na globalização.
Prova disso é que são bastante raros os casos de empresas que abandonaram o lugar onde
foram criadas e estabeleceram suas sedes em outro lugar 138 .
Outro caso bastante diferente são as grandes empresas que se instalaram, após o seu
crescimento, no lugar. Neste caso, as ações sociais estabelecidas têm a intenção de construir
vínculos horizontais, com vistas a melhor adaptar o agir da empresa em relação aos valores
presentes no lugar, e, sobretudo, os valores do lugar à empresa. Esta importância conferida às
horizontalidades é outra prova do descabimento da desterritorialização, visto que, em cada
lugar, haverá um acolhimento específico das ações da empresa, o que influencia sobremaneira
os negócios praticados.
É no entorno, pensando em termos do conceito mais amplo de responsabilidade social
empresarial, onde obrigatoriamente se origina a preocupação das empresas com a mudança de
valores. Se a responsabilidade da empresa, como afirmam as cartilhas sobre o tema, começa
no tratamento com o seu público interno (funcionários) e com os meios que utiliza para a
produção (o ambiente em torno da empresa), bem como com o poder público local e as
organizações diretamente a ela relacionada, como empresas subcontratadas, temos evidente a
importância que assumem as ações concentradas no período.
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No Brasil, a primazia das ações concentradas pode ser observada pelos dez exemplos
de projetos para concorrer ao Prêmio ECO oferecidos por Paula e Rohden (1998, p.226 a
232), dos quais sete eram concentrados. Observando estes exemplos e os demais concorrentes
ao prêmio, os autores distinguem a ação dos empresários brasileiros como um caso de “amor
ao próximo”, em contraposição aos empresários de países mais ricos que, por realizarem mais
doações do que ações diretamente no entorno, cultivariam um “amor ao distante” 139 .
Entretanto, podemos afirmar que nos Estados Unidos, embora seja preterida a
realização direta de ações em relação à doação a ONGs independentes, prepondera a mesma
preferência pelas comunidades habitantes próximas às fábricas do que a doação para
comunidades distantes. É o que constata Sadler (2004, p.858-859), quando afirma que naquele
país os receptores principais das doações estão situados próximos aos centros de operações
das firmas (inclusive na distribuição interna das cidades onde se situam), e no Reino Unido as
doações, realizadas em geral por fundações empresariais oriundas de empresas de serviços,
têm um alto grau de concentração no sudeste da Inglaterra, onde se situam os escritórios
centrais das firmas.
Esta preferência pelas ações concentradas evidencia uma problemática mais geral das
ações sociais empresariais. Visto que elas se situam majoritariamente nas áreas onde existem
mais recursos que o restante do país – numa escala mais ampla, estão na região concentrada;
nas cidades, encontram-se em áreas melhor atendidas pela infra-estrutura urbana – a
prioridade em realizar ações próximas às empresas não necessariamente atende às áreas mais
carentes. Mesmo Ruth Cardoso, grande entusiasta das ações realizadas pela iniciativa privada,
reconhece o problema:

Um número expressivo de empresas brasileiras tem como público alvo populações próximas
de sua área de atuação, seja desenvolvendo programas em benefício de seus empregados e
de suas famílias, seja em prol da melhoria da comunidade em que está inserida. Como a
grande maioria das empresas está localizada nos estados mais prósperos da Federação, esta
opção por uma ação na vizinhança evidentemente dificulta a canalização de recursos para as
áreas e setores onde as necessidades são mais prementes. 140

As ações concentradas não são obrigatoriamente resquícios do período anterior, visto
que, embora objetivem o entorno como no primeiro período, as relações estabelecidas com ele
139
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diferem completamente. Não se trata da distinção corrente na literatura sobre a “mera doação
filantrópica”, considerada ultrapassada pela “moderna responsabilidade social empresarial”,
segundo a qual a empresa deixaria de doar recursos para as organizações sociais autônomas
do seu entorno para realizar, ela mesma, a direção e aplicação dos recursos. Esta distinção não
é suficiente para compreender a evolução da relação entre a empresa e seu entorno, uma vez
que é possível que a empresa opte por subsidiar organizações sociais segundo valores
presentes na psicosfera empresarial no terceiro período, ou mesmo que realize ações diretas
em prol da comunidade do entorno com características do primeiro período.
Deste modo, não concordamos com o diagnóstico de Lima que, ao constatar que a
maioria das empresas participantes do Selo Empresa Cidadã dá importância à doação para
entidades do entorno, considera que estas são necessariamente retrógradas:

As empresas, quando investem em suas proximidades, reproduzem ações de benemerência
por meio de transferências de recursos para as entidades locais, sem o manifesto de um
compromisso com a qualidade ou com a condução destas ações no sentido de assegurar
direitos de cidadania. Os indicadores apoio a entidades sociais e doações a campanhas
sociais sempre estão entre os priorizados, o que mostra a existência de uma visão restrita do
social, equivalendo o atributo social a doações. 141

A distinção que realizamos refere-se não a esta perspectiva de doações X ações
diretas, mas ao fato de que as ações concentradas no primeiro período eram realizadas na
tentativa de controlar todos os aspectos do cotidiano dos trabalhadores do lugar, enquanto as
ações concentradas do período atual fazem referência ao papel da “empresa-cidadã”, do
marketing social e também ao atendimento às normas privadas (certificações, premiações,
indicadores), entre outras características contemporâneas.
Entretanto, não é incomum encontrarmos empresas que possuem uma genuína ação
concentrada atual e que originaram a sua atuação logo no primeiro período, com
características próprias daquele momento. A siderúrgica Acesita (Companhia Aços Especiais
Itabira), localizada no Vale do Aço mineiro, oferece um exemplo marcante em várias
dimensões.
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LIMA, 2001, p.185. Grifos do autor.
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ACESITA

A instalação da Acesita, criada na década de 40, deu-se no contexto da criação de
diversas siderúrgicas no Brasil, entre elas a estatal Vale do Rio Doce, também em Minas
Gerais e a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda – RJ. Sua instalação se deu
após a assinatura do Acordo de Washington, que nacionalizou as jazidas de minério de ferro
da região de Itabira com o comprometimento do governo brasileiro em abastecer a Inglaterra
e os Estados Unidos deste minério durante a segunda grande guerra.
A Acesita foi criada em 1944 e começou a funcionar em 1949, por grupos econômicos
privados brasileiros e norte-americanos, tornando-se em 1951/2 uma empresa estatal. O
grande diferencial entre esta empresa e aquelas que já funcionavam neste período foi o fato de
que a escolha locacional para sua instalação privilegiou a proximidade às jazidas de ferro, à
estrada de ferro que segue ao Porto de Vitória e ao curso d’água que possibilitaria a
construção de uma hidrelétrica, em detrimento da proximidade aos grandes centros urbanos da
época. O local escolhido foi o povoado de Timóteo, que não possuía nenhuma infra-estrutura
para abrigar uma siderúrgica que já nascia como empresa de porte grande. A Acesita teve que
edificar toda a cidade onde se instalou em função da sua atividade, iniciando assim, quase na
década de 50, uma relação típica do primeiro período.
Até mesmo os materiais usados na construção da cidade tiveram que ser produzidos no
local, segundo relatos da época. A falta de vias de transporte, com exceção da estrada de ferro
em construção, limitava o contato daqueles que foram morar no entorno da empresa com
outros lugares. Todos os aspectos da vida destes trabalhadores eram mediados pela relação
com a empresa, que construiu desde a moradia – edificando bairros diferenciados segundo a
hierarquia técnica dos funcionários – até o conjunto de equipamentos urbanos, incluindo a
atividade comercial.

No início de sua existência, toda a infra-estrutura da cidade de Timóteo foi criada e mantida
pela Acesita, que destinava recursos para a construção de escolas, postos de saúde, centros
de lazer e de comércio, além de cuidar também da segurança pública e do transporte
coletivo. A Companhia funcionava, para a cidade, como prefeitura e polícia. 142
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É interessante notar a cronologia dos serviços oferecidos pela empresa à cidade
nascente. A primeira escola foi construída já em 1945, em um galpão de madeira, sendo
sucedida por várias outras até 1955, que ofereciam ensino regular e oficial. Ainda em 1945,
foi criado um serviço de assistência médica, com o duplo objetivo de “oferecer melhores
condições de vida e de trabalho aos funcionários e motivar a fixação, na cidade, daqueles que
vinham de regiões mais desenvolvidas e encontravam dificuldade de adaptação em Timóteo
[...]" 143 . Logo no início da construção da siderúrgica também foi criado o Armazém da
Companhia, que serviu ao abastecimento não só de Timóteo mas também das povoações
vizinhas, figurando durante muito tempo como o único estabelecimento comercial da região.
A empresa também foi responsável pela criação das atividades desportivas e culturais
da cidade. Em 1945, foi criado o "Acesita Esporte Clube", time que chegou a participar de
competições profissionais por todo o estado de Minas Gerais. Para as atividades culturais, em
1952, a empresa cria dois clubes: o “Elite Clube”, para a realização de bailes, carnavais e
festas comemorativas e o Clube Operário, para o "pessoal de operação" (ACESITA, 1989,
p.83). A mesma distinção realizada na construção das habitações repetia-se na estruturação
dos momentos de lazer dos trabalhadores.
Em 1950, tem início o tratamento de água na cidade a cargo da companhia e,
concomitantemente com a abertura de estradas entre Timóteo e as cidades vizinhas, foi
instalada a linha aérea entre Belo Horizonte e a Acesita, pela Aerovias Brasil. Em 1952, é
criado o Hospital Acesita, até hoje o principal equipamento de saúde da cidade.
Ainda que as características do primeiro período sejam marcantes, podemos encontrar
traços do segundo período na atuação da empresa já na década de 50. Isto ocorre
principalmente no tocante à formação do operariado e da atuação de técnicos, diante da
necessidade de implantação da racionalidade científica para o funcionamento da companhia.
Técnicos norte-americanos participaram da escolha do local, da implantação da usina e de
toda a infra-estrutura da cidade. Em 1954, a empresa já estabelecia um convênio com o
SENAI para a criação da “Escola de Formação Profissional”, pela qual passaram quase a
totalidade de seus funcionários. Em 1963, a ampliação desta escola levou à criação do
“Colégio Técnico de Metalurgia”.
Foi também o parecer de técnicos que levou à primeira ruptura na relação entre o lugar
e a empresa, gerando o ingresso definitivo desta no segundo período. Quase na década de 70,
143

ACESITA, 1989, p.82

111

em virtude da implantação de um plano de expansão das atividades da companhia, a Acesita
contratou uma firma especializada norte-americana, a Booz-Allen and Hamilton International
Corporation (atualmente uma das maiores empresas de consultoria do mundo), para realizar
uma reestruturação administrativa na empresa. Para atender às determinações da companhia,
como afirma uma publicação comemorativa, a empresa decide dedicar-se apenas aos seus
objetivos produtivos e, em 1969, “a Acesita abriu a cidade, entregando-a à Prefeitura, com
todos os seus encargos e serviços, que passaram a ser de competência exclusiva do Poder
Executivo municipal" 144 . É interessante a utilização dos termos “abrir” e “entregar”,
denotando o grau de vinculação de posse da cidade pela empresa.
Esta “outorga” representa de fato uma entrada tardia no segundo período uma vez que
o poder público, antes reconhecido pela cidade na figura da empresa, passa a ser finalmente
do Estado. Não foi a emancipação do município de Timóteo, ocorrida em 1964, que
representou esta ruptura; foi uma norma da empresa, originada no planejamento realizado por
uma firma norte-americana, que veio a definir esta quebra e proporcionar a multiplicação da
racionalidade científica na própria companhia, fundamental para suas atividades. A mesma
publicação comemorativa coloca este momento nos seguintes termos:

A intensificação dos contatos técnicos com a Europa e os Estados Unidos demonstrava a
preocupação de racionalização de sua execução em relação às novas necessidades
tecnológicas da Acesita. Nesta fase, uma das principais preocupações foi a preparação para a
produção de aço inoxidável, meta alcançada em 1977. 145

Esta expansão da década de 70 gerou um afluxo de mão-de-obra especializada de toda
parte do Brasil e mesmo da América Latina (Chile, Colômbia, Argentina) para Timóteo146 . A
empresa se associou a programas governamentais, através do sistema do Banco Nacional da
Habitação (BNH), para prover habitações aos novos funcionários, que pagavam o aluguel à
empresa para posteriormente adquirir o imóvel.
A cidade ampliou-se na mesma medida em que a empresa expandiu suas atividades.
Em 1980, Timóteo possuía cerca de 30.000 habitantes, dos quais 8.000 eram funcionários da
Acesita. O que veio a marcar uma nova ruptura na relação entre a empresa e a cidade, desta
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vez indicando a entrada no terceiro período, foi a sua privatização logo no início da década de
90, em 1992, como parte de um novo processo de modernização da empresa.
Este foi um momento de grande incerteza na cidade, visto que, se não eram todos
funcionários diretos da Acesita, todos possuíam conhecidos que trabalhavam nela, e a
demissão em massa já era aguardada. De fato, dos 8000 funcionários dos anos 80, restaram
cerca de 3000, tendo sido estimulada a aposentadoria precoce e a demissão voluntária entre os
que foram dispensados.
A maior oposição, em Timóteo, ao processo de privatização foi realizada pelo
sindicato metalúrgico, embora toda a cidade tenha sentido o impacto desta nova vaga
modernizadora. Não eram apenas os empregos que estavam sendo eliminados, mas toda uma
série de benefícios que a empresa fornecia aos funcionários – como o uso do hospital e a
ajuda na compra de medicamentos, entre outros serviços – já não deveriam ser mais
oferecidos, uma vez que o grupo que adquiriu a empresa desejava, novamente, redefinir as
fronteiras entre os negócios e a comunidade.
A principal forma que a empresa encontrou para amenizar este conflito no plano das
horizontalidades foi a constituição da Fundação Acesita 147 . Esta ocorreu dois anos depois da
privatização, e sucedeu o Departamento de Relações com a Comunidade, que, no interior da
área de Recursos Humanos, teve o papel de repensar a distribuição dos recursos após a
privatização, na tentativa de unificá-los.
A nova tônica que deveria guiar a relação entre a empresa e Timóteo seria dada a
partir da missão, visão e crenças estabelecidas no momento da privatização. Os funcionários
desejavam que a empresa montasse uma escola-modelo para seus filhos como parte desta
nova relação; as entidades da cidade, muitas delas criadas com recursos de desconto em folha
nos próprios funcionários da Acesita, também pleiteavam a continuidade deste repasse, bem
como o Hospital Acesita esperava a destinação de verbas.
Os serviços de saúde, como ocorreu em diversas instituições semelhantes, foram
passados para entidades prestadoras de serviços especializadas, e o Hospital Acesita, embora
o prédio ainda pertença à empresa, funciona em comodato com uma fundação. A empresa
ajuda diretamente em ações específicas, como a modernização do equipamento de UTI, e em
projetos conjuntos com a Secretaria de Saúde, sem que haja relação com a Fundação Acesita.
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A Fundação deveria ter o seu foco no tema “desenvolvimento social”, seguindo,
sobretudo após o ingresso da empresa no grupo francês de metalurgia USINOR 148 , em 1998,
a carta de valores que preconiza:

O nosso projeto é assegurar o crescimento sadio de nossa empresa, beneficiando nossos
parceiros de hoje e de amanhã. Nós queremos, para isso, satisfazer de maneira duradoura e
equilibrada os clientes, os empregados, os acionistas e as comunidades que acolhem as
nossas atividades.

