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RESUMO 

 

CARVALHO,  Mariangela Pinheiro de. Responsabilidade social e investimento social 

privado na empresa GTECH Brasil - Estudo de caso.  Orientação: Paulo Fontes. FGV.  Rio 

de Janeiro. 2015. 

 

Esta dissertação traça uma trajetória, evitando, no entanto, uma linha evolucionista, dos 

termos e conceitos que foram usados no decorrer da história para identificar as intervenções 

das empresas em ações sociais, desde as atuações assistencialistas até a atuação direta em 

projetos, com criação de institutos e fundações ligados às empresas, compartilhando não só 

investimentos financeiros, mas conhecimento, tecnologia e mão de obra especializada. Mas, 

como veremos, só isso não é suficiente para que uma empresa seja caracterizada como 

socialmente responsável. Como parâmetro, será trabalhada a diferenciação entre 

responsabilidade social empresarial (RSE) e investimento social privado (ISP), usando as 

definições e modelos do Instituto Ethos de Responsabilidade Social e do Grupo de Institutos e 

Fundações e  Empresas (GIFE), respectivamente.  Como estudo de caso, será apresentada a 

GTECH Brasil, empresa multinacional do ramo de loterias online, que, para realizar ações 

sociais, criou o Instituto Gtech de Cidadania e Cultura (IGCC), em 2000. A empresa, fazendo 

uso da verba disponível de incentivo à cultura,  com a Lei Rouanet, realizou um projeto 

corporativo de arte-educação, chamado Projeto Asa, que tinha por foco trabalhar com jovens 

de sete a 17 anos, englobando arte e tecnologia.  Por acreditar no poder transformador da arte, 

o projeto foi se atualizando e passou a desenvolver o conceito de arte-cidadania.  O Asa  

funcionou até 2009, durando mais do que a própria empresa, que, em 2006, encerrou as 

atividades no Brasil. Nesse período, atendeu a mais de 3.500 crianças e jovens.  Por meio de 

documentos, manuais, relatórios e diversas entrevistas, o presente trabalho delineou as 

atividades sociais da GTECH, analisando se a empresa deveria se enquadrar como RSE ou 

ISP e também demonstrando alguns dos  impactos gerados pelas ações realizadas tanto nos 

funcionários da empresa, quanto na equipe do projeto e, principalmente, nos jovens que 

participaram das atividades.  

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial, Investimento Social Privado, Gtech 

Brasil, Projeto Asa, Arte-cidadania,  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation traces a path, avoiding, however, an evolutionary line, the terms and 

concepts that have been used throughout history to identify the interventions of companies in 

social actions, from the welfare performances to the direct involvement in projects, with the 

creation of institutes and foundations connected to the companies, sharing not only financial 

investments but also technology, skilled labor and knowledgement. Nevertheless, as we may 

see, that is not enough for a company to be characterized as socially responsible. As a 

parameter, the differentiation between corporate social responsibility (CSR) and private 

social investment (PSI) will be taken forward, using the definitions and models respectively 

from Ethos Institute for Social Responsibility and from GIFE (Group of Institutes and 

Foundations and Companies). As a case study it will be presented GTECH Brazil, a 

multinational company in the online lottery business, which to perform social actions, created 

the Gtech Institute of Citizenship and Culture (IGCC), in 2000. The company, making use of 

available funds to encourage culture, through the Brazilian Rouanet Law, conducted a 

corporate project based on art education, called  “Asa Project”, which was focused on young 

people aged from seven to seventeen years old, encompassing art and technology. Believing 

in the transformative power of art, the project was updated and proceeded developing the art-

citizenship concept. Asa project worked until 2009, lasting more than the company itself, 

which in 2006 ended its activities in Brazil. During this period served more than 3,500 

children and youths. By means of documents, manuals, reports and several interviews, this 

dissertation  will outline the social activities of GTECH, analyzing whether the company 

should fit as CSR or PSI and also showing some of the impacts of actions taken in the 

company employees, as well as in the project team, and especially among the young people 

who participated in the activities. 

 

 

 

Keywords: Business Social Responsibility, Private Social Investment, GTECH Brasil, Asa 

Project, Arts & Citizenship 
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“A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte” 

(Arnaldo Antunes - Titãs) 
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INTRODUÇÃO 

 

I – Apresentação 

 

Há mais de 15 anos, venho trabalhando com projetos sociais, ora como representante 

do capital financiador, trabalhando em empresas públicas e privadas, ora como representante 

de organizações da sociedade civil, captando recursos. Com formação na área de 

Comunicação, tenho especial interesse em observar como esses atores dialogam, tendo 

aparentemente interesses tão distintos sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Questiono se, de 

fato, há um diálogo, se todos sabem do que estão falando ou se o que acontece é apenas uma 

simulação de negociação numa babel conceitual que cada um dá o significado mais adequado, 

segundo seu próprio interesse, sem que estes respectivos interesses sejam bem compreendidos 

por todos. De fato, essa questão é comum a todos os que, de alguma maneira, estão 

envolvidos com as questões de desenvolvimento social.  