Deste modo, agora sob controle vertical, as relações de 50 anos entre a empresa e
Timóteo deveriam ser revistas, uma vez que não poderiam seguir o “paternalismo” do
primeiro período nem mais a formação intensa de funcionários, do segundo período. O desejo
de criação de uma escola-modelo para os filhos dos empregados, deste modo, não poderia ser
atendido segundo a nova racionalidade, principalmente porque penalizaria duplamente
aqueles que foram demitidos – além de perderem o emprego, seus filhos não teriam acesso a
esta escola. Era necessário atingir a comunidade como um todo, característica marcante do
período atual, e assim colaborar com a melhoria nas relações da empresa com a cidade.
A Fundação Acesita possui hoje os atributos mais importantes deste período. Mesmo
não procurando ativamente concorrer às diversas premiações existentes 149 , no período de
1997 a 2003 conquistou 22 prêmios, entre eles o Prêmio ECO, o Top Social da ADVB, o LIF
da Câmara do Comércio Brasil França e o Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa;
publica anualmente seu balanço social no qual consta, além do modelo IBASE na última
folha, uma descrição mais próxima da realizada comumente pelas empresas, com muitas
fotografias e detalhamento dos projetos; no interior do prédio onde funciona a Fundação, são
guardados os registros tanto das ações realizadas como de literatura sobre o terceiro setor; a
Fundação possui ferramentas de marketing próprio para suas ações, ainda que compartilhe o
diretor de comunicação social com a empresa.
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Atualmente, após uma série de fusões, o grupo USINOR passou a denominar-se ARCELOR, e é a empresa
líder mundial de produção de aços planos para indústrias automotivas. Uma nova fusão realizada em fins de
2006 a reuniu à empresa Mittal e tornou-se, segundo a própria empresa, a maior empresa siderúrgica do mundo,
e está revendo a marca e símbolos que utiliza. Ver < http://www.arcelormittal.com/>
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a empresa não vender diretamente para o consumidor final, mas para outras empresas, não tendo necessidade de
realizar uma divulgação mais ampla das atividades da fundação se não para a própria cidade.
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Uma diferença importante, talvez proporcionada tanto pelo tamanho reduzido do
município onde se encontra quanto pela própria história peculiar da relação entre a empresa e
a cidade, é a proximidade entre as ações realizadas pela Fundação e as políticas públicas.
Marca disso é que, no conselho curador da Fundação, além do presidente e vice-presidente da
empresa e mais dois diretores da Acesita, constam o prefeito e representantes da área de
educação, saúde e entidades sociais. Há a participação de secretários municipais no
planejamento anual das ações e, ainda que haja muitas mudanças nos cargos e no
planejamento público após os períodos eleitorais, nada é realizado sem que exista um acordo
estabelecido entre a Fundação e os diversos órgãos municipais.
A divulgação das atividades realizadas pela empresa, bem como o chamamento para
que a população de Timóteo participe delas, faz uso de jornais, rádios e emissoras de televisão
locais, numerosos out-doors na cidade e, em projetos que possuem um público mais
específico, este é procurado diretamente (por exemplo, nas escolas ou associações). É a
assessoria de comunicação da empresa que oferece apoio para a divulgação.
As ações da Fundação são realizadas em cinco frentes independentes: a Ação
Comunitária, o Instituto do Inox, o Centro de Educação Ambiental (Oikós), o Centro Cultural
e o Departamento de Educação.
A Ação Comunitária iniciou a sua atuação com o trabalho junto aos numerosos
aposentados decorrentes da privatização. O objetivo era realizar programas que auxiliassem a
melhora na qualidade de vida deste público e que ajudassem a fortalecer a Associação dos
Aposentados. O principal programa desta área é o Projeto Andanças. Este projeto iniciou-se
com um grupo inicial de 30 pessoas, que resolveu realizar uma pesquisa com os próprios
aposentados como pesquisadores, distribuindo tarefas com o objetivo de conhecer a opinião
dos demais aposentados da cidade sobre o que deveria ser realizado no local doado pela
Acesita (segundo a diretora desta área, é a primeira pesquisa deste tipo que utilizou o próprio
público pesquisado como pesquisador). Esta pesquisa levou ao estabelecimento do plano de
ação e, a partir dela, o planejamento que antes era realizado pela diretoria, passou a ser
elaborado pelos próprios beneficiários. São feitos projetos de saúde, capacitação,
alfabetização, entre outros.
Outro programa desta área é o Vale Cidadania, embrião de uma passagem de ação
concentrada da Acesita para ação pontual. O objetivo inicial do programa era fortalecer as
entidades sociais que há muito se relacionavam com a empresa, auxiliando-as a estabelecer
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um planejamento com base empresarial – com previsão de gastos, projetos e utilização de
ferramentas de gestão. Foram atendidas entidades de outros municípios além de Timóteo, e
foi a primeira vez que a Fundação recebeu recursos além do repasse da Acesita, com a
parceria com a Inter-american Foundation – IAF (organismo de ajuda externa do governo
americano), com o BNDES, com as prefeituras e a universidade presente em Timóteo, a
UNILESTE. As ações incluem a capacitação das entidades em uso de microcomputadores
para trabalho em rede e para o planejamento e prestação de contas das entidades, para os quais
a fundação está elaborando um programa de computador específico, além do apoio ao
trabalho voluntário para toda a comunidade. Foi criado também o “Índice de
Desenvolvimento das Entidades Sociais” que permite a mensuração do desempenho destas
instituições em termos de participação em fóruns de discussão, planejamento do trabalho,
desenvolvimento pessoal, entre outros.
O Instituto do Inox é uma especificidade desta Fundação, parecendo remeter-se mais
ao funcionamento do SENAI durante o segundo período do que às atividades realizadas pelas
outras áreas. Criado também para trabalhar com os aposentados e outros recém-saídos da
empresa após a privatização, este instituto oferece o treinamento necessário para que seus
cursantes possam criar suas próprias empresas ao final baseadas no trabalho com o aço inox,
produto principal da Acesita. Procurava-se, desta maneira, além de oferecer uma alternativa
de renda e ocupação àqueles que saiam da empresa ainda muito jovens, constituir um grupo
de pequenas empresas relacionadas ao produto da Acesita e que, localizadas ao seu redor,
usufruiriam benefícios na compra da matéria-prima.
Alguns anos após o início das atividades do instituto, o foco nos aposentados foi sendo
modificado para atender a critérios de mercado. Jovens entre 18 e 25 anos, preferencialmente
com o segundo grau completo e com perfil de liderança passaram a serem selecionados com
base em avaliações psicológicas e entrevistas, aproximando-se dos critérios do SENAI dos
primeiros tempos. São exaltados os critérios científicos de seleção e a escolha calcada no
mercado, diferenciando esta atuação do comportamento das pequenas e médias empresas que
não se fundam nestes critérios. Hoje, o instituto forma profissionais que são absorvidos por
empresas da região e também de fora do estado, inclusive instrutores do SENAI de São Paulo,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também de Minas Gerais (ao todo já foram 165
instrutores), que recebem treinamento e material didático. Diretamente do instituto, já foram
formadas 34 empresas que trabalham com aço inox.
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Da equipe do instituto, composta por quatro pessoas, todos trabalharam na Acesita e
residem em Timóteo. A perspectiva deste instituto é criar um selo, em conjunto com
universidades, para atestar a qualidade do produto desenvolvido em aço inox, como um apoio
inclusive para a exportação e difusão da tecnologia.
No Centro de Educação Ambiental Oikós, uma área de 923 ha de propriedade da
empresa é utilizada desde 1997 pela Fundação para projetos de educação ambiental para
públicos específicos (tais como mulheres, jovens, educadores, artistas). O centro participa de
redes internacionais de educação ambiental, e mantém projetos em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e a Superintendência de Ensino, o Instituto Estadual de Florestas e
outros órgãos. Diversos projetos educacionais, de geração de renda para a comunidade e
experiências com fontes alternativas de energia são realizadas no âmbito do Oikós.
O Centro Cultural, abrigado no prédio que servia de hospedaria para a empresa, foi
inaugurado quando a Acesita completou 50 anos, em 1994. É uma estrutura ampla com teatro
com 150 lugares, um museu com imagens, objetos e uma maquete contando a história da
cidade, salas para cursos e oficinas de arte, um bosque utilizado para a realização de grandes
eventos e um amplo salão para exposições. São levadas atividades culturais de centros como
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte e também são valorizados os artistas locais 150 ,
totalizando cerca de 350 atividades artísticas por ano que, por atenderem diversas vezes o
público da cidade de 70.000 habitantes, chega a atingir 150.000 pessoas. Existem parcerias
com instituições culturais de fora e são realizadas também atividades descentralizadas nos
bairros, contando com uma equipe de apenas 6 pessoas.
Por fim, o Departamento de Educação foi o primeiro a surgir na Fundação Acesita.
Seus numerosos projetos dividem-se no apoio à educação formal (Programa de Melhoria da
Qualidade de Ensino), no qual é oferecido o apoio à prefeitura e ao governo do estado para
levar projetos que iriam a apenas algumas escolas para todas em Timóteo, bem como
seminários de capacitação para professores em geral, diretores e alfabetizadores, projetos de
informática na escola e educação inclusiva, além de uma premiação aos educadores com
práticas consideradas inovadoras nas escolas; os demais projetos inserem-se no Programa de
Educação Complementar, dentro do qual existem os projetos do coral infantil, educação para
o trânsito, apoio ao esporte, estímulo à arte e, o mais importante, existe o projeto de
desenvolvimento do “empreendedorismo” em jovens das últimas séries escolares. Neste
150
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projeto, realizado em parceria com a associação internacional “Junior Achievement” (que
oferece o material didático utilizado), funcionários da Acesita vão às escolas e auxiliam os
alunos a abrirem uma “mini-empresa” com o propósito de conhecerem todos os processos que
a envolvem: pesquisa de marketing, o volume de recursos necessários para a produção, venda
das ações às pessoas da cidade, a determinação do ponto de equilíbrio entre oferta e procura e
as decisões que envolvem a seleção do produto a ser feito. O acompanhamento é realizado até
o final, quando serão aferidos os lucros ou prejuízos da empresa, remunerando os seus
acionistas. O objetivo do estímulo ao “empreendedorismo”, originado e bem adaptado nos
Estados Unidos, é que os alunos, através do conhecimento do funcionamento de uma
empresa, não desejem ser empregados ao final dos estudos, mas sim empreendedores de seus
próprios negócios.
O Departamento de Educação, por ter sido o pioneiro da fundação, passou por
algumas experiências que definiram a sua atuação atual. No início, foi contratada a
consultoria em educação do Grupo Pitágoras, que se encarregou de implantar a Gerência de
Qualidade Total nas escolas de Timóteo. Num momento em que a modernização estava em
pauta, como logo após a privatização da empresa, a implantação de práticas gerenciais, auge
da racionalidade instrumental, para a educação, parecia ser a maior contribuição que a
empresa poderia oferecer para a cidade. Entretanto, o próprio momento gerou resistências por
parte das escolas. Ainda que tenha sido assinado um convênio entre a secretaria estadual de
educação e a empresa, algumas escolas resistiram ao projeto questionando o interesse da
empresa nesta implantação, e foi levantada a possibilidade de se estar preparando as escolas
públicas para um processo de privatização como ocorrera com a empresa151 . Além disso, a
própria pertinência de uma metodologia tão rígida para o ensino foi também questionada.
Após quatro anos, o convênio com a consultoria especializada foi encerrado.
Atualmente, o Departamento de Educação planeja anualmente todas as atividades com a
participação do poder público municipal e estadual e pelos atendidos, ficando a fundação
apenas como coordenadora dos projetos selecionados 152 . Poderíamos pensar, para este caso,
que uma atuação que surgiu como verticalidade – elaborada unilateralmente pela empresa,
que determinou a metodologia a ser aplicada e vinculou o fornecimento de recursos a uma
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Esta informação encontra-se em FISCHER, 2002, p.119.
A equipe do departamento de educação é composta por apenas seis pessoas. Em todas as áreas, é marcante o
volume de trabalho realizado por poucas pessoas, profundamente envolvidas no que realizam. Dois fatores que
possibilitam este envolvimento são o fato da maior parte trabalhar exclusivamente na fundação e de ter uma
formação especializada na área a que se dedica.
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participação homogênea das escolas – encontrando resistências no plano das horizontalidades,
converteu a maneira de agir da fundação para práticas mais participativas e flexíveis. Não
somente na área da educação, mas na de cultura, meio-ambiente e desenvolvimento
comunitário, foi possível notar esta crescente inclusão dos beneficiários das ações no
planejamento e condução das ações, bem como do poder público. Como afirma Ribeiro
(2005, p.104) se, por um lado, “ocorre crescente penetração das regras empresariais na ação
do Estado, como demonstram os modelos que mais visam à eficácia da gestão do que a justiça
social, também acontece, na imbricação entre economia e aparelhos de governo, a penetração
de sentidos da política no âmago do fazer econômico”.
Seria possível, com base nesse caso, pensar em uma “contaminação” das
verticalidades, cada vez mais rígidas na atualidade, pelas horizontalidades? O que pareceu
ocorrer foi, concomitantemente a esta “contaminação” positiva no âmbito da fundação, uma
separação cada vez mais pronunciada entre a empresa e a sua atuação social. O próprio
surgimento da fundação é uma tentativa de separar as duas lógicas – como é afirmado em
diversos momentos, a empresa decidiu dedicar-se exclusivamente à produção de aço,
enquanto a fundação deveria dedicar-se às relações com a população, como um tipo de
especialização baseada em racionalidades distintas dentro da própria empresa. Ainda que
diversas pessoas circulem pelos dois universos, a fundação seria o lugar de praticar a
solidariedade, do sentir-se útil para a comunidade, enquanto a empresa é o lugar da
produtividade, da eficiência, da rigidez.
Prova desta separação, que está ocorrendo para diversas fundações, é a busca cada vez
mais intensa de fontes de renda alternativas que desvinculem até mesmo financeiramente o
funcionamento das ações sociais da própria empresa. A Fundação Acesita começa a utilizar
estes recursos, oriundos, no plano municipal, do Fundo da Infância e do Adolescente (FIA) e,
no plano federal, da Lei Rouanet para as ações culturais. O repasse de recursos da empresa
para a Fundação, que no ano anterior, de um total de 6 milhões de reais, 90 a 100% vinha da
Acesita, passou a ser de 50% em 2006, sendo a outra metade fruto de renúncia fiscal. A
Fundação pleiteia o reconhecimento como entidade de utilidade pública nas três esferas
governamentais – já o é em nível federal –, a fim de receber o repasse direto de benefícios.
Assim, embora receba o nome da empresa e tenha com ela relações diretas nos cargos
de direção, a “especialização de racionalidades” encontra-se presente. A fundação possui
liberdade para planejar suas ações específicas, mas a empresa procura influenciar as linhas
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gerais de atuação, principalmente após a compra da parte majoritária da empresa pelo grupo
francês Arcelor. Foi possível notar em todas as áreas que, por indicação da Arcelor e como
uma tendência mundial, as ações devam se dividir em dois eixos principais: educação e
desenvolvimento comunitário. Talvez por conta da consistência da atuação da fundação, estas
mudanças repentinas no âmbito da empresa, de cunho vertical, não alterem profundamente as
horizontalidades construídas ao longo de seus 13 anos de existência; entretanto, a capacidade
da prática ocorrida na fundação alterar as ações da empresa, cada vez mais alinhada à
dinâmica dos grandes conglomerados produtores de aço do mundo, reduz-se por conta desta
separação de racionalidades.
Trataremos a seguir de outro exemplo de ação concentrada, a empresa Romi, mas
voltaremos à Acesita para pensar em uma possível transição das ações concentradas em
Timóteo para as ações pontuais, no Vale do Jequitinhonha.

ROMI

As indústrias Romi são uma empresa brasileira produtora de máquinas-ferramenta,
injetoras de termoplásticos, fundição e usinagem de precisão. Assim como a Acesita, seus
produtos são adquiridos por outras empresas, grande parte voltada para a exportação.
Entretanto, as bases da ação concentrada de ambas foram distintas, e a Fundação Romi
completa, em 2007, 50 anos de existência já na condição de fundação, implicando em relações
específicas com o lugar onde surgiu.
Outro diferencial para nossa análise é que as indústrias Romi não surgiram como uma
grande empresa. Criada em 1930 em Santa Bárbara d’Oeste (interior de SP) pelo comendador
Emílio Américo Romi, filho de imigrantes italianos, a então “Garage Santa Bárbara” era uma
pequena oficina destinada a realizar a manutenção de automóveis, materiais elétricos e
também para implementos agrícolas153 . Foi para fabricar estes implementos que, em 1934, foi
inaugurada a primeira fundição pelo sr. Emílio Romi, utilizando os conhecimentos de
produção em série e administração que adquiriu quando esteve na Itália. A empresa foi
crescendo rapidamente e, logo no início da década de 40, já produzia tornos mecânicos.
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Devemos a elaboração desta periodização às informações cedidas em 23/06/2006 por André Luís Romi,
presidente da fundação, e também à entrevista em 18/08/2006 com o Sr. Angolini, funcionário da Fundação
Romi e historiador de toda a região, em especial pela descrição detalhada da história empresa.
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Ainda que não tenha havido a forma da vila operária, já sem sentido para os industriais
do interior paulista na época, a base para as ações sociais das indústrias Romi é a postura
solidária de seu fundador. São comuns relatos dos funcionários na década de 40 sobre a
disposição do patrão em ajudá-los na construção de suas casas, para questões de saúde e
outros assuntos, até dispondo-se no final desta década a criar uma Caixa Beneficiente, para
parte da qual contribuíam os trabalhadores e parte contribuía o sr. Emílio Romi, a fim de
atender as necessidades dos funcionários principalmente para a saúde.
Esta Caixa Beneficiente foi muito bem sucedida e, inspirado na sua experiência, o
fundador decide criar em 1957 a Fundação Romi, doando praticamente a totalidade de sua
fortuna pessoal para a nova instituição, uma das primeiras fundações empresariais do país. Os
recursos deveriam ser destinados a três áreas: saúde, educação e lazer. Para atender aos
propósitos da saúde, foi construído um ambulatório com médicos contratados para atender a
família dos funcionários; para o lazer, adquiriu-se na década de 70 um clube de campo,
existente até hoje, também para uso dos funcionários; a educação, característica do segundo
período, era voltada para a formação de trabalhadores qualificados, tendo sido inaugurada,
apenas um ano após a instituição da fundação, a primeira escola técnica em convênio com o
SENAI, ampliando-se na década de 60.
É interessante como o exemplo da Fundação Romi converge em alguns pontos e
diverge em outros relativos às características do segundo período. Embora a figura do
fundador seja uma referência obrigatória para todas as ações 154 , o que já não ocorria na
maioria das empresas, o conteúdo destas ações carregava-se da racionalidade científica e a
religião como fundamento moral, duas das bases do segundo período. Entretanto, o terceiro
elo – a luta contra o comunismo, orientação das ações do SESI principalmente no estado de
São Paulo – não estava presente. O Sr. Emílio Romi era socialista, e foi este espírito que
levou à criação da fundação. Ao invés de assegurar a propriedade privada por meio da ação
social da empresa, o empresário via nesta uma oportunidade de socializá-la, reflexo de suas
convicções solidárias e preocupações profundas com o lugar de origem de sua empresa.
As ações da Fundação Romi, para além do serviço aos funcionários, restringiram-se ao
ensino profissionalizante com algumas exceções até o início da década de 90, quando foi
criado o NEI – Núcleo de Educação Integrada, dedicado ao ensino complementar. Mesmo
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No estatuto da fundação, consta desde o seu início a obrigatoriedade da participação dos descendentes diretos
do casal fundador no Conselho Deliberativo da Fundação, como intenção de manter esta vinculação entre os
desejos do fundador e o funcionamento da fundação.
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antes deste núcleo, a Fundação Romi já havia recebido o Prêmio ECO da Câmara Americana
do Comércio logo em sua primeira edição, em 1982 (com o projeto Educação e Treinamento)
e em 1987 (com o projeto Arte e Comunidade). A atuação da Fundação passava do
atendimento aos funcionários e do ensino profissionalizante para ações abertas à comunidade,
característica das ações típicas do terceiro período, justamente na década em que este período
se inicia no país.
A entrada definitiva no terceiro período se deu nos anos de 1998 e 1999. Em
decorrência de mudanças na legislação federal, os serviços de saúde foram passados para
uma empresa prestadora de serviço especializada, que recebeu o centro médico que antes
pertencia à fundação; o clube de campo passa a ser administrado diretamente pelas Indústrias
Romi; foi revisto o Estatuto Social da Fundação Romi, retirando o foco dos funcionários
como público e estabelecendo o atendimento à comunidade em geral, nas áreas de educação,
cultura e meio-ambiente.
O apoio à qualificação profissional permanece, mas na forma de treinamento dos
professores que atuarão no ensino superior e técnico no Brasil e em outros países da América
Latina, em parceria com o SENAI, Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
(CEFET-PR), Fundação Vitae e com o Ministério da Educação e Cultura. A relação da
própria Romi com o SENAI vem de longa data, uma vez que parte expressiva do maquinário
presente em SENAIs de todo o país foi produzida na Romi.
A fundação mantém um arquivo histórico com um acervo composto por jornais (desde
1900), imagens, recursos audiovisuais e documentos da cidade de Santa Bárbara d’Oeste e
região. Há a intenção de constituir em breve um centro de memória mais amplo, com o
escaneamento e disponibilização de imagens e documentos digitalmente.
O foco principal da Fundação, entretanto, é claramente a educação complementar de
crianças e jovens. No Núcleo de Educação Integrada, jovens das sétima e oitava séries de
escolas públicas vivenciam atividades de educação complementar, no período em que não
estão na escola. As experiências pedagógicas consideradas bem sucedidas são repassadas para
as escolas públicas, como por exemplo o uso da linguagem educacional de programação
LOGO, para o qual a Fundação Romi levou computadores e programas às escolas e ofereceu
treinamento aos professores. Ainda existe o projeto Abelhas Ocupadas, voltado para crianças
de quarta série aos sábados, a oferta de bolsa-auxílio para que ex-alunos do NEI freqüentem o
ensino médio, e a troca de experiências entre professores das escolas públicas e o professores
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do NEI. O uso das tecnologias da informação, apenas possível neste último período, forneceu
o meio para a proposta educativa da Fundação Romi após sua reformulação.
A partir de 2000, depois da mudança de seu estatuto, a fundação também começou a
formalizar o seu planejamento de forma a definir sua visão, missão, valores e objetivos
através de contrato com o FIDES (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social
Privado). A empresa também está procurando aderir ao uso de questionários sobre ação
social, organizando o planejamento e passará, a partir de 2007, a pedir relatórios de atividades
e planejamento estratégico e operacional para as organizações sociais da cidade que a
Fundação Romi auxilia.
A mesma reclamação a respeito do poder público foi realizada pela Acesita e pela
Romi, a respeito das dificuldades geradas pela troca constante de secretariado principalmente
após as eleições. Trata-se de uma preocupação característica das ações concentradas, uma vez
que estas necessitam de uma relação mais próxima com o poder público municipal,
principalmente para o planejamento de atividades conjuntas e o estabelecimento de objetivos
comuns.
Outro ponto em comum é a tentativa recente de ambas em utilizar recursos oriundos
de renúncia fiscal. Como as duas empresas se localizam em cidades de menor porte, Timóteo
e Santa Bárbara d’Oeste, vêem nos estímulos fiscais principalmente federais uma maneira de
reter parte dos recursos que enviariam na forma de impostos no município onde se
encontram 155 , ainda que reconheçam que existem distorções no uso destes recursos por outras
grandes empresas no país. Também procuram estes recursos como uma forma de tornar a
fundação menos dependente dos aportes financeiros diretos da empresa. A Fundação Romi
possui, além dos recursos da mantenedora, um patrimônio próprio do qual extrai parte da sua
verba, objetivando distanciar-se o máximo possível da dependência junto à empresa.
Por fim, vale notar que a maior motivação atual para a ação concentrada destas
empresas fundamenta-se nas relações horizontais entre ambas e as cidades onde estão. Como
não há uma preocupação voltada para a imagem das empresas junto aos consumidores, pela
própria natureza da sua produção, as ações visam construir uma psicosfera junto ao lugar,
parte fundada nos valores historicamente dados, parte nos novos imperativos surgidos no
período.
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“Este recurso [pleiteado através da lei Rouanet], que estaria indo para os cofres federais, ao invés disso
permanece na cidade. É um bom impacto para a cidade de uma ação da empresa, e pelos meios legais e
éticos.”(Fundação Romi, em 23/06/2006).
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As ações concentradas e a transição para ações pontuais

Uma questão importante para se colocar para as ações concentradas, especialmente
nos casos em que existe uma relação genética entre a empresa e o lugar, relaciona-se à
maneira como se coloca o papel político da empresa; observamos que a maior parte dos
discursos que justificam as ações sociais concentradas consideram que não há distinção de
interesses entre e a empresa e a comunidade, como se não houvesse qualquer limite entre
ambas 156 . Entretanto, este discurso pode colaborar para que ações que visam fortalecer a
lucratividade da empresa sejam tomadas como ações sociais, sem que haja qualquer discussão
coletiva sobre quais problemáticas do lugar devam ser consideradas como prioritárias. Por trás
de um suposto consenso baseado nas relações identitárias entre o lugar e a empresa, vozes
discordantes podem deixar de serem ouvidas, impedindo que a maior riqueza existente nos
lugares, a diversidade, seja a pauta do seu cotidiano. Retomaremos este raciocínio nas
conclusões.
Embora a maioria das ações sociais das empresas seja concentrada e tenha como
perspectiva permanecer com esta organização territorial, em determinados casos a ampliação
da base produtiva da própria empresa propicia a passagem para ações sociais pontuais. A
Acesita passa, no momento, exatamente por esta transição. A empresa possui, no Vale do
Jequitinhonha, uma subsidiária denominada Acesita Energética, responsável pela produção de
carvão vegetal e outras formas de energia para a empresa. Esta subsidiária existe desde 1974,
mas foi somente a partir de 2000, com o acúmulo de experiências gerado pela Fundação, que
certos programas sociais praticados em Timóteo foram ensaiados em alguns municípios da
Acesita Energética.
Parte do estímulo para esta transição deve-se à nova psicosfera empresarial do terceiro
período, que preconiza que a prática da responsabilidade social deve estender-se para toda a
cadeia produtiva. Duarte e Dias (1986, p.80), numa das primeiras obras sobre a questão da
responsabilidade social no país, recomendam que as empresas iniciem suas ações sociais na
vizinhança imediata, através do questionamento sobre suas prioridades (posto que é o público
que mais diretamente arca com os custos sociais da empresa), passando em seguida para o
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Um dos problemas apontados pelo IBASE para a elaboração do balanço social pelas empresas com ação
concentrada é a dificuldade de separar o que é realizado em prol da comunidade e o que é benfeitoria interna à
empresa.
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município como um todo e continuando suas ações em círculos concêntricos de raio
crescente.
Este modelo de propagação espacial das ações sociais assemelha-se à teoria da difusão
das inovações inclusive na crítica que podemos estabelecer a ambos. O espraiamento se daria
de forma homogênea pelo território como se não houvesse qualquer rugosidade157 que gerasse
uma aceitação desigual das ações. O modelo de “círculos concêntricos” é falho não apenas
porque para os interesses das empresas certos lugares mais distantes são prioritários para a
ação – em geral acompanhando a topologia da sua produção –, mas porque cada lugar aceita
de forma diferente as ações empreendidas.
Isto ficou claro na experiência atual da Fundação Acesita, que encontrou realidades
completamente diferentes de Timóteo ao partir para a ação social no Vale do Jequitinhonha.
Atualmente, a saída encontrada foi dividir a atuação de cada área da fundação de acordo com
os lugares atendidos: enquanto os municípios de Veredinha e Turmalina recebem ações da
área cultural, Capelinha possui um trabalho na área do meio-ambiente e projetos de educação
concentram-se em Minas Novas e Itamarandiba. Nesta última área, fica patente a diferença
entre os lugares: enquanto a Acesita em Timóteo possui 93% dos funcionários com ensino
médio, na Acesita Energética 60% dos empregados não possuem sequer o ensino
fundamental.
A equipe que realiza as ações no Vale do Jequitinhonha ainda é a mesma de Timóteo,
mas as experiências estão indicando à fundação a necessidade de constituir equipes nas
próprias cidades onde se dão as ações. Se esta intenção se concretizar e a Fundação Acesita
passar a coordenar o conjunto de ações realizadas nos diversos lugares, a organização
territorial de concentrada passará a ser pontual. Estudaremos a seguir este próximo tipo.
3.2

As ações pontuais
Quando dissemos que a existência de ações pontuais somente pode ocorrer no último

período, não queremos dizer que, antes deste momento, todas as grandes empresas
concentravam a sua ação social em um único lugar. Desde o instante em que passaram a
possuir diversas unidades produtivas, muitas vezes em países diferentes, relações específicas
157

Rugosidade é um conceito geográfico que se refere às resistências e possibilidades que tanto a materialidade
quanto as ações pretéritas existentes em um lugar proporcionam para as novas ações que ali se empreendem. Isto
é, segundo SANTOS, 1996a, p.113, a maneira como “o tempo atual se defronta com o tempo passado,
cristalizado em formas”, o que confere a cada lugar características únicas, tanto pelo seu passado que se encontra
vivo e atuante, quanto por abrigar novas ações também com características singulares.
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foram criadas entre estas unidades e os lugares que as abrigavam, incluindo em certos
momentos ações de cunho social. Entretanto, foi somente com a globalização, e a conseqüente
tentativa de unificação dos discursos sobre a relação lugar-empresa, que estas práticas
anteriormente concentradas foram reunidas em um padrão de valores – ainda que, muitas
vezes, apenas no plano discursivo.
Assim, não se trata mais de uma relação específica entre a unidade da empresa X e o
lugar onde se encontra, mas de uma postura mais ampla da empresa X, presente em vários
lugares, diante da “comunidade”. Esta “comunidade”, presente nos discursos, assume um
caráter etéreo não relacionado a relações concretas, como uma entidade existente fora do
âmbito da empresa, mas relacionado a ela.
Se em alguns casos a unificação desta psicosfera não foi acompanhada de uma
unificação conseqüente das ações praticadas, em outros casos chegou a orientar o início das
ações sociais de certas empresas, ou ainda provocou uma reformulação nas ações que já eram
realizadas. Um exemplo de empresa que se organizou em forma de ação pontual foi a Nestlé,
uma das mais importantes empresas alimentícias do mundo que, sem ter inicialmente
constituído uma fundação ou instituto que tratasse especificamente destas atividades, criou
programas que abrangem diversas unidades no Brasil e que acompanham políticas mundiais
da empresa. Em 2005, a Nestlé integrou estas ações à fundação que existia desde 1987 e se
ocupava até então unicamente de um prêmio em literatura, passando agora a chamar-se
Fundação Nestlé Brasil.
Como grande parte do discurso empresarial, inclusive com organizações territoriais
diferentes, a Nestlé afirma que sempre realizou ações sociais, que estariam integradas à
“identidade” da marca:

Atualmente, o mercado dá o nome de Responsabilidade Social a atitudes que o Grupo tem
como valores corporativos, formados e sedimentados ao longo dos anos. No Brasil, a
empresa sempre desenvolveu iniciativas sociais, que marcaram sua presença no país 158 .

A temática abordada na maior parte dos programas atualmente praticados relaciona-se
à produção da empresa. O mais importante, chamado Programa Nutrir, utiliza o trabalho
voluntário de seus funcionários para a transmissão de informações sobre higiene, nutrição e
aproveitamento integral dos alimentos para crianças carentes. Segundo a empresa, no ano de
158

INSTITUTO OBSERVATÓRIO SOCIAL, 2002, p.10
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1999, quando o programa foi lançado, mais de 50 mil crianças foram atendidas em 11
municípios, onde existem fábricas da Nestlé. Atualmente, com a adesão crescente de outras
unidades, 19 municípios são atendidos 159 por voluntários de 21 unidades da empresa.
O uso do trabalho voluntário dos funcionários é uma das explicações possíveis para
que as ações ocorram de forma pontual no território. Segundo a Nestlé, existem 1450
funcionários que trabalham como voluntários no programa, e pelo menos 55% de todos os
empregados da empresa colaboram, ou como voluntários, ou fazendo aportes financeiros para
as ações sociais da empresa 160 .
Dentro do programa Nutrir, há ações também voltadas para as mulheres das
comunidades carentes próximas às fábricas, com o intuito de ensinar-lhes receitas de baixo
custo e com alto valor nutritivo para a formação profissional como cozinheiras. Neste
programa, denominado “Cozinhas Comunitárias” e iniciado no Rio de Janeiro, a Nestlé atua
em parceria com o Instituto Aracutu, FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro), a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, SESI,
SENAI e Consulado do Japão.
As ações são de tal forma coordenadas, até em nível internacional, pelas políticas da
empresa, que existem documentos próprios indicando a relação “com a comunidade” em cada
país onde há fábricas da Nestlé 161 e as unidades que realizam ações consideradas exemplares
são premiadas pela matriz. Neste caso, o elemento da competitividade, estimulado pelas
premiações e certificações, foi incorporado no interior das ações sociais de uma mesma
empresa, marcando a inserção da racionalidade empresarial também neste campo.
Outra marca desta inserção é a tentativa de uniformizar a atuação da empresa nos
diversos lugares, propiciada pelas ações pontuais. Quando não é possível realizar, como no
caso da Nestlé, um mesmo programa nas diversas unidades, ocorre uma especialização de
áreas, como encontramos iniciando-se na Acesita. A empresa C&A, multinacional varejista
do ramo de vestuário, procura aplicar as mesmas diretrizes tanto no Brasil quanto na
Argentina para suas ações sociais. A atuação do Instituto C&A, notória como exemplo de
responsabilidade social, se dá através de apoio financeiro ou técnico a projetos sociais já
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São estes municípios: Araçatuba, Araraquara, Araras, Caçapava, Cordeirópolis, Marília, Porto Ferreira, São
José do Rio Pardo e São Paulo, no estado de São Paulo; Barra Mansa e Rio de Janeiro no estado do Rio;
Camaquã no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Itabuna na Bahia; Ituiutaba, Ibiá, Montes Claros e Teófilo
Otoni em Minas Gerais.
160
Informações disponíveis no sítio www.nestle.com.br. Acessível em janeiro de 2007.
161
Ver NESTLÉ, 2001.
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existentes, não criados pela empresa. Enquanto no Brasil são escolhidos projetos relacionados
à educação infantil, na Argentina a ênfase na educação se dá na opção por projetos contra a
evasão escolar 162 .
A empresa Philips, multinacional do ramo de eletrônicos, ainda passa de um conjunto
de ações concentradas para ações pontuais. No Brasil, as ações são coordenadas pela Gerência
de Sustentabilidade interna à empresa (ainda não foi criado uma fundação ou instituto
especializado na atuação social), cujo tema principal é a melhoria da educação nas escolas
públicas, enquanto no México são trabalhados temas como a violência doméstica em parceria
com ONGs – segundo a gerência brasileira, constituindo “práticas assistencialistas mais
arraigadas” 163 . No Chile, a empresa enfatiza as ações culturais e na Argentina, projetos de
meio-ambiente e inclusão digital.
Ainda que sejam criadas, cada vez mais, diretrizes amplas por parte das empresas
multinacionais para coordenar suas ações pontuais, a aceitação desta atuação difere de acordo
com os lugares, em especial em países diferentes. Duas pesquisas realizadas recentemente
indicam esta recepção desigual da atuação empresarial. A primeira, realizada em novembro de
2005 no Brasil e na Argentina, indica que 51% dos “líderes de opinião” brasileiros concordam
que as empresas fazem um bom trabalho para construir uma sociedade melhor, enquanto
apenas 8% da “liderança política” argentina concorda com esta assertiva 164 . Ainda que o
grupo “líderes de opinião” difira bastante de “liderança política”, podemos afirmar que
brasileiros são muito menos críticos em relação à atuação empresarial que argentinos.
A outra pesquisa – realizada no Brasil pelo mesmo instituto responsável pela pesquisa
anterior, o Market Analysis Brasil – questionou o que uma empresa pode fazer para ser vista
como socialmente responsável 165 . A resposta mais citada, tanto no Brasil como na média dos
20 países pesquisados, foi “tratar os empregados de forma justa”. Esta resposta reforça tanto
as ações concentradas quanto as ações pontuais como estratégias territoriais das empresas. O
que chama a atenção é que o que foi questionado não foram as atitudes que as empresa devam
fazer para melhorar a sociedade, ou para modificar seus padrões éticos, mas para serem vistas
como socialmente responsável. A preocupação com a imagem, nesta pesquisa, suplanta
qualquer outro objetivo para as ações.
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VIALLI, 2006.
VIALLI, 2006.
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Pesquisa divulgada em VIALLI, 2006.
165
Pesquisa divulgada em BARROS, 2005.
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A diferença entre a visão de brasileiros e de pessoas de outros países veio com o
mesmo questionamento da primeira pesquisa, desta vez para um público mais amplo: grandes
empresas estão fazendo um bom trabalho em construir uma sociedade melhor para todos? O
resultado está na tabela a seguir:

TABELA 1 – OPINIÃO SOBRE A BOA ATUAÇÃO DAS GRANDES
EMPRESAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MELHOR

Indonésia
China
África do Sul
Filipinas
Índia
Brasil
Nigéria
Rússia
Coréia do Sul
Turquia
Grã-Bretanha
EUA
Canadá
Chile
França
Argentina
México
Austrália
Alemanha
Itália

Não
concorda

Concorda

11
13
29
31
32
32
33
37
50
46
54
55
55
53
56
55
56
60
62
64

84
83
65
67
66
65
62
41
48
36
41
42
41
38
37
31
32
34
32
30

Diferença entre
os que não
concordam e
os que
concordam
-73
-70
-36
-36
-34
-33
-29
-4
2
10
13
13
14
15
19
24
24
26
30
34

Tabela 1 - Opinião sobre a boa atuação das grandes empresas na construção de uma
sociedade melhor. Fonte: BARROS (2005). Reorganização dos dados da autora.

É interessante como há uma divisão bastante clara entre países ricos, no geral mais
céticos quanto às boas realizações das grandes empresas para a sociedade, e países pobres,
muito propensos a acreditar que as corporações cumprem um bom papel. Separando em dois
este grupo, entre os dez mais céticos, sete são países desenvolvidos, enquanto não há nenhum
deles entre os dez que mais “otimistas”.
O acesso mais amplo às informações sobre a conduta empresarial pode explicar em
parte esta diferença, em especial pelo fato da Itália, que viveu diversos escândalos de
corrupção envolvendo empresas, colocar-se como o país que menos acredita no bom papel
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social do empresariado. A ideologia largamente difundida das empresas como “salvadoras dos
lugares” nos países pobres, responsáveis pelos empregos e pelo crescimento econômico tão
aclamado inclusive no meio político, também explicam os resultados da pesquisa.
As ações sociais de empresas multinacionais nas unidades produtivas dos países
pobres ajudam da mesma maneira a manter esta visão positiva que lhes gera uma aceitação
mais ampla dos seus negócios, mesmo que seja nestes países onde o desrespeito às normas
trabalhistas da OIT, aos acordos ambientais e à autonomia da sociedade local é maior. Uma
boa aceitação nos lugares tem uma importância fundamental para as multinacionais, como
atesta o Livro Verde sobre responsabilidade social empresarial da União Européia:

O estabelecimento de relações positivas com a comunidade local e a conseqüente
acumulação de capital social é de particular importância para as empresas que vêm do
exterior. As empresas multinacionais têm vindo a intensificar estas relações para apoiar a
integração das suas filiais nos diversos mercados em que operam. A familiaridade das
empresas com os agentes locais, as tradições e potencialidades do meio local constitui um
activo que podem capitalizar. 166

Entretanto, as ações pontuais não são exclusividade das empresas multinacionais, nem
das empresas privadas. A Infraero (Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária)
estatal que administra os aeroportos de todo o país, traz um exemplo interessante de ação
pontual.

INFRAERO

Ainda que seja estatal, a organização e o discurso apresentados pela Infraero não
diferem muito das empresas privadas. Um exemplo desta postura encontra-se no uso de
recursos de renúncia fiscal para o patrocínio cultural e também esportivo, bem como nas
justificativas dadas para as ações: “Uma gestão socialmente responsável pressupõe uma
relação empresa-público onde todos ganham. Assim se garante o desenvolvimento sustentável
do país” 167 .

166

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS, 2001, p.13.
Parte do texto do item “Inclusão social é meta da Infraero”,
<www.infraero.gov.br/item_gera.php?gi=soci&menuid=soci>, em janeiro de 2007.
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presente

no

sítio

130

O diferencial apresentado pelo fato de ser uma empresa pública encontra-se nas
diversas parcerias que são realizadas junto às secretarias municipais e estaduais dos
municípios onde ocorrem as ações, além da participação de programas federais tais como o
“Primeiro Emprego”, do Ministério do Trabalho, bem como das mobilizações em torno do
“Programa Fome Zero”.
A marca da ação pontual da Infraero encontra-se no programa Infraero Social, que
fundamenta sua existência no fato de estar presente em todos os 66 aeroportos administrados
em todo o país. Os projetos sociais realizados, apesar de serem profundamente diferentes em
conteúdo, recebem freqüentemente denominações que sugerem a interface entre a atividade
aeroportuária e as ações sociais tais como “Decolando para o Futuro”, projeto no aeroporto de
Marabá – PA, “Pouso seguro da criança” em Aracajú – SE, “Asas da Esperança” em Brasília
– DF, “Primeiro Vôo” em Florianópolis – SC, “Hangar do Aprendiz” em São Paulo – SP,
entre muitos outros.
A aparente homogeneização sugerida pelo discurso da empresa é duvidosa não apenas
por conta da especificidade de cada lugar, que já trabalhamos, mas especialmente diante da
relação estabelecida entre os aeroportos, onde a velocidade e eficiência compõem a tônica das
ações, e as comunidades do entorno, comumente desprovidas das condições mínimas de
sobrevivência. São as diferenças entre os “pontos luminosos”, destino prioritário dos recursos
e dos objetos técnicos próprios do período atual, e os espaços opacos que se valem, quando
muito, dos objetos de períodos anteriores. Os projetos sociais da Infraero se colocam
justamente como tentativas de minimizar esta evidente desigualdade 168 .
No aeroporto de Viracopos, em Campinas – SP, este descompasso é ainda mais
evidente, uma vez que as pressões para a ampliação do aeroporto, e a conseqüente retirada da
população que vive na área pleiteada, convivem lado a lado com as ações sociais praticadas
em prol desta mesma população. Esta ação consiste no projeto “Infraero & Escola” –
denominação existente para vários projetos no país – através do qual uma escola estadual é
mantida dentro da área do aeroporto, e é objeto de alguns projetos por parte da Infraero. A
descrição das ações no sítio da empresa é a que se segue:

168

No mesmo sítio indicado, na introdução da justificativa para as ações sociais, é possível ler: “A Infraero tem
trabalhado para diminuir as distâncias entre a excelência tecnológica dos aeroportos brasileiros e as comunidades
carentes que vivem no entorno aeroportuário”.
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Crianças e adolescentes de comunidades e chácaras vizinhas ao aeroporto podem estudar
perto de suas casas. A Infraero reformou e ampliou um prédio para o funcionamento da
Escola Estadual Francisco Brasileiro (ensino fundamental), que serve a 168 alunos entre seis
e 14 anos. O investimento inicial da empresa foi de R$ 47,4 mil. A parceria também recebe a
contribuição de funcionários da Infraero, que ministram, de forma voluntária, cursos sobre
noções de higiene, cidadania e preservação ambiental, com o objetivo elevar o nível cultural
e social das crianças. 169

A escola já existia antes de se localizar no aeroporto de Viracopos, desde cerca de
1999 170 ; era uma escola rural, dentro de uma fazenda, como parte descentralizada de uma
escola maior, mais próxima ao centro. Com a decisão do proprietário da fazenda de retirar a
escola deste lugar, a Diretoria de Ensino e a Infraero elaboraram um projeto de re-alocação da
escola para o interior da área do aeroporto, recebendo os recursos citados na descrição acima.
Para abrigar a escola, a Infraero reformou um restaurante, cuja adaptação não foi
facilmente realizada. A Infraero se comprometeu a realizar a manutenção e a limpeza da
escola, enquanto a prefeitura é responsável pelo transporte, que leva em parte crianças que
habitam na zona rural e em parte as que moram nos bairros de periferia próximos ao
aeroporto.
O departamento responsável pela relação entre a Infraero e suas ações pontuais é a
assistência social 171 . A escola recorre a este departamento para a resolução dos problemas que
eventualmente surgem em seu funcionamento, e é quase sempre atendida rapidamente.
Entretanto, pudemos notar alguns problemas. No momento em que visitamos, a escola estava
havia mais de um dia sem energia elétrica, por conta de chuvas ocorridas; a Infraero já estava
solucionando o problema, mas foi evidente a diferença nas prioridades: quando há falta de
energia em outra parte qualquer do aeroporto, imediatamente são mobilizadas equipes que
resolvem o problema em pouco tempo. São as necessidades de mobilidade do capital,
sequioso de velocidade, que ditam as prioridades. No mesmo lugar onde há esta urgência, os
mesmos equipamentos e pessoas atuam em uma velocidade diferente, uma vez que a escola,
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Descrição presente em <www.infraero.gov.br/soci_prev.php?menuid=soci&psi=53>, disponível em janeiro
de 2007.
170
Estas e as próximas informações foram obtidas em visita à escola em 08/11/2006.
171
Ainda que as ações sociais pareçam ocorrer em uma rede descentralizada, é a assistência social de Guarulhos
que as coordena. Na escola em Campinas, há cerca de quatro anos, a assistente social de Guarulhos em visita
determinou que deveriam ser realizados projetos junto à escola, já que havia em todos os aeroportos. Assim se
constitui a organização territorial pontual para esta empresa.
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ainda que tenha merendas perecíveis e necessite da luz para as aulas, não se converteu em
uma dessas prioridades.
Há cerca de dois anos, por conta da necessidade de ampliação do aeroporto, a Infraero
pretende encerrar o funcionamento da escola no local onde se encontra, finalizando o vínculo
existente entre ambas. Esta pressão constante gerou uma precarização das relações entre a
Infraero e a escola, impedindo que seja atendida a requisição por ampliação do prédio que a
abriga, ameaçado de destruição pela ampliação de Viracopos. Do mesmo modo, exceto por
palestras sobre saúde (com a doação de escovas de dente) realizadas anualmente, há dois anos
não ocorrem mais as palestras de funcionários da Infraero na escola, citadas na descrição. As
ações realizadas são restritas temporalmente, como festas e intervenções limitadas, não sendo
assegurada a continuidade – característica fundamental das horizontalidades.
As racionalidades diferenciadas existentes entre escola e Infraero mostram-se ainda
mais evidentes com o exemplo do projeto “Avança Judô” em Campinas. Tal projeto é
resultado de uma parceria entre a Confederação Brasileira de Judô e a Infraero, através da
qual, em contrapartida ao repasse de recursos para a confederação, judocas se disporiam a
oferecer aulas gratuitamente nos aeroportos brasileiros. O projeto iniciou-se em Belo
Horizonte (MG), e pretendia ampliar-se para todos os 66 aeroportos administrados pela
Infraero no país 172 . No lançamento do projeto em Campinas, com a presença do
superintendente do aeroporto de Viracopos, José Clóvis Moreira, a judoca madrinha do
projeto Vânia Ishii, assessores de comunicação e a escola, as crianças receberam os quimonos
e foram fotografadas usando-os. Os alunos aguardaram durante meses o início das aulas, sem
previsão para começarem. Ao questionar a Infraero, a escola recebeu a instrução de distribuir
os quimonos entre as crianças, pois não haveria continuidade no projeto.
A superioridade em importância da divulgação em detrimento das atividades
realizadas de fato, característica das ações sociais do período, fica marcante neste caso. Exibir
uma lista de cidades atendidas pelo projeto e registrar as crianças portando quimonos, mesmo
que nunca tenham tido uma aula sequer de judô, ajudam na divulgação e na formação da
imagem social das empresas.
Mesmo diante do conflito de racionalidades existentes, a população local não
questiona nenhuma das benesses oferecidas pela empresa. Especialmente aqueles que habitam
no bairro periférico, onde as necessidades são múltiplas, o recebimento das ações é realizado
172

Informações disponíveis em artigo próprio da Infraero. STUCKERT, 2005.
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sem ressalvas. É de se questionar se esta relação, ao invés de diminuir, não multiplica a
disparidade existente entre as modernas instalações do aeroporto e a comunidade do entorno,
uma vez que cidadania pressupõe, ao menos, a possibilidade de que interesses diversos sejam
discutidos abertamente. Voltaremos a esta questão nas conclusões.
O fato de não existir uma fundação ou instituto voltado para as ações gera alguns
problemas na questão da continuidade. Ainda que a escola possa fazer uso de uma moderna
sala de informática (onde são realizados treinamentos dos funcionários da Infraero) e de
equipamentos como datashow, normalmente inacessíveis a uma escola pública, estes
permanecem como propriedade da empresa. A escola pode agendar o seu uso, mas não os
possui de fato, de maneira que, se a escola for removida do aeroporto, todo este equipamento
continuará a serviço da empresa, e não da escola. Isto nos remete à questão do papel do
Estado como única instituição capaz de garantir o acesso público aos recursos – e lembrando
que estamos tratando de uma empresa estatal, mas cuja administração pouco difere das
empresas privadas. A escolha em se fazer a escola não foi fruto de um planejamento e de um
compromisso mais profundo de maneira que, se a existência da escola dificultar de alguma
forma a “racionalidade principal” da Infraero – a ampliação do aeroporto, trazendo mais
agilidade, mais lucro – esta ação social poderá ser descartada, sendo facilmente substituída
por outra ação.
Assim, temos claro que as ações pontuais, longe de serem homogêneas, incluem uma
hierarquia, com importâncias diferenciadas de acordo com os lugares. No caso da Infraero,
parece-nos que as ações sociais realizadas em Campinas são apenas subsidiárias que atendem
à intenção da empresa de possuir ações em todos os aeroportos, enquanto outros lugares, em
especial Guarulhos, seriam foco de atenção especial. Reproduze-se assim, por meio de
verticalidades, o tratamento desigual dos lugares característico da própria prática comercial da
empresa.
Exploraremos a seguir o último tipo de organização territorial das ações sociais.
3.3

As ações dispersas
A partir do momento em que, no terceiro período, as ações sociais adquirem uma certa

autonomia em função da criação das fundações e institutos especializados, fazendo aporte a
uma linguagem própria fundada em elementos da racionalidade comunicativa, surge a
possibilidade de surgimento de uma organização territorial das ações sociais separada da
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organização das unidades produtivas das empresas. Isto ocorre também por conta da
ampliação da base técnica, que permitiu a desconcentração das atividades empresariais –
incluindo nestas as ações sociais –, ao mesmo tempo em que o controle dos lugares torna-se
ainda mais centralizado. Daí a grande presença, em diversas ações, da promoção do uso de
tecnologias da informação, voltado para a educação e o treinamento profissional.
As empresas que mais fazem uso de ações dispersas são as de serviço, como bancos,
ou de comércio direto ao consumidor, como redes varejistas. Em certos casos, as empresas
possuem unidades em grande parte dos municípios do país, e determinados lugares são
escolhidos para abrigar as ações sociais em função de fatores correspondentes a uma
racionalidade específica do papel social da empresa. Como esta racionalidade responde a um
planejamento realizado a partir dos “lugares do mandar” da empresa (em geral nos
departamentos especializados na sede, ou nas fundações), não são as relações estabelecidas
nos próprios lugares que receberão a ação as responsáveis pelo seu controle, como no caso
das ações concentradas. Assim, a incidência das ações sociais como verticalidades é ainda
mais intensa do que no caso das ações pontuais, uma vez em que não há relações horizontais
anteriores entre a empresa e o lugar que sirvam de contraponto à nova atuação vertical.
A natureza das ações dispersas reforça o raciocínio relacionado ao papel dos lugares
para as empresas neste último período. Já insistimos na importância das características dos
lugares para a base produtiva da empresa, tendo em vista que são as relações estabelecidas no
território que permitirão a projeção dos negócios internacionalmente, mesmo diante do
discurso da “desterritorialização” das grandes corporações. Da mesma maneira que os lugares
não são escolhidos ao acaso para a localização da produção, as ações sociais também não se
dão aleatoriamente no território. No que consiste, então, a estratégia territorial das ações
dispersas?
O que constatamos, analisando alguns casos de ação dispersa, é que a organização
territorial corresponde na maioria das vezes a interesses relacionados à atividade produtiva da
empresa. Isto é preocupante, na medida em que os lugares onde se localiza a maior parte do
mercado consumidor da empresa ou onde se encontram suas unidades de venda, em geral, já
contam com numerosos recursos, escassos em outras partes do país. Contribui-se, assim, para
uma maior concentração territorial da infra-estrutura, favorecendo a ampliação da
desigualdade sócio-espacial em um dos países mais desiguais do planeta.
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Um exemplo desta atuação ocorre com o caso mais bem sucedido de marketing
relacionado a causas sociais no Brasil. A empresa de lanches rápidos McDonalds realiza
anualmente o McDia Feliz, quando a venda de um determinado lanche, descontados os
impostos, é revertida para entidades escolhidas pela empresa que atuam na prevenção e no
tratamento do câncer em crianças.
Trata-se de uma atuação que se iniciou no Canadá, em 1977, e foi praticada no Brasil
pela primeira vez em 1988, em São Paulo 173 . No ano seguinte, passa a ocorrer também no Rio
de Janeiro para, a partir de 1990, ser praticada nos restaurantes de todo o território nacional. A
arrecadação do evento, disponível desde 1995, passou de um milhão e duzentos mil reais
naquele ano para os atuais nove milhões e quatrocentos mil reais em 2006, recorde nos
resultados. Atualmente, além do Brasil, participam mais 13 países 174 .
O que marca a atuação dispersa da rede de restaurantes é uma característica típica da
atuação social estadunidense: as vendas realizadas no dia do evento ajudam instituições
existentes nas imediações dos restaurantes. Por exemplo, os recursos conseguidos nas
unidades da cidade de São Paulo, bem como de municípios próximos, foram canalizados para
a instituição de tratamento de câncer GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer), localizado na capital. Os recursos conseguidos foram bastante elevados, a ponto
de financiar a Unidade de Transplante de Medula Óssea, uma Casa de Apoio e a unidade de
tratamento intensivo do instituto. Nas cidades de menor porte, como São José do Rio Preto
(SP), os recursos permitiram apenas a cobertura de uma área verde no interior da instituição
AMICC (Associação dos Amigos da Criança com Câncer), onde descansam os cuidadores.
Assim, além de concentrar os recursos nas cidades de maior porte, a disparidade
ocorre na determinação das 60 cidades beneficiadas, que são aquelas onde existe a rede de
restaurantes. Por pressão dos consumidores, a empresa passou a fornecer uma prestação de
contas maior – anteriormente, não eram divulgadas as instituições beneficiadas, gerando
dúvidas a respeito do destino dos valores arrecadados –, mas ainda não é indicado o volume
de recursos destinado a cada instituição 175 .
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Estas informações e as que se seguem estão disponíveis, em janeiro de 2007, no <www.institutoronald.org.br>
174
São estes países: Argentina, Austrália, Áustria, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, França, Inglaterra,
Irlanda, Nova Zelândia, Noruega, Suécia e Suíça.
175
Há ainda a crítica ao fato do evento também beneficiar a empresa, que, além de relacionar sua imagem à
nobre causa do combate ao câncer em crianças e jovens, também afere lucros no dia do evento com a venda de
outros produtos relacionados ao lanche cujo montante não é revertido para a campanha (tais como os
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A opção por instituições sem fins lucrativos, assim como o destaque para a doação
“descontados os impostos”, deixam clara a postura da empresa em relação ao Estado. Não há
um apoio efetivo à política pública de saúde voltada ao combate ao câncer, que indicaria a
necessidade de canalizar os recursos não para o reforço da centralidade das instituições já de
excelência, mas para criar novos centros em regiões carentes destes recursos. O Instituto
Ronald McDonald ainda mantém uma casa de apoio às crianças em tratamento no Rio de
Janeiro, mas que moram em lugares distantes desta cidade – necessidade que poderia ser em
parte sanada por uma descentralização dos equipamentos de saúde 176 .
O discurso do enfraquecimento do Estado estaria presente não na divulgação da ação
realizada pelo restaurante, mas na própria estratégia de escolha dos beneficiários. Num
folheto distribuído juntamente com os lanches, no qual foram indicadas as instituições e
cidades contempladas pela arrecadação McDia Feliz, a melhora nos índices de cura do câncer
infantil é atribuída ao “envolvimento da comunidade e das instituições apoiadas”, sem
menção ao papel do Estado neste processo.
Outro exemplo de ação dispersa que acaba por concentrar-se em regiões onde a infraestrutura é mais abundante pode ser observada através da Intel, empresa produtora de
processadores para computador. Esta empresa possui, em nível mundial, um programa de
criação de lan-houses (centros com computadores disponíveis em rede) para comunidades
carentes, visando o oferecimento de cursos gratuitos de informática e o acesso destas
comunidades à internet. O objetivo, exposto no sítio da empresa, é levar equipamentos de alta
tecnologia e treinamento para jovens carentes, sendo a primeira lan-house criada em 1999 177 .
Entretanto, das 106 lan-houses existentes em diversos países do mundo, 70
encontram-se nos Estados Unidos, e as demais se encontram ou em países desenvolvidos, ou
nos países considerados “emergentes”, que constituem uma fatia crescente do mercado
consumidor desta empresa. Observe a tabela a seguir:

refrigerantes, sorvetes, batatas-fritas, etc.). Esta crítica dirige-se diretamente ao uso de marketing voltado a
causas sociais, melhor aceito nos Estados Unidos do que em outros países.
176
Podemos notar que o instituto reconhece esta necessidade, na medida em que retém, desde 2003, um pequeno
percentual das arrecadações do McDia Feliz destinado a auxiliar projetos em cidades que não alcançaram os
recursos necessários e para algumas instituições presentes em cidades onde não há restaurantes. Vale mencionar
que as instituições que serão beneficiadas são responsáveis pela realização da campanha para que os
consumidores compareçam ao restaurante, inclusive vendendo tíquetes antecipados e materiais de divulgação.
177
Informações existentes em setembro de 2006 no sítio <www.computerclubhouse.org/sattext.rhtml>.
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS COMPUTER CLUB HOUSES POR PAÍSES EM 2006

Austrália
Brasil
Colômbia
Costa Rica
Dinamarca
Índia
Irlanda
Israel
Jordânia
México
Holanda
Nova Zelândia
Palestina
Panamá
Filipinas
Rússia
África do Sul
Taiwan
Reino Unido
Estados Unidos

1
2
2
2
3
2
2
3
2
3
1
1
1
2
2
1
4
1
1
70

Tabela 2 - Distribuição das Cmputer Club Houses por países em 2006

Fonte: Intel em <www.computerclubhouse.org/sattext.rhtml>,
acessado em setembro de 2006. Organização dos dados da autora

Assim, mesmo não sendo uma empresa de comércio ou serviços, a distribuição das
ações sociais da Intel é dispersa e acompanha, em grande medida, a lógica territorial
produtiva da empresa. No Brasil, mesmo sem possuir fábricas, a empresa criou duas lanhouses, uma localizada na cidade de São Paulo e outra em Osasco (SP), limítrofe à capital,
fazendo uso de um prédio associado a um colégio da Fundação Bradesco, cuja atuação social
neste lugar foi uma das primeiras do país.
A ação que pretende “democratizar” o uso dos equipamentos de alta tecnologia é
acompanhada de uma seletividade marcante em termos geográficos. As outras ações sociais
realizadas pela Intel também denotam esta seletividade, com uma ligação acentuada com os
interesses mercantis da empresa: existe o apoio ao ensino superior no Brasil, por meio do
suporte da Intel às pesquisas sobre semicondutores, nanotecnologia, fabricação em larga
escala, micro-arquitetura, plataformas de circuitos, computação, software, redes e
comunicações. A empresa oferece infra-estrutura de laboratório para centros que considera de
excelência, tendo como o desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado e a criação
de uma conexão entre a universidade e a indústria. É preciso ser convidado pela empresa para
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participar destas ações, e apenas as universidades mais destacadas do país, todas presentes na
região concentrada, foram selecionadas pela empresa.
O treinamento de professores em tecnologias da informação, promovido em parceria
com a Fundação Bradesco e também com o SENAI, insere-se em um planejamento mais
amplo da empresa em relação aos seus próprios negócios. Como afirmou recentemente um
executivo da Intel, a empresa pretende levar este tipo de tecnologia para “o próximo bilhão de
pessoas” 178 , referindo-se aos habitantes dos países em desenvolvimento. A concretização
desta intenção representaria uma ampliação considerável nos negócios da empresa,
estrangulada pela natureza desigual da distribuição dos objetos técnicos contemporâneos no
planeta.
Podemos notar, em um exemplo brasileiro, duas empresas consagradas pela sua
atuação social que selecionaram o mesmo lugar, já com abundante infra-estrutura, para
algumas de suas ações em função da visibilidade oferecida. O Jardim Botânico de Curitiba
(PR), pleno de recursos voltados para a visitação tanto dos habitantes da cidade quanto de
turistas, abrigou ações da empresa de cosméticos Natura, e de O Boticário, empresa do
mesmo ramo. A competição está inscrita nas placas apresentadas no local, indicando quais
partes da infra-estrutura são devidas a uma e a outra empresa 179 .
Ainda que o auxílio a uma obra edificada pelo poder público municipal,
principalmente em prol de um espaço público, pudesse indicar uma proximidade da atuação
das empresas de um planejamento mais amplo, este espaço público reflete também outras
prioridades. O Jardim Botânico é uma excelente vitrine para ambas, evidenciando a
preocupação com a imagem relacionada à natureza que se tornou marca da indústria de
cosméticos no país. No caso da empresa O Boticário, foi o departamento de marketing que
constatou esta relação em uma pesquisa de opinião, visto que o tema meio-ambiente estava
em voga pela proximidade com a conferência internacional Rio 92 180 , orientando as ações da
empresa neste sentido. Houve também a preocupação com o papel de “formadores de
178

Declaração disponível em janeiro de 2007 em
<www.intel.com/portugues/pressroom/releases/2006/0508.htm>
179
Logo na entrada no Jardim Botânico, encontra-se uma placa indicando: “Revitalizado em parceria do
Município de Curitiba com a Natura Cosméticos S.A., no mês em que a cidade acolhe as conferências da ONU
sobre diversidade biológica e biossegurança. Os jardins irrigados, as trilhas sinalizadas e a estufa restaurada
recuperam a importância do lugar. À noite, o brilho desse espaço ilumina a cidade”, datada de 9 de março de
2006. Dentro do jardim, em outra benfeitoria, encontra-se a inscrição “A construção desta obra que é uma
declaração de amor à natureza, foi feita com o apoio da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza”, assinada
pela segunda empresa.
180
Informação presente em ROCHA, 1997, p.85-86.

139

opinião” do Brasil e do exterior, que foram convidados para visitar a reserva ecológica
privada que a empresa possui próxima à Curitiba.
Esta preocupação com “formadores de opinião” como um público importante no
momento do definir e divulgar as ações sociais praticadas pelas empresas apareceu tanto neste
caso de O Boticário quanto na pesquisa realizada no Brasil e na Argentina sobre a
responsabilidade social das empresas. Outro exemplo em que o termo “formadores de
opinião” está presente foi na empresa do setor petroquímico Shell, que organiza suas ações de
maneira dispersa mundialmente.
A Shell iniciou suas ações sociais após uma série de escândalos envolvendo a
companhia em 1995 181 . Neste ano, entidades ambientalistas protestaram no Reino Unido
contra o afundamento de uma plataforma de petróleo desativada pela empresa, que teve que
abandonar esta decisão; no mesmo ano, na Nigéria, manifestantes de uma etnia protestavam
contra a empresa por conta da ameaça que as suas atividades geravam para o ambiente e a
cultura desta etnia. O governo nigeriano prendeu e executou milhares de manifestantes, e a
empresa foi acusada de ser condescendente com tal ato.
A partir de então, em função de boicotes e protestos (inclusive de 1% dos seus
acionistas, que exigiam uma mudança na política ambiental e de direitos humanos da
empresa), foi criado em 1997 o Comitê de Responsabilidade Social e foi elaborado, no ano
seguinte, o primeiro relatório social da empresa, denominado: Lucros e Princípios: isto tem
que ser uma escolha? 182
A partir de então, a empresa adotou um discurso que faz referência à triple bottom line
(preocupação econômica, social e ambiental) que orientariam seus negócios. No Brasil, a
atuação que era até então marcada por apoio a instituições que visavam a formação
profissional (como a Associação Comunitária do Brasil, apoiada desde 1983, e a Instituição
de Caridade e Integração Profissional São Cipriano, voltada para a cursos profissionalizantes
para meninas de comunidades carentes 183 ), característica do segundo período, e patrocínios
culturais passa a possuir novas prioridades. O que marca esta entrada no terceiro período da
Shell no Brasil foi justamente uma pesquisa com 130 “formadores de opinião”, que indicaram
quais eram as áreas que, segundo este público, mereciam receber recursos da companhia. Os

181

Informações presentes em CARVALHO, R., 2002.
Do original, presente em CARVALHO, R., 2002: “Profits and Principles: Does it have to be a choice?”
183
Informações presentes em LEVY, 2004, p.25-26.
182
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temas indicados foram 33% educação, 25% programas comunitários, 21% cultura e 19%
meio-ambiente.
Segundo Rosa Carvalho (2002, sem paginação), estes grupos ajudam a empresa a dar
credibilidade para a sua fala, auxiliando-a na “luta por hegemonia a fim de garantir a sua
definição de realidade”. Essa hegemonia, ocorrida sobretudo no plano da psicosfera,
estabelece a relação entre a empresa e as ações sociais e contribui para a construção da sua
imagem num processo muitas vezes criticado como sendo resultado de um greenwashing 184 .
O planejamento das ações se dá como verticalidade: anualmente, os diretores mundiais
do Grupo Shell enviam um extenso questionário para cada unidade nacional da companhia
sobre a aplicação dos “princípios” empresariais, formulados na Europa. A Gerência de
Desenvolvimento Sustentável, interna à área de Assuntos Corporativos da empresa, é a
responsável pela coordenação das atividades.
Os projetos no Brasil, atualmente, constituem-se principalmente em doações
realizadas para projetos de meio-ambiente (sobretudo no Rio de Janeiro e um projeto, já
encerrado, de produção de ostras em Cananéia – SP) e programas comunitários (apoio ao
esporte em comunidades carentes do Rio de Janeiro e Brasília e ajuda a organizações sociais
diversas). Há também um programa internacional da Shell voltado para o estímulo ao
“empreendedorismo”, realizado no Rio de Janeiro, com vistas a ensinar jovens a abrirem seus
próprios negócios.
A concentração que surge na cidade do Rio de Janeiro se deve, especialmente, ao uso
do trabalho voluntário de seus funcionários. A sede brasileira da empresa também se encontra
neste município, indicando que, mesmo que se trate de uma ação dispersa, há uma preferência
das empresas por mantê-las próximas aos centros de comando. A preocupação com o tema
educação, vitorioso nas pesquisas de opinião da empresa, e também inserido nas ações
comunitárias e no programa internacional da empresa, levanta uma série de questões.
Vimos que este tema esteve presente em todas as formas organizacionais do período, e
se constitui na temática prioritária da maior parte das empresas atualmente. Entretanto, não se
trata de uma educação profissionalizante, como no segundo período, mas de uma educação
que passa a assumir o papel de elo entre a preocupação empresarial com o futuro e a imagem
184

Greenwashing é um termo utilizado pelos críticos da atuação ambiental de empresas que, normalmente,
relacionam a sua imagem a causas ecológicas e, na realidade, produzem diversos problemas ambientais com a
sua atividade produtiva. CARVALHO, R., 2002, oferece como exemplo as empresas petroleiras como
praticantes de greenwashing, na medida em que associam a sua imagem a belezas naturais, ao mesmo tempo em
que são agentes poluidores.
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responsável da empresa. Trata-se de uma temática que funde, como defende Garcia (2002),
uma visão tradicional e estigmatizadora do pobre e seu lugar na sociedade (a educação é
colocada como o único caminho para evitar a criminalidade, principalmente na expressão
“jovens em situação de risco”) e o ideal racionalista dos empresários, que enxerga a educação
não como uma experiência reflexiva, mas como garantia da disciplina.

Longe de pensar a educação como aquisição de conhecimento crítico, o modelo que orienta
estas ações é baseado na lógica do que se convencionou denominar ‘empreendorismo’,
baseada na busca de talentos, na transformação da ameaça em disciplina. É mais do que o
modelo produtivista baseado no mérito, na competição pelo desempenho, mas na reposição
da mentalidade que atribuiu aos pobres a definição de ‘classes perigosas’. Portanto a
educação não é necessariamente a melhor forma de igualar na origem, mas a melhor forma
de driblar o risco derivado da origem. 185

Para ilustrar esta questão, a autora faz referência a uma propaganda de uma empresa
de cartões de crédito que veiculava a imagem de um jovem negro com venda nos olhos, e
convocava os cidadãos a consumir seu produto para que, através de obras educativas, este
perigo fosse anulado. Havia ainda o sentido de urgência no apelo, avisando ao final que, caso
o consumo não se efetivasse o mais rapidamente possível, o jovem apresentado tornar-se-ia
logo adulto, o que configura, segundo a autora, uma mobilização através do medo “e
consolida uma visão de cidadania como solidariedade praticada à distância e exercida pela via
do consumo” 186 . A manutenção da ordem, neste anúncio, aparece claramente como um dos
principais elementos motivadores para a ação social.
Stephen Kanitz enfatiza que a escolha da educação como tema, gerando a canalização
de recursos para esta área, se dá em detrimento de outras temáticas que possuem urgência,
mas que não são de interesse para o empresariado:

Os diretores de marketing não são bobos e sabem que na televisão um projeto que fale de
criança, uma loira, especialmente, de olhos azuis, fica muito bonito. Lepra já é mais
complicado, abuso sexual é horroroso, prostituição infantil pior ainda. Mas educação é bom
e é crítico, porque é função do Estado. [...] Eu não consigo imaginar uma empresa que vai
querer ter a sua marca, construída com suor, associada a abuso sexual. 187
185

GARCIA, 2002, p.96
GARCIA, 2002, p.188
187
TELLES, 2003a.
186
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As empresas do setor bancário são grandes adeptas desta temática. Como já citamos, o
Bradesco possui uma das fundações mais antigas, responsável pela administração de colégios
em municípios dispersos por todo o país. Nos lugares onde se instala, em geral comunidades
carentes, a fundação ajuda a promover uma série de melhorias, estimulando o comércio e
levando o acesso a tecnologias de ponta a estes lugares. No entanto, como indica Alexandre
Cardoso (2001, p.162), a educação na instituição é voltada para a formação dos trabalhadores
desejados pela empresa, com todo o conjunto de valores determinados por esta.

[...] ao mesmo tempo em que o banco desenvolve o discurso de que contribui para ajudar
pessoas carentes através da educação, também forma mão-de-obra para a organização. Esses
‘futuros trabalhadores’ revelam-se como ideais, pois já são, desde pequenos, formados de
acordo com a filosofia que pauta o trabalho de toda corporação: dedicação, disciplina,
organização, obediência aos superiores para desenvolverem um bom trabalho e trazerem
maior retorno ao capital.

A preocupação com educação do Bradesco, como também adverte o autor, não é
estendida aos funcionários, já que estes não recebem em sua maioria auxílio-educação da
empresa, ainda que sua marca tenha sido associada à educação de maneira ampla. Outra
instituição bancária, o Unibanco, percebendo através do seu departamento de marketing esta
vinculação entre a temática da educação e as ações do Bradesco, decidiu iniciar seu trabalho
social no tema ecologia, inédito até então no setor bancário. É interessante como uma
pesquisa relacionada à imagem, e não uma percepção dos problemas nos quais a ação do
banco seria mais relevante para o conjunto da população, acaba por determinar o que será
realizado.
Deste modo, os lugares que são alvos das ações empresariais, unidos por
verticalidades, acabam sendo marcados por uma solidariedade organizacional 188 , dada em
função dos interesses corporativos. São as racionalidades distantes, oriundas dos lugares onde
são formuladas as estratégias empresariais, que determinam a conexão entre os lugares
receptores, freqüentemente não contíguos, nas ações dispersas. No entanto, examinaremos um

188

A solidariedade organizacional funda-se nas verticalidades, que colocam em contato e cooperação lugares
distantes em função de uma racionalidade que é elaborada exteriormente. Este tipo de solidariedade, que não
possui uma conotação moral, é responsável pelos arranjos organizacionais que permitem o trabalho em redes,
reunindo-os em torno de objetivos já dados. Ver SANTOS, 1996a, p.226.
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caso de ação dispersa que parece ser de outra natureza, originado não a partir de
verticalidades, mas de relações horizontalmente estabelecidas.

CORREIOS

Os Correios são uma empresa estatal presente, segundo a instituição, em todos os
municípios do país, e com uma recepção bastante positiva pela população brasileira. A própria
natureza do serviço postal, responsável por estabelecer trocas de informação, possui um
importante papel de integração interna do país, desde a sua criação.
Um importante marco para a expansão dos serviços dos Correios no Brasil, segundo
Bovo (1997), foi a rede ferroviária, através da qual os malotes passaram a chegar com certa
regularidade. Somente em 1931 foi criado o Departamento de Correios e Telégrafos, que
garantiu a exclusividade de parte dos serviços para a União, mas era marcado, ainda segundo
Bovo, pela ineficiência.
A inserção dos Correios no que delimitamos como o segundo período veio a acontecer
apenas na década de 70.

Pouco após a criação da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, em substituição ao departamento da década de 30, a instituição recebe uma série
de missões de representantes dos correios franceses, com o objetivo de promover uma
mudança organizacional voltada para o aumento da produtividade. Os relatórios elaborados
pelas missões, ao todo quatro, seriam voltados para o funcionamento dos Correios nas regiões
sul e sudeste, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para que, posteriormente,
fossem rearranjadas as demais regiões.
Bovo (1997) destaca a presença das idéias de Taylor, Ford e Fayol como autores que
serviram de base para as alterações promovidas pelas missões francesas nos Correios: foi
indicada a necessidade de separar a realização dos processos de concepção e execução, o
que centralizou na gerência dos Correios o controle do processo de trabalho; o autoritarismo,
exaltando a disciplina e a vigilância, foi facilitado pela direção militar dos Correios no
período da ditadura; o estímulo à velocidade do trabalho pela gerência aos carteiros; a
necessidade de documentos para padronização, também para o controle do processo de
trabalho, pela burocracia; a vigilância, levando à criação da Inspetoria Geral nos Correios; e a
exigência de uma seleção científica dos trabalhadores, tal como no SENAI, o que foi
propiciado nos Correios pela não existência de concurso público entre 1969 a 1988, a
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transformação dos trabalhadores do regime de funcionalismo público para CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) e pela criação da Escola de Administração Postal
(ESAP) para os cargos de chefia.
Houve um limite na implantação de outra modernização do segundo período, a
mecanização, dado pela própria natureza das atividades desta empresa. Como o serviço dos
Correios consiste, principalmente, no trabalho realizado pelos carteiros, as medidas voltadas
para a modernização da instituição recaíram mais sobre a administração destes trabalhadores
do que na implantação de maquinários. Bovo (1997, p.40/41) caracteriza este fato como uma
dependência dos empregados, contra a qual a empresa teria que, “forçosamente, aplicar os
princípios da Organização Racional do Trabalho, pois estes [...] atuam principalmente sobre a
força de trabalho”.
Esta relação colocada como dependência, na verdade consistiria exatamente na força
horizontal peculiar aos Correios. Trata-se de uma relação cotidiana com a população que não
pôde ser mecanizada, e que garantiu que hoje, com unidades dispersas por todo o país, esta
instituição possa ser fortemente identificada com a formação sócio-espacial brasileira,
gozando de prestígio e de legitimidade em relação as suas ações.
Os Correios contribuíram, através de seu espraiamento pelo território, para a
implantação do meio técnico-científico e informacional no país. Como destaca Gertel (1991,
p.114):
[...] o serviço postal é um fator da infra-estrutura de uma unidade territorial, participando do
desenvolvimento econômico, social e cultural das nações, permitindo à comunicação escrita
constituir-se em um parâmetro relacional no dimensionamento da eficácia da troca de
informações [...] e, como tal, num laboratório para o estudo da sociedade informacional
organizada pelo saber.

Isto não significa que haja uma repartição uniforme tanto da variável informação como
dos próprios serviços dos Correios, mas que é possível notar, através da distribuição destes, a
densificação dos fluxos informacionais de maneira seletiva no território. Os Correios, dada a
sua concentração sobretudo no Estado de São Paulo, evidenciam este caráter seletivo da
informação no espaço, cujo controle aumenta em presença das rugosidades existentes no
território nacional.
O que diferencia a atuação dos Correios das demais instituições baseadas na difusão
da informação é o fato de que, ainda que exista a concentração de seus serviços, esta não
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ocorre em detrimento da sua presença nos lugares mais distantes da lógica do período atual.
Nestes, os Correios se constituem muitas vezes na única instituição, como afirma Gertel
(1991, p.159), “representante das comunicações nos nexos das relações sociais de produção
dos lugares”.
A implicação destas características para a atuação social dos correios foi a existência
de uma organização peculiar de ação dispersa, no terceiro período. O ingresso nesta última
fase ocorre em 1996, quando as diversas práticas realizadas em unidades de todo o país
passam a integrarem-se como projeto institucional, mas, como as demais empresas,
guardando relações com as experiências anteriores.
O fato dos Correios serem, simultaneamente, uma empresa com ações dispersas e
também uma empresa estatal, permite que parte considerável da sua atuação social consista na
utilização da rede logística do serviço postal no auxílio da implantação de políticas públicas.
São vários os exemplos de convênios assinados entre a empresa e órgãos públicos nas
diversas esferas, por exemplo junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
para a distribuição de livros didáticos em todos os 4.863 municípios do país (segundo a
instituição, é a maior operação logística envolvendo livros didáticos de que se tem notícia no
mundo); o projeto “Carteiro Amigo”, em convênio com as secretarias de saúde dos estados,
no qual em 2002 foram treinados 16.000 carteiros para informar a população e entregar
folhetos sobre a importância do aleitamento materno 189 ; e vários apoios às prefeituras.
A relação dos Correios com as políticas governamentais se dá de forma diferente
daquela estabelecida por outras empresas estatais. A Petrobrás, que é a empresa que mais
destina recursos para ações sociais no país, tem sua atuação vinculada de tal maneira às
políticas sociais do governo federal que, quando há mudanças nestas políticas em virtude do
processo eleitoral, as diretrizes para a ação se alteram completamente. Em 2003, por exemplo,
foi lançado o programa Petrobrás Fome Zero, e apenas projetos relacionados às três linhas
deste programa (educação e qualificação profissional; geração de emprego e renda; e defesa
dos direitos das crianças e adolescentes) foram mantidos 190 . Desde o lançamento do programa
189

Este projeto, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, recebeu
premiações internacionais por ter promovido um aumento da prática da amamentação, diminuição da desnutrição
e índices de morbimortalidade infantil nas regiões onde foi inicialmente praticado. Em 1999, o projeto era
realizado apenas no Nordeste; em 2000, o projeto foi estendido para o Norte e o Centro-Oeste e, a partir de 2001,
todos as regiões foram abrangidas. É interessante o fato da difusão deste projeto ser a inversa daquela
normalmente realizada pelas ações sociais (inclusive da apresentada nos mapas 1 e 2), partindo desta vez das
regiões nordeste e norte em direção à região concentrada.
190
Informações presentes em LEAL, NUNOMURA e SANT’ANNA, 2004, p.H-7.

146

até fins de 2006, estavam previstos R$ 303 milhões para investimento, que beneficiariam 4
milhões de pessoas.
Os Correios apresentam uma divisão existente no seu próprio organograma voltado
para as ações sociais, no qual existem dois órgãos distintos responsáveis pela coordenação 191 .
Um deles está ligado diretamente à presidência da instituição (freqüentemente resultado de
acertos políticos, ocupada por pessoas que não possuem uma atuação mais profunda junto à
instituição e que são sempre substituídas), denominado ASOCI – Assessoria de Ações
Sociais dos Correios. Este órgão é responsável pela direção das ações de maneira mais
próxima às orientações federais, tendo coordenado a realização do apoio ao programa Fome
Zero na instituição (estabelecendo postos de coleta de alimentos nos Correios), ao programa
federal de erradicação do analfabetismo e ao programa de inclusão digital e social, por
exemplo. São estabelecidas metas próprias, e as unidades dos Correios agem no sentido de
atingi-las, mas no período eleitoral sua atuação se retrai.
O outro órgão, de ação mais perene, é o DEISB – Departamento de Integração Social
e Benefícios, sediado em Brasília. São realizadas ações voltadas tanto para os funcionários
dos Correios e suas famílias (denominadas Ações de Desenvolvimento Humano) quanto para a
comunidade (Ações de Cidadania), também através do estabelecimento de metas, havendo a
flexibilidade para a escolha das ações a serem realizadas por cada unidade. É enviado, ao final
do ano, um planejamento das ações acompanhado de um orçamento, e o DEISB determina
quais verbas foram liberadas.
A organização do serviço postal dos Correios obedece a uma divisão do país em
Diretorias Regionais (DRs) e estas em Regiões Operacionais (REOPs). Visitamos a Diretoria
Regional São Paulo Interior, sediada no município de Bauru, responsável por 12 Regiões
Operacionais distribuídas pelo interior do Estado 192 . São atendidos 589 municípios ao todo, e
as ações sociais são coordenadas por apenas 5 assistentes sociais, que fazem tanto o
atendimento aos funcionários como a coordenação das ações. São as seções de Serviços
Sociais e de Integração as responsáveis pelos projetos sociais praticados em cada DR.
Na DR de Bauru, são mais numerosos os projetos realizados com os funcionários. A
partir de metas estabelecidas pelo DEISB, que identifica, por exemplo, a necessidade de

191

Estas informações, como as que se seguem, foram obtidas em entrevista realizada na Diretoria Regional São
Paulo Interior, em Bauru (SP), em 24/10/2006.
192
São elas: Bauru, Botucatu, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Votuporanga,
Sorocaba, Presidente Prudente, Rio Claro, Araraquara e São José dos Campos.
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trabalhar junto aos aposentados da instituição ou a orientação para evitar o crescente
endividamento dos empregados, a diretoria levanta uma série de ações para atender aos
objetivos propostos. Existe um porcentual a ser atingido de funcionários participantes das
ações, determinado pelo DEISB, e as ações consistem principalmente em projetos voltados
para a melhoria da qualidade de vida, muitos em parceria com o SESI e outras instituições.
Os projetos realizados para a comunidade pautam-se, atualmente, pela promoção do
voluntariado junto aos funcionários, eventos de arrecadação de roupas e festas beneficentes
em parceria com a Secretaria de Assistência Social das prefeituras (que, além de receber
doações, também indica as entidades assistenciais das cidades que poderiam participar destes
eventos, tais como a APAE – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e
organizações sociais locais), apoio às campanhas de vacinação e combate à dengue junto às
secretarias de saúde estadual e municipal, com a entrega gratuita de folhetos, entre outros
projetos. O projeto “Carteiro Amigo”, orientado pela DEISB, sofreu uma interrupção a partir
de 2004 por conta da não renovação do convênio junto à Secretaria de Saúde do Estado – os
convênios firmados têm que ser renovados anualmente, e as interrupções sofridas
freqüentemente pelas políticas públicas, problema apontado por várias empresas, impede a
continuidade das ações.
Dentro das Ações de Cidadania também ocorre um projeto, coordenado pelo DEISB,
através do qual adolescentes, deficientes e ex-presidiários são contratados como forma de
apoio para a sua inserção no mercado de trabalho após o desligamento dos Correios. O projeto
passa por uma reformulação, não havendo no momento nem ex-presidiários (por conta dos
diversos atentados promovidos por uma organização criminosa existente nos presídios em
todo o estado), nem adolescentes. Estes passarão a freqüentar parte do período os Correios e
parte o SENAI, para um treinamento mais amplo e também como parte do programa Primeiro
Emprego do governo federal. Os deficientes conseguiram recentemente a diminuição da carga
horária de trabalho, que era equivalente a dos demais trabalhadores dos Correios, e o acesso
ao vale alimentação e outros benefícios. Estas medidas impedem que o trabalho dos
funcionários deficientes, com igual dedicação mas com remuneração e benefícios menores,
seja explorado pela instituição como medida para economizar recursos.
Crescentemente, o discurso e a atuação dos Correios aproxima-se da psicosfera
empresarial do período. A valorização da imagem institucional, principalmente após os
escândalos de corrupção envolvendo recursos destinados à empresa, passou a ser objetivada
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de maneira semelhante às empresas privadas, não como forma de aumentar a lucratividade
mas de estabelecer uma boa aceitação da instituição junto à comunidade. São criados comitês
de responsabilidade social, a ASOCI promove cursos para representantes regionais e técnicos
“com o objetivo de disseminar os conceitos e princípios da Responsabilidade Social
Empresarial” na instituição, e a própria divulgação das ações segue um padrão discursivo
determinado verticalmente, através da sua estrutura administrativa elaborada ainda no
segundo período. No entanto, embora as verticalidades imponham-se cada vez com mais
intensidade na instituição, as fortes horizontalidades características da atuação desta empresa
influenciam as atividades realizadas. Um dos “projetos corporativos”, que são realizados em
todas as diretorias, o Papai Noel dos Correios, indica como as relações estabelecidas
cotidianamente, de maneira espontânea, levaram ao surgimento de uma ação social
posteriormente ampliada para todo o país.
Este projeto iniciou-se quando, antes do Natal, centenas de cartas endereçadas ao
Papai Noel eram recolhidas pelos Correios por todo o país. Algumas destas cartas
sensibilizavam os carteiros que as recebiam (com pedidos de material escolar, cestas básicas,
próteses e cadeiras de rodas, vestuário e brinquedos), de maneira que eles passaram a se
mobilizar para atender os pedidos, com a ajuda de pessoas da comunidade. Em 1997, esta
ação tornou-se projeto corporativo, e a estrutura responsável pelo serviço postal, incluindo os
centros de distribuição e a divisão por DRs, passou a ser utilizada para o recebimento das
cartas, que são integralmente digitadas e respondidas. Nas agências, as cartas são expostas em
espaços próprios, e tanto funcionários dos Correios como pessoas da comunidade podem
adotá-las.
Com o controle maior a partir do momento em que o projeto foi abarcado pela
instituição, foi possível contabilizar o número de cartas recebidas e atendidas, que cresce
anualmente. Em 2003, apenas na DR de São Paulo Interior, 13.000 cartas foram enviadas,
passando para 37.000 em 2004 e 58.000 em 2005. Em virtude do volume das cartas, há agora
um endereço próprio para que sejam enviadas e a recepção pela estrutura dos Correios seja
facilitada.
Em cada DR, é a Seção de Integração a responsável pelo projeto, com autonomia para
determinar os parâmetros do seu funcionamento. A equipe responsável pela entrega dos
presentes, realizada com o transporte dos Correios por um funcionário caracterizado como
Papai Noel, pensa em rever este formato, uma vez que, na entrega, não são todas as crianças
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das comunidades que são contempladas – apenas as que enviaram os pedidos que foram
selecionados para serem atendidos recebem presentes. São preocupações genuínas em relação
ao impacto da ação sobre as comunidades.
Deste modo podemos notar que, embora as ações dispersas sejam as que se constituem
mais intensamente como verticalidades, existe a possibilidade de que as horizontalidades
sobressaiam e valores característicos da racionalidade comunicativa surjam a partir das ações
de fato, para além de sua presença nos discursos empresariais. A seguir, na conclusão,
teceremos considerações sobre esta imbricação de racionalidades e suas implicações para o
futuro.
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Conclusão
Cidadania, ética e espaço banal

Nesta conclusão, buscaremos as chaves que permitem entender as possibilidades para
o futuro da questão da responsabilidade social empresarial – ou, o que é ainda mais relevante,
como este tema se relaciona com os demais fatos que apontam para a “gestação do novo” no
presente. Nos debruçaremos sobretudo sobre alguns dos pontos que se pretendem inovadores
nesta nova prática empresarial, e que se colocam como construtores de uma sociedade mais
justa e democrática.
Dividimos as conclusões em duas frentes profundamente interligadas. Pensaremos,
inicialmente, na temática da cidadania, uma vez que os discursos que permeiam as ações
empresariais tencionam construir uma “empresa cidadã” e fomentar a cidadania nas
comunidades onde a empresa atua. Faremos um retrospecto deste conceito, cujo resgate
permitiria reduzir as desigualdades sócio-espaciais que tanto preocupam nosso país, e o seu
uso como metáfora na atualidade. Será proposto o fomento de uma cidadania híbrida, que
contemplaria tanto a posse de direitos, no plano da formação sócio-espacial, quanto o
pertencimento a um lugar, reforçando o papel da identidade como parte fundamental da
prática cidadã.
Em seguida, na segunda frente, faremos aporte à questão da ética, tônica principal das
ações de responsabilidade social empresarial. Estas se colocam como construtoras de uma
nova ética, que passaria a orientar as ações das empresas em favor dos diversos públicos – os
stakeholders – que compõem o seu espaço econômico. A esta ética, contraporemos uma outra
ética, de cunho profundamente geográfico: uma ética do espaço banal, que, tal qual a
cidadania híbrida, funda-se no sentido de pertencimento e na coexistência cotidiana nos
lugares.

A “cidadania empresarial” e o espaço do cidadão: razões para uma distinção necessária

A questão da cidadania, cuja discussão encontrou grande vulto quando da
promulgação da Constituição de 1988, ganha presentemente um novo lugar tanto nas
discussões geográficas quanto em outras disciplinas. Seu conteúdo, entretanto, assume novas
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(e por vezes ambíguas) características, visto que passa a ser adaptado a discursos tão díspares
como os de movimentos sociais, de agências internacionais e das próprias grandes empresas,
dedicadas atualmente à prática da “responsabilidade social empresarial”.
Procuraremos analisar estes novos conteúdos partindo da construção da cidadania no
Brasil, e de que forma o processo de reforma do Estado empreendido principalmente após a
década de 90 procura alterar o significado de uma cidadania sempre incompleta; em seguida,
como continuação deste processo, abordaremos a cidadania relegada à condição de metáfora
atualmente, destacando a atuação das grandes empresas e a concepção de uma “cidadania
empresarial”; por fim, indicaremos a necessidade da construção de uma cidadania híbrida no
Brasil, tanto fundada na posse de direitos quanto no pertencimento ao lugar.

A cidadania incompleta brasileira

A Constituição de 1988 tornou-se um marco da cidadania brasileira não por ter
impulsionado uma grande transformação na proteção social, convertendo a eliminação das
carências sócio-espaciais acumuladas por séculos de descaso em prioridades, mas porque
incorporou finalmente às leis do país uma intenção neste sentido. O momento histórico de sua
promulgação convidava os intelectuais e os movimentos sociais a uma reflexão e participação
voltadas para uma mudança nos alarmantes problemas sociais herdados de um governo
autoritário.
Entretanto, no mesmo período em que esta cidadania formal estava sendo conquistada,
assistimos à ampliação em escala mundial do projeto neoliberal, no qual o Estado enquanto
promotor das políticas sociais deveria ceder lugar a um Estado que promoveria a abertura do
mercado e as reformas necessárias para o “enxugamento” das funções estatais. Atualmente,
sob a égide destas reformas, a própria constituição de 1988 é colocada como retrógrada,
argumentando que os gastos sociais a que ela obriga o Estado seriam a razão do
endividamento e da falta de investimentos que inviabilizaria o desenvolvimento econômico do
país 193 .
Em razão deste processo, no discurso das agências internacionais, das empresas e de
setores da própria política estatal, o conceito de cidadania passa a ser desvinculado da
193

Um seminário realizado recentemente pela Federação do Comércio de São Paulo, intitulado “A Constituição
de 1988 e o custo Brasil”, procurou enfatizar estes aspectos, reforçando a necessidade de uma reforma mais
ampla da constituição brasileira, como parte do projeto desta instituição chamado “Simplificando o Brasil”.
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necessidade da existência de um sistema de proteção social do Estado. Como analisa Garcia
(2002, p.49), cidadania e proteção social são tomadas “freqüentemente como valores
independentes da dimensão institucional que o Estado assuma. Por isso, não raro, fala-se em
cidadãos portadores de direitos e em Estado mínimo no mesmo discurso. Critica-se o Estado,
exalta-se os cidadãos.”
Outro aspecto deste processo que acabou por tornar a conquista da cidadania no Brasil
ainda mais distante foi a edificação do consumidor no lugar do cidadão. Como foi largamente
trabalhado por Milton Santos (1987), a figura do consumidor, que busca através da aquisição
de bens galgar posições em função de status, coloca-se em nosso país à frente da figura do
cidadão, portador de direitos. Como estes direitos funcionam de maneira imperfeita, ao lado
de uma cidadania mutilada temos um consumidor mais-que-perfeito, que atende aos apelos da
publicidade sem a intensa defesa ao consumidor, promovida por diversas organizações nos
países desenvolvidos.
Assim, uma cidadania concebida sem a presença necessária do Estado, realizada
principalmente por sujeitos que “consomem” as ações sem o imperativo do debate por
direitos 194 , desfigura o significado real da cidadania e torna-a apenas uma metáfora diante do
significado que possuiu durante a luta pela redemocratização.

Cidadania como metáfora

Ao abstrair o Estado das discussões que envolvem a conquista da cidadania no Brasil,
o papel de minimizar as desigualdades sócio-espaciais é transferido em parte para as
organizações sem fins lucrativos, um grupo que reúne sob uma mesma denominação
instituições de caráter profundamente díspar, e em parte para as próprias empresas. Em uma
primeira análise, esta transferência implica numa alteração substancial na própria concepção
de política:

Agora se fala muito num terceiro setor, em que as empresas privadas assumiriam um
trabalho de assistência social antes deferido ao poder público. Caber-lhes-ia, desse modo,
escolher quais os beneficiários, privilegiando uma parcela da sociedade e deixando a maior
194

Maria de Lourdes Manzini Covre, no contexto da redemocratização e das discussões sobre a constituição de
88, ressaltava a necessidade da construção de uma cidadania fundamentada na prática reivindicatória em lugar de
uma cidadania formada por consumidores, que apenas recebem o atendimento as suas necessidades básicas. Ver
COVRE, 2001.
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parte de fora. Haveria frações do território e da sociedade a serem deixadas por conta, desde
que não convenham aos cálculos das firmas. Essa “política” das empresas equivale à
decretação de morte da Política. 195

Pelo alcance limitado das organizações sem fins lucrativos, assim como pela definição
estreita do grupo a ser beneficiado e os lugares selecionados para receber as ações,
encontram-se ameaçadas, por um lado, a Política como decisões que consideram o conjunto
do território e, por outro, a cidadania como definição de direitos coletivos. Lake e Newman
(2003), ao estudarem a transferência de parte das funções sociais do Estado para o que
denominam de “Estado-sombra” (formado por uma miríade de pequenas organizações sem
fins lucrativos) na cidade de Newark, em Nova Jersey, constatam que a atuação das ONGs é
limitada pelo seu pequeno alcance organizacional e territorial, o que, por um lado, faz com
que apenas uma clientela na qual as organizações se especializam e que reconhecem como
importante segundo seus padrões seja atendida; por outro lado, muitas áreas da cidade eram
parcamente atendidas ou não recebiam nenhum atendimento das ONGs, e eram justamente as
áreas com maiores problemas sociais da cidade. Os autores concluem que surge, a partir deste
processo, uma cidadania seletiva, na qual os mais dependentes dos serviços estatais são
prejudicados.

Se organizações sem fins lucrativos estão crescentemente assumindo funções do Estado, mas
o acesso e a participação no Estado-sombra são desigualmente distribuídos, o resultado pode
ser uma privação seletiva dos direitos cívicos ou uma cidadania diferencial. 196

Maria Célia Paoli (2002) argumenta em sentido semelhante quando caracteriza a ação
social empreendida por empresas como aleatórias e seletivas. Isto não significa que as ações
em si sejam negativas para a comunidade na qual são empregadas (existem experiências
interessantes em várias dimensões), mas os lugares a serem beneficiados são, por um lado,
aleatórios, na medida em que não respondem a um planejamento mais amplo da sociedade
brasileira, que determinaria onde os recursos teriam mais validade na mitigação dos
problemas sociais. Por outro lado, não são escolhidos ao acaso: os lugares atendidos
obedecem a critérios próprios da política das empresas, principalmente na escolha da
repercussão ideal segundo sua racionalidade.
195
196

SANTOS, 2000a, p.67.
LAKE e NEWMAN, 2003, p.109. Tradução nossa.
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No discurso das grandes empresas, que a partir principalmente da década de 90 têm
procurado destacar sua “responsabilidade social”, a cidadania é utilizada como palavra-chave
das ações e uma declaração de intenções das empresas. Entretanto, ainda que não manifestem
que desejam substituir o Estado, reforçam o discurso do Estado falido e de uma sociedade
civil responsável que deve assumir suas funções. Como afirma Garcia (2002, p.106):

Embora divulgadores da idéia de cidadania como um valor positivo, os integrantes da
campanha pela responsabilidade social parecem não reconhecer, no espaço público, um
campo de tensões permanentes que expressam diferentes projetos sociais e que encontram
no Estado sua tradução em termos de institucionalidade. O esvaziamento da política se dá
especialmente quando se apresenta a cidadania não como um conceito que pressupõe a idéia
de direitos, mas como um reclame favorável à busca de consenso. Inexistindo direitos, a
função do Estado como cumpridor destes direitos (mesmo que não seja o provedor) se torna
esvaziada.

A cidadania, colocada nesses termos, ajuda a construir toda uma gama de significados
aos quais as empresas procuram vincular-se, entre eles participação, alianças,
desenvolvimento sustentável, democracia, fortalecimento da sociedade civil, parceria,
responsabilidade e ética, constituindo uma psicosfera adequada à boa aceitação de suas ações
filantrópicas, mas principalmente mercantis.
Um exemplo notório é a atuação da empresa Natura na Amazônia. Ela não possui
unidades produtivas na região norte, mas vincula parte significativa dos seus produtos às
imagens naturais desta região. A escolha da Amazônia não apenas como temática, mas como
base dos fornecedores de matéria-prima dita sustentável, se deu em função da vantagem
competitiva que este tipo de produto agrega à imagem da empresa. Esses produtos geravam
em 2003 um faturamento de 200 milhões de reais à empresa 197 .
A estratégia da empresa foi além do uso de matérias-primas tradicionais nas
comunidades fornecedoras. Inicialmente, a empresa adquiriu um compêndio criado em 1912
com mais de 280 plantas brasileiras e seus usos cosméticos, obtidos através de uma pesquisa
junto a mateiros e mulheres conhecedores desta flora. Este conhecimento tradicional foi a
base para a linha de produtos, agora renovados por pesquisas de campo realizadas por

197

Essas informações, bem como as demais que se seguem, foram obtidas no artigo “Brasil: Um jeito diferente
de fazer negócio - Natura Brasil”, da Revista Exame de 12 de março de 2003.
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pesquisadores da própria empresa. Os produtos são trocados continuamente – cada produto
fica no mercado por no máximo cinco anos.
A própria empresa reconhece esta volatilidade e, embora ajude na construção de
algumas infra-estruturas requeridas pelo lugar, como escolas, procura orientar as comunidades
selecionadas do caráter efêmero da relação: "Orientamos as comunidades a não depender de
uma matéria-prima ou de uma única empresa [...] Queremos que elas estejam preparadas para
vender para outras companhias no dia em que a deixarmos."
A empresa fez uso de um diagnóstico encomendado a uma consultoria de Belém para
decidir sua participação em comunidades no entorno da cidade. Neste diagnóstico constam,
além das características dos recursos da flora, também uma avaliação antropológica dessas
comunidades. O objetivo é não modificar o “modo de vida” destes lugares, como
compromisso assumido junto a compradores internacionais e como parte dos valores
enunciados em sua “responsabilidade social” – inclusive como vantagem competitiva por
conta das “histórias para contar ao mercado”, segundo a própria empresa. Se a comunidade
indica que dependerá excessivamente dos recursos recebidos pelas matérias-primas coletadas,
ou ainda a empresa dependerá quase exclusivamente da comunidade para obter determinado
produto, este lugar é descartado.
Esta racionalidade, embora agregue quesitos diferentes daqueles encontrados
normalmente entre as empresas, corresponde aos interesses competitivos adotados pela
Natura. A escolha dos lugares, como dissemos, é aleatória, visto que não corresponde
necessariamente às comunidades que mais necessitam deste investimento; por outro lado, é
seletiva, pois os lugares são escolhidos segundo a demanda rigorosa da indústria do
cosmético.
Assim, a ação da empresa se dá como verticalidade, isto é, obedece aos interesses
mercantis com o alcance territorial e temporal demandados pelo mercado. Mesmo que a
empresa procure respeitar as relações horizontais dos lugares, colocando sua ação como “uma
alternativa de renda” para as comunidades, a vida cotidiana dos lugares não segue a mesma
temporalidade da empresa, tendo que se adaptar a sua lógica e, depois da saída da empresa,
ver-se às voltas com a perda do trabalho e da renda obtidas. A lógica da empresa, fundamental
para sua lucratividade, é a do investimento efêmero. A lógica da vida cotidiana, na qual reside
a força do lugar, é a da permanência.
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Tanto a “cidadania empresarial” como a ação de algumas ONGs, praticadas em
lugares tomados como prioritários de acordo com uma racionalidade instrumental e seletiva,
valorizam apenas certos pontos em detrimento do conjunto do território, opondo-se a uma
concepção de cidadania fundada no Espaço Banal. Vejamos, a seguir, algumas distinções.

Cidadania como direito e cidadania do Espaço Banal: por uma cidadania híbrida

A cidadania como direito é uma herança moderna e, assim como vivemos uma
modernidade incompleta em nosso país, tampouco exercemos aqui uma cidadania integral. Os
direitos e deveres aos quais os participantes de uma sociedade deveriam estar submetidos
convertem-se no Brasil em uma mera carta de intenções diante das mazelas sociais às quais
estamos entregues desde o início da nossa formação sócio-espacial.
Marshall (1967, p.76) define a cidadania como “um status concedido àqueles que são
membros integrais de uma comunidade. Todos aquêles que possuem o status são iguais com
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”. Nesta concepção, o direito do
cidadão “é o direito à igualdade de oportunidade. Seu objetivo é eliminar o privilégio
hereditário. Bàsicamente, é o direito de todos de mostrar e desenvolver diferenças ou
desigualdades; o direito igual de ser reconhecido como desigual” 198 .
Pensando em termos geográficos, esta cidadania deveria prover a cada cidadão uma
igualdade de condições a partir do lugar onde vive. Como trabalhou Milton Santos (1987,
p.116):

É impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente territorial. [...]
O valor do indivíduo depende do lugar em que está e [...], desse modo, a igualdade dos
cidadãos supõe, para todos, uma acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os quais
a vida não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe.

Esta concepção de cidadania foi essencial para a fundação do Estado Nacional, que
necessitava do estabelecimento do espaço público para seu controle através de leis, não mais
dos costumes. Márcio Piñon de Oliveira (2002, p.48) afirma: “[...] é próprio do Estado
Moderno ou de Direito pretender dissociar o público do privado, o mais precisamente

198

MARSHALL, 1967, p.101.
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possível, e conferir aos indivíduos um tratamento igual e impessoal na sociedade, através de
um código geral e comum a todos [...]”.
A formação desta concepção de cidadania se deu, na Inglaterra, pela conquista gradual
de três direitos (MARSHALL, 1967, p.63-75). Os direitos civis, correspondentes ao direito à
justiça, à propriedade e à liberdade individual, foram conquistados no século XVII e XVIII. A
conquista dos direitos políticos, isto é, o direito de votar e ser votado, se deu somente no
século XIX, sendo relacionado diretamente à cidadania no início do século XX. Os direitos
sociais, correspondentes ao bem-estar e à segurança, foram conquistados apenas no século
XX.
No Brasil, a dificuldade para adaptação destes direitos à nossa realidade vai além do
discurso retórico promovido pelas reformas neoliberais. A concepção da cidadania apenas
como posse de direitos trata de maneira homogênea toda a sociedade e o território, ao mesmo
tempo em que temos, no nosso país, a valorização das relações pessoais e dos múltiplos
códigos culturais existentes nos lugares. Se, por um lado, esta característica da formação
sócio-espacial brasileira nos confere uma classe inferior de democracia e cidadania aos olhos
dos valores europeus, visto que a torna incapaz de incorporar um sistema igualitário e
universalista, por outro lado o paternalismo, o clientelismo e os rituais simbólicos poderiam
ser formas de adaptar o valor externo da igualdade à cultura local. Num texto inspirador,
Roberto da Matta (2000, p.58) traz na forma híbrida entre desenvolvimento e cultura uma
reflexão válida para a cidadania: “A questão não é um conflito estéril entre os valores locais e
universais, mas como permitir que valores locais [...] possam canibalizar valores universais,
fazendo com que tenham sentido concreto dentro do cotidiano a que eles dão vida e sentido”.
Para adquirir este sentido concreto de que fala Roberto da Matta, o conceito de
cidadania deve comportar, simultaneamente, a igualdade de condições proporcionadas por sua
qualidade de direito dada pela formação sócio-espacial, mas também os valores existentes no
cotidiano dos lugares. Isto porque a sensação de pertencimento a uma comunidade, ou, nas
palavras de Marshall, o status concedido àqueles que são membros integrais de uma
comunidade, depende tanto do acesso a equipamentos do meio geográfico – hoje, na
globalização, meio técnico-científico e informacional – para uma existência digna quanto um
sentimento de fazer parte de um lugar, com todo o conjunto de valores e práticas presentes em
seu cotidiano.
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Uma cidadania híbrida, portanto, estaria relacionada à própria definição de Espaço
Banal:

O espaço banal é o espaço cotidiano de todos, o que inclui as contradições e os conflitos,
também, a vontade ou a realidade da cooperação e do acordo. Ele é rugoso, marcado pelas
características materiais e sociais, específicas, produto da história de cada lugar. Esse
cotidiano permite, graças exatamente ao trabalho, que tenhamos diante de nós, ao mesmo
tempo, o lugar e o mundo. 199

Este espaço, onde todos os agentes coexistem, independentemente de seu poder ou da
posição que ocupam em qualquer hierarquia, é essencial para a prática de uma Política
verdadeira, posto que é do conflito e da cooperação derivados desta coexistência que resultam
os diversos projetos necessários para a prática cidadã. É da compreensão existente no Espaço
Banal tanto do lugar quanto do mundo, que existe a possibilidade de se pensar o futuro. “O
cotidiano é um produtor do fenômeno político na medida em que mostra como as diferenças
se estabelecem aconselhando a tomada de posições” (SANTOS, 1996b, p. 13).
Vivemos um período no qual a psicosfera criada pelas grandes empresas, reforçando a
competitividade e a necessidade de reforma do Estado, é responsável pela confusão das
mentes e pela distorção de conceitos e direitos historicamente construídos. Este denso
discurso invade todos os âmbitos da vida cotidiana, e procura produzir o conformismo (visto
que mobiliza apenas para o consumo) e a aceitação da situação presente como inevitável. O
conceito de cidadania, por possuir um forte conteúdo de luta por dignidade e resistência, é um
alvo constante desta desfiguração, aproximando-se na retórica mais do papel do bom
consumidor do que do campo de debates cuja forma institucional depende do Estado.
Além de um Estado atuante na promoção dos direitos fundamentais para a tardia
edificação da nossa cidadania, faz-se necessário para esta construção a consideração dos
valores existentes em cada lugar, como componentes fundamentais de uma cidadania híbrida.
A formação sócio-espacial brasileira, através de um planejamento consistente em prol do
conjunto do território, deve assegurar as condições básicas para a existência dos cidadãos; por
outro lado, são as horizontalidades que fornecem a base para a construção de uma identidade,
dada não pela homogeneidade daqueles que lá habitam, mas precisamente pela diversidade, já
que o espaço banal abarca todas as dimensões (econômica, social, política), sem excluir nada
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nem a ninguém. Sendo o lugar a base das relações cotidianas, constituindo-se em alicerce da
própria existência para a maioria das pessoas, é a partir dele que podemos construir uma
cidadania que finalmente confira dignidade à condição de ser brasileiro.

A questão da ética no discurso das empresas

Toda publicação que pretende analisar o recente movimento de responsabilidade social
empresarial começa por estabelecer uma ruptura não de ordem prática nas ações das
empresas, mas sobretudo de ordem moral. Não são sequer os resultados, tão aclamados pela
racionalidade instrumental, que se tornam foco das atenções deste movimento, mas uma
suposta mudança localizada nos princípios que norteariam as ações. Esta mudança se refletiria
na construção dos “códigos de ética”, “crenças”, “valores” ou “missão” pelas grandes
empresas, que passariam a seguir estas normas estabelecidas por elas mesmas na intenção de
indicar a profundidade das transformações promovidas pelo movimento de responsabilidade
social destes tempos.
O que pretendemos questionar, mais do que se a empresa segue ou não aquilo que suas
normas propõem, é se de fato esta “nova onda” ética poderá promover uma mudança efetiva
nas relações entre o lugar e a empresa. Mais amplamente, podemos pensar nos reflexos desta
guinada ética para o território brasileiro como um todo, tendo em vista o intenso poder não
apenas econômico que as grandes empresas passaram a possuir na globalização, mas também
o poder político que conquistaram na intenção de ampliar a sua base territorial lucrativa.
A questão da ética, em si, não foi recentemente introduzida nas discussões sobre os
negócios. A iniciativa privada devia provar no segundo período – de 1930 a 1980 – a
pertinência de um sistema de livre mercado em relação à alternativa socialista que se fazia
presente em vários países. Entretanto, tal movimento era realizado pelo empresariado em
conjunto, na tentativa de fomentar uma aceitação por todo o território do projeto
modernizador que engendrava.
Atualmente, este partilhar de valores se quebra com a crescente individualização, que
construiria “identidades” independentes para cada empresa. Deste modo, como reflexo da
exacerbação da competitividade do período atual, o empresariado opta por relacionar suas
marcas a valores específicos que favoreceriam a inserção e fixação de seus produtos no
mercado. Os consumidores teriam a opção de escolher a empresa que melhor se alinharia aos
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seus próprios valores, como se se tratasse de indivíduos de fato. Numa das cartilhas que
orientam a prática da responsabilidade social, é possível ler “[...] a atuação social é um tipo de
ação que depende da vontade pessoal. Está associada aos valores pessoais e reflete a visão-demundo daqueles que a adotam, isto é, parte da motivação e do impulso individual” 200 .
A “identidade” das empresas não seria formada a partir das expectativas do conjunto
daqueles que nela trabalham e que com ela se relacionam. Seria uma produção a partir dos
valores dos membros do mais alto escalão da empresa, que utilizariam os “códigos de ética”
para uniformizar as ações realizadas em seu interior e projetar a imagem desejada por eles
junto à população.
A novidade do período atual seria, segundo Moretti (2005), a criação de uma ética da
responsabilidade e de uma ética de valores, ambas agindo em conjunto. Como afirma o autor,

Embora uma empresa se insira em uma sociedade e com ela mantenha relações próximas e
intensas, seus estatutos normativos diferem da sociedade como um todo. Dentro dos muros
da organização, se aplica a racionalidade funcional e a ética da responsabilidade. Na
sociedade global abre-se a possibilidade de uma ética das convicções baseada em valores. 201

Quando a ética das finalidades se sobrepõe à ética dos valores, ainda segundo Moretti
(2005, p.310), há a criação de um discurso unilateral que enfatiza os aspectos práticos sobre
os axiológicos. Deste modo, uma vez que este discurso normalmente é elaborado a partir da
visão empresarial sobre o tema, são ressaltadas as possibilidades de ganho com base na
postura ética da empresa. Como afirmam teóricos da questão da ética nos negócios, “não é a
consagração da ética que caracteriza a nossa época mas sua instrumentalização utilitarista no
mundo dos negócios” 202 .
Poderíamos afirmar que existe uma tentativa de adaptação de modos de agir próprios
da racionalidade comunicativa para a ação instrumental das empresas. Se, por um lado, o
objetivo continua sendo o lucro, percorrendo caminhos extensos para afirmar esta finalidade
como a fundamental para a empresa, esta argumentação baseada em meios e fins já não basta
para justificar a ação de todos os que estão envolvidos no seu dia-a-dia. O aporte a valores,
símbolos, preceitos, relações – características da ação comunicativa – é exaltado em vista da
possibilidade de serem inseridos na empresa através da “responsabilidade social empresarial”.
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É comum encontrarmos estes aportes nas publicações sobre o tema. Em uma lista que
reuniria nove aspectos que mudaram na vida do profissional que trabalha em uma empresa
que pratica ações comunitárias 203 , são ressaltados termos como “visão de mundo”, “crenças
pessoais”, “cultura de respeito, sensibilidade e justiça”, “consciência” e “valores”. Rainer
Randolph reconhece que a dicotomia agir instrumental X agir comunicativo se tornou
grandemente complexa na sociedade atual, na qual diversos tipos de antagonismo surgem,
interagem e ressurgem com outras formas, sobretudo políticas 204 .
As empresas colocam o seu novo padrão ético, a partir da referência a valores
comunicativos, como uma resposta do seu agir em relação às expectativas dos stakeholders.
Seria a estes diversos públicos com os quais a empresa lida (seus consumidores, seus
funcionários, o governo de onde se localizam, os fornecedores, a comunidade do entorno) que
a empresa deveria explicações quanto ao seu agir. A este paradigma corrente da
“responsabilidade social empresarial”, elaboraremos duas críticas convergentes: o espaço
banal em relação ao espaço econômico das empresas, e uma outra concepção de ética,
construída politicamente.

De uma ética do espaço econômico a uma ética do espaço banal

A teoria do stakeholder representa um avanço em relação às demais construções éticas
das empresas. Uma vez que, pelo menos no plano teórico, a empresa deve satisfação de suas
ações para os diversos públicos que se relacionam diretamente com ela, a motivação do lucro
já não justifica o desrespeito aos fundamentos desta relação. A princípio, basta que a empresa
respeite a expectativa dos seus consumidores (acatando, por exemplo, as determinações do
código de defesa dos consumidores), da comunidade do entorno (não poluindo ou controlando
a emissão de poluentes da fábrica), do governo (não estabelecendo relações corruptas, ou
colaborando com algumas políticas públicas), entre outros públicos. Todos estes atores aos
quais a empresa deve explicações (e também deve ouvir suas opiniões) fazem parte do seu
espaço econômico, uma vez que o que os reúne é a relação econômica com a empresa – sendo
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sempre ressaltada a potencialidade que uma boa relação com estes públicos possa ter para o
aumento da lucratividade.
Segundo o economista François Perroux, o espaço econômico é “um conjunto de
meios materiais e pessoais sujeitos a um mesmo poder de disposição económica”, definindose “por relações económicas estabelecidas entre elementos económicos”205 . Quando os
autores que tratam da teoria do stakeholder passam a listar as pessoas e grupos com influência
sobre as empresas, é a este tipo de espaço que eles se referem, desdobrando a cadeia produtiva
e tudo o que parece interferir sobre ela. É com base no espaço econômico que edificam suas
considerações éticas, supondo que é ao grupo formado dentro deste espaço que a empresa
deva explicações quanto a sua conduta.
O avanço representado pela teoria dos stakeholder é, entretanto, insuficiente para uma
consideração mais profunda da política das empresas. No momento em que a empresa
seleciona qual seria o público em relação a quem deve construir o seu padrão ético, fica de
fora o interesse da maioria da população, impossibilitada de interagir diretamente com a
empresa. Aqueles que se encontram no seu espaço econômico, além de já possuírem uma
série de recursos que lhes permite a participação, são reunidos em função da empresa. O que
têm em comum – e que possibilita que seus interesses sejam ouvidos – é justamente esta
relação, e o que permite que dialoguem é a certeza de um posterior acordo fundamentado no
elemento unificador entre eles: a empresa.
Para superar esta centralidade exercida pelo poder econômico empresarial, é
necessário que os valores que orientem as ações sejam estabelecidos não dentro do espaço
econômico, mas no espaço banal. Desta maneira, o que balizaria as discussões, possibilitando
a construção dos parâmetros para a ação, não seria a relação com a empresa, mas a
coexistência de todos no espaço geográfico. Uma vez que neste espaço não há exclusões, e o
poder exercido pela empresa não é capaz de anular a existência dos demais atores e suas
múltiplas práticas, é em relação ao espaço banal que a ética deverá ser construída.
Não se trata de uma ética empresarial, ou de uma ética dos pobres. Assim como a
Política, não existem éticas parciais, sob pena de refletirem os valores de apenas alguns atores
em detrimento da maioria. Em relação a esta questão, o pensamento de Hannah Arendt tem
muito a contribuir.
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Por uma ética politicamente construída

A segunda crítica aos modelos de ética elaborados no âmbito da responsabilidade
social das empresas, converge com a primeira no sentido de pensar mais amplamente a
questão da ética e da Política. Hannah Arendt parte de uma reflexão sobre a ascensão do
nazismo na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, quando ocorre uma drástica
mudança de ordem ética naquele país, para compreender como se dá a formação dos valores
no mundo a partir de então.
A autora estabelece que a grande “novidade” do nazismo, na qual se calcou a força de
sua estrutura de poder, foi a negação da palavra e a eliminação dos espaços públicos. Sem a
possibilidade da troca de experiências entre as pessoas, não havia como se estabelecer a
medida do que é aceitável e do que não é para o conjunto daquela formação sócio-espacial,
naquele período. Deste modo, não era a informação que faltava aos alemães, mas justamente a
comunicação entre eles que proporcionasse a elaboração de parâmetros sobre o que estava
ocorrendo e pudesse conter a violência cometida por aquele regime.
Este é o papel da ética, para a autora: oferecer a avaliação do que é certo e errado e
possibilitar a orientação da conduta através da discussão entre opiniões divergentes sobre um
dado assunto. Os momentos em que a humanidade carece de espaços públicos que
possibilitem o debate horizontal, durante os quais as pessoas se recolhem aos espaços
privados e às atividades individuais, a autora denomina como “tempos sombrios”.
Hannah Arendt considera que os tempos sombrios do nazismo permanecem na
atualidade sobre outras formas. Mesmo que tenhamos a possibilidade de conhecer,
instantaneamente, fatos que ocorrem em todo o globo, nunca nos sentimos tão mal
informados e afastados da realidade quanto agora. Isto porque, como afirma Milton Santos,
são tantas as intermediações que acabamos por receber notícias já manipuladas, de cuja
interpretação não fizemos parte: “A informação sobre o que acontece não vem da interação
entre as pessoas, mas do que é veiculado pela mídia, uma interpretação interessada, senão
interesseira dos fatos. 206 ”
Diante desta situação, Hannah Arendt se pergunta como devemos estabelecer uma
ética que evite a ascensão de novos tempos sombrios, que predominam cada vez mais
amplamente na humanidade como um todo. Sua surpresa em relação ao nazismo residia no
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fato de que os que colaboravam para que o regime funcionasse não eram seus militantes
convictos, mas pessoas comuns, que se adaptaram rapidamente aos valores tanto do nazismo
como do sistema que o seguiu. Assim, diz a autora (ARENDT, 2004, p.118), “presenciamos o
total colapso de uma ordem ‘moral’ não uma vez, mas duas vezes, e essa volta repentina à
‘normalidade’, ao contrário do que muitas vezes se supõe complacentemente, só pode reforçar
as nossas dúvidas.” Essas dúvidas às quais a autora se refere são sobre as esperanças de
confiar em um sistema de valores para impedir o advento de um novo regime totalitário.
Para discutir a questão, Hannah Arendt retoma as explanações de Kant a respeito da
moralidade, por um lado, e da noção de belo, por outro. Kant considerava que todos os seres
humanos já tinham em sua mente a noção do que é o certo e do que é o errado, como um
imperativo categórico ao qual todos estamos sujeitos. Mesmo que às vezes ajam contra a
moralidade, a fim de conseguir vantagens próprias, todos reconhecem-na como válida,
segundo Kant, realizando apenas uma exceção temporária a ela. Hannah Arendt, entretanto,
observando aquela situação em que duas moralidades se sucederam sem problemas na
Alemanha, contesta a sua existência à priori. A autora argumenta que as piores barbáries não
foram realizadas por indivíduos desviantes do padrão de valores corrente, mas sim no
momento em que estes próprios valores passaram produzi-las. São os tais “tempos sombrios”,
quando não reconhecemos a validade permanente de qualquer moralidade.
Assim, a autora recorre não à concepção de moralidade em Kant, mas a sua noção de
julgamento estético em uma sociedade. Kant considera que não existem padrões subjacentes
que determinam o que é belo e o que não é; faz-se necessária a criação de um senso comum,
uma discussão livre na qual os interlocutores comuniquem o seu julgamento estético sobre um
determinado tema, sem qualquer restrição. “A validade destes julgamentos” – afirma Hannah
Arendt – “não seria nem objetiva, nem universal, nem subjetiva, dependendo do capricho
pessoal, mas intersubjetiva ou representativa” 207 .
A autora, como conclusão de seu pensamento, acredita que o que Kant considerou
para a avaliação estética deva valer para a orientação da conduta humana. Para evitar que o
horror torne-se o padrão de comportamento aceitável, é necessário que haja sempre uma
profunda discussão a partir dos fatos, na qual seja colocado o maior número possível de
opiniões divergentes e que, desta discussão, saia a medida que confira sentido às ações. Nisto
se constituiria uma ética sempre renovada, cuja garantia de não se tornar prejudicial para
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ninguém seria o fato de ser construída a partir da diversidade. Trata-se de uma ética produzida
politicamente, através da participação não consensual, mas conflituosa em convivência.
A convergência com as considerações sobre o espaço banal se dá neste ponto: apenas
na coexistência existente nos lugares de atores com opiniões diversas que é possível fundar
esta ética de que fala Hannah Arendt. Podemos pensar no surgimento de uma ética
geográfica, uma vez em que a unidade que estabelece a formação dos valores é aquela onde
ocorre o cotidiano e na qual a opinião de cada um pode ser ouvida – o lugar. As relações de
identidade que são nele estabelecidas conferem força aos lugares, permitindo que deles
nasçam novas formas de sociabilidade, com base em éticas sempre renovadas.
Existem lugares mais fortes que outros em função da “densidade humana” que se dá
diferencialmente. Quanto maior for a diversidade existente em um lugar, maior sua força para
estabelecer novos parâmetros para as ações, através da criatividade.

No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas e instituições –
cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque cada qual exerce uma ação
própria, a vida social se individualiza; e porque a contigüidade é criadora de comunhão, a
política se territorializa, com o confronto entre organização e espontaneidade. 208

É no lugar que ocorrem, como afirma Doreen Massey (2004, p.6), as negociações
diante desta diversidade: “se os lugares (localidades, regiões, nações) são necessariamente o
local de intersecção de trajetórias diversas, então eles são necessariamente lugares de
‘negociação’ no sentido mais amplo do termo”. É a esta negociação que se refere Hannah
Arendt quando pensa na construção da ética, e é ela também a responsável pela edificação da
cidadania de que falamos em sua componente identitária. Massey também afirma que as
identidades são sempre construídas relacionalmente, e que, portanto, são geograficamente e
historicamente dadas, derivando das relações espaciais 209 .
Os lugares fornecem meios para que as diversas opiniões sejam ouvidas e promovem o
que Alberto Melucci brilhantemente denominou de latência. Mais do que nos momentos em
que podemos vislumbrar as grandes discussões públicas, o fundamento da força dos lugares
está “na rede de relações sociais do dia-a-dia, na capacidade e desejo de reapropriar o espaço
e o tempo, e na tentativa de praticar estilos de vida alternativos.” Melucci pensava sobretudo
208
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na visibilidade oferecida pelos movimentos sociais, e via na latência destes “a sua força
efetiva” 210 .
A latência é a base não apenas dos movimentos sociais, mas da vida do lugar em si.
Em outro trecho, Melucci discorre sobre o conteúdo dessa latência:

Trata-se de uma estrutura “submersa”, ou melhor, de latência; cada célula vive uma vida
própria, completamente autônoma do resto do movimento [social], mesmo mantendo uma
série de relações através da circulação de informações e de pessoas; estas relações se tornam
explícitas somente em ocasião de mobilizações coletivas e de saída em torno das quais a
rede latente ascende à superfície, para então mergulhar-se novamente no tecido
quotidiano. 211

A latência presente no lugar seria o material do qual formar-se-ia uma ética adaptada
aos valores cotidianos. Em certos momentos, ocorrem grandes manifestações públicas, nas
quais temas são discutidos por todos com ampla visibilidade; entretanto, a base para os
valores que compõem a ética do lugar, orientando as ações cotidianamente realizadas e
renovando esses próprios valores, depende da latência, compartilhada por todos.
Deste modo, uma mudança ética realizada pela empresa e para a empresa não
representa um avanço para o conjunto do território. É preciso que não apenas os interesses
empresariais passem pelo crivo dos grupos que compartilham o seu espaço econômico, mas
que todas as vozes sejam levadas em conta numa construção conjunta dos parâmetros que
orientam o uso do território. Para tanto, é fundamental o fortalecimento da democracia através
da principal instituição que possui de fato legitimidade para levar a cabo este projeto: o
Estado.
O fortalecimento do Estado não significa de maneira nenhuma o retorno dos regimes
totalitários. Pelo contrário: é preciso que haja uma participação efetiva no funcionamento
desta instituição, não apenas da população que busca os direitos de cidadania – e que sempre
ficou de fora do planejamento das modernizações ocorridas no território brasileiro – mas
também das grandes, médias e pequenas empresas, bem como de todo o conjunto de
instituições existentes no país. É preciso que a fragmentação gerada pelas éticas parciais das
grandes empresas seja agregada em um único grande projeto, concebido a partir do conflito
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entre os múltiplos interesses no uso do território. O lugar, composto por esta diversidade de
interesses, deve atender às necessidades da maioria daqueles que nele habitam, e as empresas
devem, por fim, reconhecer seu papel principal como fomentadoras deste objetivo.

A responsabilidade das empresas e o futuro: o período popular da história

Uma vez que o futuro tornou-se âncora, na medida em que as ações ocorridas no
presente tomam como base existências ainda não efetivadas, é neste plano que tanto empresas
quanto movimentos sociais colocam os fundamentos para suas ações. Entretanto, não é ao
mesmo futuro que estas ações se remetem. As empresas vêem na prática da “responsabilidade
social” uma preocupação com a lucratividade em longo prazo – Sadler (2004, p.852) reflete
que, “como a marca torna-se crescentemente central para a lucratividade, a responsabilidade
social empresarial representa um bom investimento no futuro” – mesmo quando objetivam a
resolução dos problemas sociais. Não há contradição, deste ponto de vista, em melhorar as
condições de vida para uma certa população na expectativa de vender diretamente a ela seus
produtos, mesmo que, tomando em conjunto as ações isoladas das grandes empresas, isto
acirre a competitividade e provoque o recrudescimento das desigualdades no território
brasileiro como um todo.
Os movimentos sociais, que reivindicam global ou localmente um novo tipo de
sociedade, vislumbram um futuro diferente daquele do horizonte empresarial. Sadler (2004)
também indica a possibilidade de haver relação entre o crescimento da campanha de
responsabilidade social das empresas em todo o mundo e o concomitante aumento de
movimentos sociais contestatórios também em nível global. O autor questiona-se: “Até que
ponto a responsabilidade social empresarial não é simplesmente um meio de neutralizar forças
sociais opostas? 212 ”.
Buscamos no território as manifestações do futuro, convivendo ao lado de objetos e
normas do passado e do presente. Embora as ações existentes neste território possam conter
em si elementos do futuro, nem todas possuem este germe como parte de seu alicerce. As
ações de responsabilidade social objetivam a reprodução da competitividade como chave para
o futuro. “A competitividade mostra-se como requisito fundamental para entrar no futuro. As
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empresas, as instituições, os indivíduos são convocados para se adaptar às novas exigências
do mercado e assim competir e, enfim sobreviver” 213 .
Todavia, como continua Arroyo, “pareceria que a competitividade é sinônimo de
futuro quando, na realidade, limita-se a reproduzir o presente”. Mesmo as mudanças
fomentadas em nome da competitividade servem para manter a atual correlação de poderes,
dobrando e redobrando sobre a ordem presente a ação dos atores. Como este presente é tido
como inevitável, todos devemos competir para buscarmos o nosso lugar ao sol, em detrimento
da cooperação por uma sociedade mais justa. Nos é exigido abdicar do futuro, uma vez que
este é colocado como a exacerbação das condições já existentes.
O futuro vislumbrado pelas grandes empresas estabelece no presente a sua medida.
Gomes (2002, p.22) acredita que “o discurso relatado por empresas ou instituições que se
auto-intitulam, ou são reconhecidas por algum órgão, responsáveis sociais estão, de fato,
colaborando mais para a manutenção do status quo do que realmente [para] estimular a
solidariedade.” A quem caberia o futuro, então, diante desta situação?
Segundo Milton Santos, estaríamos participando da produção de um novo período
histórico, no qual este imperativo pela competitividade seria superado e nos seria devolvida a
capacidade de pensarmos o futuro não como uma fatalidade, mas como uma possibilidade,
acessível a todos. As condições técnicas já estariam dadas atualmente, mas seriam objeto de
um novo uso – como pudemos ver, a mesma rede que as empresas utilizam para expandir sua
lucratividade e para padronizar os comportamentos pode ser usada também pelos sindicatos,
que colocam em contato trabalhadores muito distantes ao discutir as diferenças de suas
condições.

Estaríamos na aurora de uma nova era, em que a população, isto é, as pessoas constituiriam
sua principal preocupação, um verdadeiro período popular da história, já entremostrado
pelas fragmentações e particularizações sensíveis em toda a parte devidas à cultura e ao
território. 214

Neste novo período, a centralidade não seria mais dada pelo dinheiro em estado puro,
ou pela tirania da informação, como na globalização. O centro das preocupações seria o
Homem, estabelecendo na melhoria das condições de existência a busca fundamental tanto
213
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das ciências quanto da produção econômica. Não se trata de uma mudança de posturas com
base em um ambientalismo, desconsiderando as contradições da sociedade em função da
divisão supostamente equânime da “culpa” pela degradação do planeta, mas justamente o
reconhecimento da desigualdade sócio-espacial como o cerne do uso atual e perverso do
território e base para a tomada de consciência para que novos usos sejam estabelecidos em
prol do conjunto da humanidade.
Não se trata de uma projeção profética, sem qualquer evidência no presente. A
racionalidade científica e instrumental, que desde a década de 30 tem fundamentado uma
psicosfera hegemônica, já não tem mais a força que possuía a ponto de justificar-se por si
mesma. Naquele período, a ação social das empresas constituía-se, com freqüência, com o
objetivo de reforçar o papel da iniciativa privada diante da “ameaça comunista”. Era
necessário provar a superioridade do sistema econômico capitalista, na tentativa de mostrar
que, embora existam problemas sociais dele derivados, a empresa privada é a melhor maneira
de organizar a economia do país. Todas as medidas poderiam ser justificadas em termos de
serem as mais eficientes, mais lucrativas, mais “racionais” ou adequadas a determinado fim.
No momento atual, sem ter como horizonte um sistema econômico opositor, era de se
esperar uma diminuição considerável da prática de ações sociais pelas empresas. A
globalização, tal como é colocada, mostra-se inevitável e insuperável, tendo no poderio das
grandes empresas sua sustentação. Entretanto, no mesmo momento em que este discurso da
globalização como fábula tem a sua maior influência, as grandes empresas voltam a ter que
justificar sua existência e o poder que possuem, desta vez em função de razões diferentes das
anteriores, mas ainda mais imperiosas.
Podemos enxergar no atual movimento de “responsabilidade social” a forma que as
empresas encontraram de validarem a sua existência, tanto para o conjunto da sociedade
quanto para seus próprios funcionários, em termos de uma nova racionalidade. Esta nova
racionalidade, fazendo referência aos valores do cotidiano, à solidariedade intrínseca aos seres
humanos, à igualdade social, busca dotar de sentido o existir da empresa enquanto instituição
no território, para além da razão econômica.
Esta busca, por si só, já é um indício de que há mudanças a serem enfrentadas no
plano da psicosfera, indicando a premência de um novo uso da base técnica já existente. O
que cabe questionar, como esperamos ter realizado ao longo de toda a dissertação, é até que
ponto esta mudança no plano dos discursos pode gerar alterações efetivas nas condições de
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existência não apenas para a empresa ou um público específico relacionado a ela, mas para o
conjunto do território.
Por outro lado, a empresa não existe como um ente independente daqueles que
formulam suas políticas e do lugar de onde estas se originam. As próprias ações sociais
proporcionam situações nas quais aqueles que participam são convidados a pensar sobre sua
ação, e em maneiras de construir, a partir das horizontalidades, novas formas de sociabilidade.
Este contato seria uma das bases da cidadania híbrida da qual falamos, desde que seja
garantida a palavra de todos, não em torno da empresa, mas em função da coexistência no
lugar, e a partir daí sejam estabelecidos os valores e as medidas para a convivência. Trata-se
do surgimento de uma nova psicosfera, cujos alicerces deixariam de serem dados por um
discurso parcial e passariam a serem construídos conjuntamente, no espaço banal. Deste
modo, caberia às empresas adaptarem-se a esta nova ética, retirando do centro a
competitividade e restabelecendo o foco na melhoria das condições humanas.
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Anexos

Anexo I – Matriz de Eventos da Responsabilidade Social Empresarial

Esta matriz congrega os eventos marcantes para a evolução da questão da
responsabilidade social ao longo dos anos, tanto no Brasil quanto em outros países. Grande
parte da fundamentação para a divisão em períodos, apresentada no capítulo 1, deu-se em
função da análise da ocorrência eventos abaixo, assim como o entendimento da psicosfera
empresarial atual, apresentado no capítulo 2. Estes dados foram coletados por meio de
diversas fontes, indicadas por uma numeração logo após cada evento e agrupadas, ao final da
matriz, nas referências.
LEGENDA
PREMIAÇÕES
CERTIFICAÇÕES
BALANÇO SOCIAL
INSTITUIÇÕES CRIADAS
POLÍTICAS DE INSTITUIÇÕES E DECLARAÇÕES COLETIVAS
DEMAIS EVENTOS

Brasil
1930

Criada a UNIAPAC (União Internacional de Associações
Patronais Cristãs), congregando empresários franceses,
belgas e holandeses. 36

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Mundo

Até essa década, a filantropia empresarial
brasileira pretendia substituir a regulação estatal
do trabalho, realizando a construção de creches,
moradias e alimentação na forma de "favor". Nesta
década, esta filantropia oferece-se como
alternativa aos direitos sociais conseguidos. 15

É criada a ABNT - Associação Brasileira de
Normas Técnicas. 60
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1942

120 industriais ingleses subscrevem um manifesto no qual
Criação do SENAI através do decreto-lei 4048 por afirmam que os administradores de empresas devem
considerar os interesses de seus vários públicos e contribuir
Vargas. 33 e 48
para o bem-estar da nação como um todo. 13

1943
1944
1945
1946

Divulgação da Carta da Paz Social e criação, por
Dutra, do SENAC, SESI (decreto-lei 9403) e
SESC. 4 e 48

1947

Criada a ISO - International Standard Organisation com base
em Genebra, tendo entre os membros fundadores a ABNT
brasileira. 59 e 60

1948

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1

1949

O "Conselho Federal das Igrejas de Cristo para a América",
nos Estados Unidos, inicia um estudo sobre as
responsabilidades sociais dos homens de negócio, a fim de
conter a expansão do comunismo no mundo. 39

1950
1951
1952
1953

Nos Estados Unidos, publicado o primeiro livro que faz
A educação social é colocada como objetivo nos
menção às responsabilidades corporativas pelo economista
planos de SESC. 49
Howard Bowen. 11

1954

Código Fiscal nos Estados Unidos define atividades que
constituem caridade, abrindo a possibilidade das empresas
destinarem recursos mesmo que não relacionados
diretamente aos seus produtos. 9 e 10

1955
1956

Fundação Bradesco, uma das organizações
pioneiras ligadas a uma empresa para ação social,
é fundada. 18

1957
Nos Estados Unidos, Fred Blum, da Harvard Business
School, faz um modelo de auditoria social que se tornou o
precursor dos atuais modelos de balanço social. 13

1958
1959
1960
1961

É organizada a Associação dos Dirigentes Cristãos
de Empresa (ADCE), associada à União
Lançada a Carta Social Européia. 1
Internacional de Associações Patronais Cristãs
(UNIAPAC). 35

1962
1963
1964
1965

É escrita a Carta de Princípios do Dirigente Cristão
de Empresas. 1
Realizado o PIDESC - Pacto Internacional referente aos
direitos econômicos, sociais e culturais. 1

1966
1967

1968

Com a inauguração do primeiro complexo cultural
e desportivo, o atual Sesc Belenzinho, a ênfase
educativa do SESC é preterida em função da nova
atuação. 49
Na França, é realizado um trabalho pioneiro de elaboração
de um modelo de balanço sócio-econômico pela Sociétés
Coopératives Ouvrières de Production. 13
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Nos Estados Unidos, é criada a obrigação de avaliação de
impactos sociais e ambientais para toda o projeto de infraestrutura. 1 // O Council on Economic Priorites (CEP) inicia
as primeiras pesquisas sobre a responsabilidade social das
empresas, estendendo-as até 2001. 59

1969

Nos Estados Unidos, o primeiro fundo de investimentos
baseado em critérios sociais é criado (Pax World Fund). 1
Na 56a Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra,
é discutida a função social da empresa. 4 // A companhia
alemã Steag produz um balanço de suas atividades sociais.
21

1970
1971

O primeiro balanço social é publicado pela empresa Singer
na França. 2 // ONU publica resolução sobre o papel e os
efeitos das multinacionais nos países subdesenvolvidos. 1

1972
1973
1974

O Conselho Econômico e Social da ONU cria duas entidades
Elaborado o "Decálogo do Empresário Cristão" para reforçar o controle social sobre as atividades das
pela ACDE, incluindo serviços à comunidade como multinacionais:
a
Comissão
sobre
as
Empresas
Multinacionais e o Centro sobre as Empresas Multinacionais
parte das regras de conduta. 37
(CTC). 59

1975
1976

Na Alemanha Ocidental, um grupo de empresas (entre elas a
BASF e a Shell alemã) constituem um círculo de estudos de
balanço social denominado Arbeitskreis Sozialbilanz Praxis.
13

1977

Lei 77.769, na França, é a primeira do mundo a tornar
obrigatório a realização de Balanços Sociais para empresas
com mais de 700 funcionários. 2 // Declaração da OIT do
princípio tripartite sobre as multinacionais e a política social
(com a participação de empregados, empregadores e
governos). 1 e 59

1978
1979
1980
1981
1982

O SESI elabora um Plano Nacional visando
compensar as perdas sociais do crescimento da
década anterior. 4
Publicado o primeiro livro no Brasil sobre Balanço
Social por LIMA GONÇALVES. 13
É fundado o IBASE. 21
O prêmio ECO passa a ser concedido anualmente
pela Câmara Americana do Comércio de São
É ampliada para empresas com mais de 300 funcionários a
Paulo (AMCHAM) às empresas com ações sociais
lei francesa sobre Balanço Social. 3
relevantes, como a primeira premiação de
"cidadania empresarial" no Brasil. 34 e 38
A American Express é a primeira empresa a utilizar o
marketing relacionado a causas sociais, destinando uma
parte do dinheiro utilizado através de seus cartões de crédito
para a reforma da estátua da liberdade. 61 e 62

1983

1984

1985

1986
1987
1988

A empresa Nitrofértil, estatal da Bahia ligada ao
sistema Petrobrás, é a primeira a realizar um A primeira menção à teoria dos stakeholders é feita por
documento no formato do Balanço Social no Brasil. Edward Freeman, administrador, nos Estados Unidos. 11
2 e 25
Portugal torna obrigatória a publicação de balanço social
para empresas com mais de 100 funcionários. 1 // A
indústria química cria nos Estados Unidos a Responsible
Care, uma associação certificadora para meio-ambiente e
trabalho. 1
A Fundação Instituto de Desenvolvimento Elaborada a carta sobre o comércio ético e responsável
Econômico e Social (FIDES), associada à (Principles for Business). 1 // Criado na França o IMS –
UNIAPAC, é instituída em São Paulo. 37
Entreprendre pour la Cité. 74
Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais Codimec - contratou a Consultec para elaborar o
balanço social do mercado de capitais. 23
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1989

1990

1991

No âmbito dos encontros da AMCHAM em torno
do prêmio ECO, início das reuniões do Grupo de
Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), sob
incentivo da Fundação Kellogg. 69
Início da Fundação Abrinq pela Associação
Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo. 16 //
Institucionalização do Pensamento Nacional das
Bases Empresariais (PNBE). 34 // Criação do
CIVES - Associação Brasileira de Empresários
pela Cidadania, em São Paulo. 71 // Criação do
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável. 71
Programa Ação Global é lançado em Minas Gerais
pelo SESI e a Rede Globo. 4 // O sistema Telebrás
é a segunda empresa a publicar um documento
relativo a um balanço social (juntamente com o
Demonstrativo de Valor Adicionado - DVA). 23 //
Lei n.8313/91institui benefícios para o chamado
Marketing Cultural. 24 // O Seminário Cidade Anos
90: catástrofe ou oportunidade? discute a
participação das empresas privadas na resolução
dos problemas urbanos juntamente com o poder
público. 69

É lançado o indicador Domini 400 Social, que não possui a
participação de empresas envolvidas com tabaco, álcool,
jogo, armas e geração de energia nuclear. 1 e 72 // Nos
Estados Unidos, ocorre o primeiro encontro sobre filantropia
empresarial em Colorado. 9

1992

ECO - 92 é realizada, congregando diversas
organizações filantrópicas. S.R. // Banespa realiza
um dos primeiros balanços sociais. 2 // A FGV
funda o primeiro centro de estudos sobre Ética nos
Negócios no país (CENE). 1 // A Associação
Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) adere
ao programa "Atuação Responsável", criada em
1985 nos EE.UU. 37

Levi Strauss é a primeira multinacional a estabelecer um
"Código de Ética", com base nos direitos humanos. 1 // Nos
Estados Unidos, escândalo na United Way of America
(principal veículo de doações de empresas) quebra seu
monopólio no recebimento de doações. 9 // Criado o
Business for Social Responsibility (BSR) nos Estados
Unidos, uma das principais entidades de RS. 11 e 12 // Em
Cáceres, na Espanha, ocorre o 1o. Encontro IberoAmericano de Fundações, de Filantropia e do Terceiro Setor.
69

1993

Criado o SEST/SENAT por lei federal. 19 // Criado
o FORECOM - Fórum Empresarial/Comunitário,
para estimular entidades vinculadas à Ação
Comunitária do Brasil (ACB) a realizar programas
e projetos de interesse social em todo o país. 69 //
Ocorre o Seminário Cidadania Participativa Responsabilidade Social e Cultural num Brasil
Democrático, no Rio de Janeiro. 69

A União Européia cria o Eco-management and Audit Scheme
(EMAS) - Sistema comunitário de gestão ambiental e de
auditoria, que estabeleceu uma certificação ambiental (a
primeira internacional) aplicada na Alemanha, Áustria,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Portugal, Suécia e
Reino Unido. 59 // Criado em Oaxaca, México, o Forest
Stewardship Council (FSC) que certifica as empresas e os
produtos que utilizam sustentavelmente os recursos
florestais. 59
Na Dinamarca, o Ministério dos Assuntos Sociais lança a
campanha "Our Common Concern - the social responsibility
of the corporate sector". 72

1994

1995

A Fundação Abrinq passa a certificar empresas
que não utilizam trabalho infantil com o selo
Empresa Amiga da Criança. 16 // Constituído
formalmente o Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas (GIFE). 37

A certificação ambiental ISO 14000 é criada. 1 // 150
multinacionais criam o World Business Council for
Sustainable Development. 1 // Criado o European Business
Network for Social Cohesion. 1 // Em Cartagena, na
Colômbia, ocorre o Simpósio Empresa Privada y
Responsabilidad Social. 69

1996

SESI procura adotar parâmetros para fortalecer-se
como prestador de serviços sociais, com
planejamento gerencial. 4 // O GIFE e a Fundação
Roberto Marinho realizam o II Encontro IberoAmericano do Terceiro Setor, no Rio de Janeiro.
69

É realizado o 1º Congresso Português de Ética Empresarial.
56 // O Council on Economic Priorites (CEP) cria a Social
Accountability Internacional, a fim de melhorar as relações
de trabalho através da aplicação de normas socialmente
responsáveis. 59 // É criada a norma BS8800, voltada para a
segurança e saúde no trabalho. 67
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1997

1998

O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (IBASE) propõe modelo de balanço
social e Betinho faz campanha para sua adoção
por empresas. 1 e 20 // Projeto de lei n.3116,
arquivado
no
ano
seguinte,
propõe
a
obrigatoriedade de publicação do balanço social
para empresas com mais de 100 funcionários. 3 e
27// Lançado o Observatório Social, instituto
fundado por entidades sindicais para divulgar
informações sobre empresas. 6 // Instituído o
Conselho
Empresarial
Brasileiro
para
o
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 37 //
Criado o "Selo Herbert de Souza" pela Câmara
Municipal de Salvador para premiar balanços
sociais. 37
Em São Paulo, é aprovada a resolução 05/98 que
institui o o Dia da Empresa Cidadã e em Santo
André, a lei 7672 cria o Selo Empresa Cidadã. 3 e
37// Criado o Instituto Ethos, com base na
instituição americana Business and Social
Responsibility. 14 // O IBASE lança o selo Balanço
Social. 21// Criado o Selo Herbert de Souza em
João Pessoa. 37 // Em Porto Alegre - RS, a lei
8118/98 estabelece a obrigatoriedade da
publicação do balanço social para empresas com
mais de 20 funcionários estabelecidas no
município. 61

Diversas organizações certificadoras se reúnem na Fairtrade
Labelling Organization (FLO). 1 e 59 // Criado pelas Nações
Unidas o Global Report Initiatives (GRI), movimento
internacional de padronização do relato socioambiental. 6 e
59 // Criada a SA 8000, certificação voltada para as
condições de trabalho baseada no sistema ISO 9000 pela
Social Accountability International. 17 e 59// A Kellogg
Foundation cria o Programa Liderazgo em Filantropia em las
Américas (Programa LIP) para fortalecer a filantropia
empresarial na América Latina. 55

Criado o Ethical Trade na Inglatera por ONGs, o Estado e
Empresas. 1 //
A Confederação Internacional de
Organizações Sindicais Livres (CIOSL) cria um código
básico sobre condições de trabalho. 6 // A Organização
Internacional do Trabalho (OIT) lança a Declaração Tripartite
sobre as Empresas Multinacionais e a Política Social. 72

1999

É apresentado e posteriormente arquivado um
novo projeto de lei para tornar obrigatório o
balanço social na Câmara dos Deputados, PL
n.0032. 27 // Associação de Dirigentes de Vendas
e Marketing no Brasil (ADBV) inicia o prêmio Top
Social. 29 // Criado em São Paulo o Instituto de
Cidadania Empresarial (ICE), como resultado do
Movimento de Cidadania Empresarial (MCE),
criado pela Kellogg Foundation. 55

ONU propõe o Global Compact no Fórum Econômico
Mundial, princípios sobre os quais fundamentam-se várias
empresas. 6
// Dow Jones cria primeiro índice de
sustentabilidade para empresas (DJSI). 1 // Criada a norma
AA1000 pelo Institute of Social and Ethical Accountability, na
Inglaterra (ISEA), a fim de estabelecer um engajamento dos
stakeholder nas organizações, completando a GRI. 7 e 59//
Os ministros dos países da OCDE aprovam os Princípios de
Governança Corporativa (Principes de Gouvernement
d'Entreprise) da OCDE, representando a primeira tentativa
de estabelecimento de um sistema de orientação (não
punitivo) em nível intergovernamental neste sentido. 59 // A
Federação Econômica Kansei, no Japão, estabelece a
norma ECS2000 sobre as condições de trabalho. 59 // É
criada a Série de Avaliação em Segurança e Saúde
Ocupacional (OHSAS 18001), que oferece uma série de
normas e avaliações que possibilitem a criação de um
sistema de segurança e saúde ocupacional. 68 // O
Parlamento Europeu aprovou uma resolução sobre "Normas
da UE para as empresas européias que operam nos países
em desenvolvimento: para um código de conduta europeu".
72

2000

A Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul lança o "Prêmio de Responsabilidade
Social". 22 // O jornal "Valor Econômico", das
organizações Globo, lança o caderno "Empresa &
Comunidade", pioneiro na cobertura jornalística da
RSE. 28 // Criação de um Núcleo de
Responsabilidade Social na Federação das
Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN). 34 // A
revista Exame da editora Abril lança o primeiro
Guia de Boa Cidadania Corporativa, premiando as
empresas que obtiveram melhor desempenho
segundo os critérios do Instituto Ethos. 50 // Criado
o "Prêmio Investidor Social" pelo Instituto Amélia
Rodrigues, em Santo André - SP, para premiar
empresas que colaboram com a entidade
assistencial. 54

Em julho, é lançado o Global Compact pela Câmara de
Comércio Internacional, elencando nove princípios para
fundamentar as boas práticas corporativas baseando-se nos
direitos humanos, do trabalho (da OIT) e na declaração do
Rio (sobre meio-ambiente). 59 // No Reino Unido, foi
nomeado um ministro para a Responsabilidade Social das
Empresas e criado um grupo interministerial para melhorar a
coordenação entre as ações governamentais neste domínio.
72 // A OCDE lança as Orientações para Empresas
Multinacionais (Guidelines for Multinational Entreprises). 72 //
Criado o ORSE – Observatoire sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises, na França. 73
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2001

Primeiro fundo de investimentos somente com
empresas
qualificadas
como
socialmente
responsáveis é lançado no Brasil pelo Banco Real.
11 // Instituto Ethos promove a "Conferência de
Responsabilidade
Social
Empresarial
nas
Américas", em São Paulo. 18

Publicado o Livro Verde (sobre RSE) pela comissão
européia. 1 // ISO encomenda estudo sobre RS e a
necessidade de normas internacionais. 1 // Após os
atentados de 11 de setembro, surge nos Estados Unidos o
movimento Business as an Agent of World Benefit (BAWB),
com o objetivo de repensar o papel das empresas e
disseminar ações bem sucedidas em prol da sociedade
segundo a "metodologia da Investigação Apreciativa". 51

2002

ABNT cria o grupo Tarefa RS para acompanhar os
trabalhos da ISO sobre RS. 1 // Aberje, Apimec,
Instituto Ethos, Fides e Ibase criam o prêmio
Balanço Social. 25 // O jornal "O Liberal", do Pará,
é o pioneiro do Norte/Nordeste na divulgação
semanal de ações sociais empresariais. 40 // É
criado o prêmio LIF - Liberdade Igualdade e
Fraternidade pela Câmara de Comércio França
Brasil para premiar os melhores trabalhos
empresariais em benefício da sociedade ou
comunidade. 43

Nos Estados Unidos, 13 grandes corporações criam a
associação certificadora Fair Labor Association (FLA). 1 //
Comissão européia publica o Livro Branco, com forte
promoção de RS. 1 // Fundado, no Fórum Social Mundial, a
Red Puentes, organização latino-americana de ONGs para
fomento da RSE. 26 // O governo da Bélgica aprova a lei que
cria o Selo Belga para atestar as empresas que,
voluntariamente, desejam mostrar que respeitam as
recomendações trabalhistas da OIT e as comunidades onde
se encontram. 59

2003

Criação do comitê brasileiro do Global Compact. 1
// Primeira pesquisa sistematizada sobre a Ação
Social das empresas é publicada pelo IPEA. 8 // A
rádio CBN, das organizações Globo, cria o boletim
diário "Responsabilidade Social", baseado em
indicações do Instituto Ethos. 28 // O jornal "O
Globo" lança o suplemento "Razão Social". 28 //
Criada a "Aliança Empresarial pelo Nordeste"
(AENE), com o objetivo de disseminar a
responsabilidade social no nordeste. 30 //
Desarquivado o projeto de lei para tornar o
balanço social obrigatório, ainda em tramitação no
congresso. 27 // Ocorre a 1ª Conferência
Internacional BAWB Brasil, promovida pela
Federação das Indústrias do Paraná, como versão
brasileira do movimento Business as an Agent of
World Benefit. 51

40 organizações holandesas (ONGs e Centrais Sindicais)
formulam o "Marco Referencial de Responsabilidade Social
Empresarial". 6 // O Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) promove, no Panamá, a primeira
Conferência Interamericana sobre responsabilidade social
empresarial. 52 // O governo francês aprova a Lei das Novas
Regulações Econômicas (NRÉ), na qual obriga as empresas
com ações na bolsa de valores a realizar um relatório anual
sobre o impacto social e ambiental de suas atividades. 59 //
A Agência Francesa de Normatização (AFNOR) lança um
guia de desenvolvimento sustentável e responsabilidade
social corporativa - SD21000. 59 // Em agosto, a
subcomissão de Direitos Humanos da ONU votou
unanimemente uma resolução que procura aumentar o
engajamento ético das multinacionais. 59

2004

Lançada a primeira norma brasileira de
Responsabilidade Social pela ABNT, a NBR
16001. 5 // É realizada a primeira edição do
Prêmio FGV-EAESP de Responsabilidade Social
no Varejo. 42

2005

Lançado o Prêmio de Responsabilidade Social
Empresarial do Alto Tietê, pelo jornal Moginews,
de Mogi das Cruzes. 46 // A Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM) institui o Prêmio Ocorre o primeiro "I Fórum Português da Responsabilidade
Renato Castelo Branco para peças ou campanhas Social das Organizações". 56
publicitárias escolhidas pela ESPM por utilizarem
as ferramentas da propaganda que contribuam
para a "construção de uma sociedade melhor". 63

2006

Entrou em vigor a norma NBC T - 15, do Conselho
Federal de Contabilidade, que obrigaria as
empresas a divulgarem o balanço social,
convertendo-se apenas em norma disciplinadora
por falta de competência legal. 31 e 32 // União da
Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA)
assina acordo com o Instituto Ethos para aplicação
dos indicadores em 98 usinas, pela primeira vez
no setor agroindustrial. 41 // Como resultado de Lançado em Luanda, Angola, o primeiro Fórum Angolano de
uma conferência, o Instituto Ethos lança três Responsabilização Social de Empresas, promovido pelo
mecanismos de difusão da RSE no Brasil: o Fundo Fórum Social Angolano. 47
de Capital Solidário (linha de crédito para
cooperativas), Índice de Desenvolvimento Infantil –
Empresarial (para filhos de funcionários) e o Pacto
Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção.
44 // O Instituto do Algodão Social (IAS) lança a
"Carta do Algodão", objetivando certificar as
fazendas com a SA 8000. 45 // A Bovespa lança
em sua página na internet a seção "Em Boa
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Companhia" para difundir as atividades de
responsabilidade sócio-ambiental das empresas
listadas. 53 // A Associação Empresarial de Itajaí
(ACII) promove o I Seminário de Responsabilidade
Social. 57 // O SESI realiza junto a HSM (empresa
especializada em educação executiva para alta
gestão) em São Paulo o Seminário Internacional
Responsabilidade Social – Agregando Valor para a
Indústria. 58 // A Editora JB (responsável pelo
Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil e Revista
Forbes do Brasil) cria o Prêmio Brasil de Meio
Ambiente, como o objetivo de divulgar boas
práticas na área ambiental. 64 // O SESI-MA
promove o 1o. Fórum SESI de Responsabilidade
Social Empresarial, com o objetivo de divulgar e
conscientizar empresas sobre os benefícios das
ações socialmente responsáveis. 65 // O jornal
Gazeta Mercantil juntamente com a Revista Idéia
Social iniciam a publicação semanal de uma
página sobre ações de responsabilidade social das
empresas. 66 // É realizado em Salvador - BA a IV
Conferência Interamericana de Responsabilidade
Social Empresarial pelo BID, Fieb e Instituto Ethos.
70
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Anexo II – Lista-base de início das ações diretas,
fundações ou institutos para o Histograma 1

Quadro elaborado pela autora com base em uma pesquisa nos sítios das empresas, em
novembro de 2005, com acréscimo de dados em 2006.

1
2
3
4

Empresa
Sadia
Bunge
Bradesco
Romi

5

Usiminas

6

Ford

1962

7

Monsanto

1964

8

Odebrecht

1965

9

Bosch

1971

10
11
12
13

Cargill
Johnson & Johnson
Rede Globo
Volkswagen

1973
1976
1977
1979

14

American Express

1981

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Unibanco
Abril
Banco do Brasil
CSN
Perdigão
DPaschoal
Iochpe-Maxion
Aracruz
Esso
Marcopolo
O Boticário
Azaléia
Pirelli
Arcor
C&A
Klabin
Metrô SP
SABESP
Tramontina
Ache

1982
1985
1988
1988
1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1992
1992
1993

Data
1951
1955
1956
1957
1962

Evento
Começo de associação
Início da fundação
Início da fundação
Início da fundação
Cria escola, depois
fundações
Criada a fundação
americana em 1936
Criada fundação
internacional, após início
no Brasil
Início da fundação
Começo de associação
beneficiente
Início da fundação
Ação direta
Início da fundação
Início da fundação
Criada fundação
internacional em 1954,
chegada ao Brasil em
1981
Fundado o instituto
Início da fundação
Início da fundação
Início da fundação
Ação direta
Início da fundação
Início da fundação
Ação direta
Ação direta
Ação direta
Início da fundação
Ação direta
Ação direta
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Ação direta
Ação direta
Ação direta
Ação direta
Ação direta

Endereço eletrônico
www.sadia.com.br
www.fundacaobunge.org.br
www.fundacaobradesco.org.br
www.fundacaoromi.org.br
www.usiminas.com.br
www.fordfound.org/
www.monsanto.com.br/
www.fundacaoodebrecht.org.br/
www.bosch.com.br
www.cargill.com.br
www.jnjbrasil.com.br
www.frm.org.br
www.volkswagen.com.br
www.americanexpress.com.br
www.institutounibanco.org.br
www.fvc.org.br
www.fbb.org.br
www.fundacaocsn.org.br
www.perdigao.com.br
www.educar.com.br
www.fiochpe.org.br
www.aracruz.com.br
www.esso.com.br
www.marcopolo.com.br
www.fundacaoboticario.org.br
www.azaleia.com.br/institucional
www.br.pirelli.com
www.fundacionarcor.org
www.institutocea.org.br/
www.klabin.com.br
www.metro.sp.gov.br
www.sabesp.com.br
www.tramontina.com.br
www.ache.com.br
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Credicard
GM
Ambev
Philips
Wal-Mart
Acesita
Orsa
Cosipa
Hering
Natura
Correios
Fiat
Xerox
Fersol
Infraero
Vale do Rio Doce
Honda
Shell
SKY
Suzano petroquímica
Pão de Açúcar

1993
1993
1993
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998

56

Banco Real

1998

57

SBT

58
59
60

Basf
Faber Castell
Peugeot

1998
1999
1999
1999

61

Belgo-Mineira

1999

62
63

Coca-Cola
McDonald's
Suzano papel e
celulose

1999
1999

65

Bank Boston

1999

66
67
68
69
70
71

Telefonica
Cemig
Comgás
Danone
Intervias
Itaú

1999
2000
2000
2000
2000
2000

72

Kellogg’s

2000

73

Carrefour

2000

64

1999

74 Grupo Camargo Corrêa 2000
75
Souza Cruz
2000

Fundado o instituto
www.credicard.com.br
Fundado o instituto
gmb.chevrolet.com.br
Patrocínio a instituto
www.ambev.com.br
Ação direta
www.social.philips.com.br/
Ação direta
www.walmartbrasil.com.br
Início da fundação
www.acesita.com.br
Início da fundação
www.fundacaoorsa.org.br
Ação direta
www.cosipa.com.br
Ação direta
www.hering.com.br
Ação direta
www.natura.net
Ação direta
www.correios.com.br
Ação direta
www.fiat.com.br
Fundado o instituto
www.xerox.com
Ação direta
www.fersol.com.br
Ação direta
www.infraero.gov.br
Início da fundação
www.cvrd.com.br
Ação direta
www.honda.com.br
Ação direta
www.shell.com.br
Ação direta
www.sky.tv.br
Ação direta
www.suzanopetroquimica.com.br
Fundado o instituto
www.institutopaodeacucar.org.br
Práticas iniciam-se com a
www.bancoreal.com.br
fundação de um instituto
Trabalho social e posterior
fundação
www.ccgss.com.br
Ação direta
www.basf.com.br
Ação direta
www.faber-castell.com.br
Ação direta
brasil.peugeot.com.br
www.fundacaobelgomineira.org.
Consolidação da fundação
br
Fundado o instituto
www.cocacolabrasil.com.br
Fundado o instituto
www.instituto-ronald.org.br
Fundado o instituto

www.ecofuturo.org.br
www.bankboston.com.br/
Início da fundação
fundacao
Início da fundação
www.fundacaotelefonica.org.br
Ação direta
www.cemig.com.br
Ação direta
www.comgas.com.br
Ação direta
www.danone.com.br
Ação direta
www.intervias.com.br
Consolidação da fundação www.fundacaoitausocial.org.br
Criada Fundação
americana em 1930; em
2000, início dos projetos www.wkkf.org
em "áreas geográficas
prioritárias" no Brasil.
Criada Fundação
www.fondation-internationaleInternacional, após início
carrefour.org
no Brasil
Fundado o instituto
www.camargocorrea.com.br/
Fundado o instituto
www.institutosouzacruz.org.br
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76

Telemig

2000

Fundado o instituto

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Alphaville
Autoban
Bombril
Daslu
Embraer
Embratel
Telemar
Intel
Multibrás
Unilever
Votorantim
Varig
CPFL
Toshiba

2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003

91

Petrobrás

2003

92
93
94
95
96
97
98
99
100

Avon
Elektro
Randon
Firestone
Alumni
Vivo
Gerdau
Nestlé
HSBC

2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2006

Início da fundação
Ação direta
Ação direta
Ação direta
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Ação direta
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Patrocínio a instituto
Ação direta
Ação direta
Adesão a órgãos
internacionais para ação
direta
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Fundado o instituto
Ação direta
Grupo para ação criado
Início da fundação
Fundado o instituto
Início da fundação
Fundado o instituto

www.institutotelemigcelular.org.
br
www.alphaville.com.br
www.autoban.com.br
www.bombril.com.br
www.daslu.com.br
www.embraer.com.br
www.institutoembratel.org.br
www.institutotelemar.org.br
www.intel.com/portugues
www.consuladodamulher.com.br
www.unilever.com.br/instituto/
www.institutovotorantim.org.br
www.varig.com.br/
www.cpflcultura.com.br
www.toshiba.com.br
www.petrobras.com.br
www.institutoavon.org.br/
www.elektro.com.br/
www.randon.com.br
www.firestone.com.br
www.alumni.org.br
www.institutovivo.org.br
www.gerdau.com.br
www.nestle.com.br
www.hsbc.com.br
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Anexo III – Formulário 2005 para a elaboração do balanço social no modelo IBASE
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