Por ter trabalhado durante muito tempo na área, tenho uma especial preocupação sobre 

como de fato implantar mais do que um programa estratégico de responsabilidade social 

empresarial (RSE), mas fazer disso um conceito que vá além da visão da liderança da 

empresa, perpassando por todas as esferas da corporação. Desta preocupação, nasce a 

pergunta: como as empresas que assumem um compromisso com a RSE se comportam em 

suas práticas diárias?  Principalmente, porque a realidade tem demonstrado que nem sempre 

essas práticas são aderentes ao discurso empregado pelas empresas, não necessariamente por 

má fé, mas, muitas vezes, por falta de conhecimento e entendimento do que o conceito 

carrega como significado ou por uma interpretação equivocada, levada pela onda e pelo 

modismo da mídia. Modismo, porque algumas palavras caem no gosto popular e passam a ser 

usadas indiscriminadamente e há mais do que jargões próprios de grupos, palavras que, para 

além do seu significado, passam a ser obrigatórias em qualquer texto politicamente correto, 

que deseje ou necessite mostrar algum compromisso social.  

 O próprio conceito de responsabilidade social empresarial é um exemplo, pois é mais 

do que modismo fazer uso de práticas socialmente responsáveis e divulgá-las, o que se tornou 
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imperativo. Hoje, uma empresa que não apresenta um balanço social e de sustentabilidade, 

seguindo o modelo IBASE (Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas) e dentro 

das normas do GRI (Global Reporting Initiative), pode não ser bem aceita pela sociedade em 

geral, incluindo seus consumidores, fornecedores e, muitas vezes, pelo próprio grupo de 

colaboradores internos (funcionários). Isso porque demonstraria estar fora do compromisso 

com o futuro das próximas gerações, como afirma Ashley:  

 

Por um lado, a responsabilidade social de uma empresa tem de ser pensada em 

relação a sua inserção em um complexo mundo social e cultural regido por 

determinados valores e normas culturais comuns àquela sociedade. Por outro lado, a 

própria noção de responsabilidade social é um valor cultural cada vez mais aceito e 

comumente empregado ao redor do mundo,  principalmente como consequência das 

atuais mudanças no modo de como se concebe o papel social da empresa perante a 

sociedade (ASHLEY, 2005:11).  

 

Além disso, as práticas sociais e sustentáveis são condições para a obtenção de 

algumas certificações de qualidade internacional. Até o Índice Dow Jones, da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque, avalia esses critérios para cotar as ações das empresas na Nasdaq, 

com do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI Index), criado em 1999. Esse índice 

inspirou avaliações semelhantes em todo o mundo. Aqui no Brasil, desde 2005, a Bovespa 

trabalha com o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), com o qual os Investimentos 

Socialmente Responsáveis (ISR) são analisados e estrategicamente realizados
1
. Segundo 

Sandra Guerra, Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), em entrevista ao Valor Econômico
2
,  temas como 

governança e boas práticas sociais eram mais um desejo do que uma prática corrente 

empresarial, pois era difícil haver um interesse real por parte das empresas. No entanto, a 

reportagem demonstra que, em quase 10 anos, o ISE já se consolidou no mercado nacional e 

                                                           
1
 Revista Relações com Investidores. Disponível em:  http://www.ibri.com.br/download/revista_RI/PDF/RI-

91.pdf Acessado em: 30/06/2014. 

2
 TAUHATA, Sérgio. Valor Econômico. Publicado em 10/12/2014. Acessado em: 17/12/2014.             Disponível 

em:  

http://www.valor.com.br/search/apachesolr_search/%22SUSTENTABILIDADE%20EMPRESARIAL%22?solrsort=c

reated%20desc  

http://www.ibri.com.br/download/revista_RI/PDF/RI-91.pdf
http://www.ibri.com.br/download/revista_RI/PDF/RI-91.pdf
http://www.valor.com.br/search/apachesolr_search/%22SUSTENTABILIDADE%20EMPRESARIAL%22?solrsort=created%20desc
http://www.valor.com.br/search/apachesolr_search/%22SUSTENTABILIDADE%20EMPRESARIAL%22?solrsort=created%20desc
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tem gerado resultados extremamente satisfatórios, pois a base do índice demonstra que, a 

longo prazo, as empresas que possuem alto grau de governança e incluem em suas estratégias 

de negócio questões relativas à responsabilidade social, ambiental e econômica apresentam 

índices superiores à média do mercado. Comparada com o Índice Bovespa, o ISE ofereceu um 

retorno nominal de mais do que o dobro, com ganhos de 159%  contra 74% do Ibovespa, no 

período de novembro de 2005 a novembro de 2014. 

Nesse cenário, ao pensar na minha trajetória de vida e profissional, percebo que 

questões relativas ao tema da responsabilidade social já estavam latentes em mim, muito antes 

da minha entrada no mundo corporativo. O meu campo pessoal de envolvimento com uma 

espécie de compromisso com as questões sociais vem do meu berço: nasci em uma família 

muito simples, financeiramente carente, com rigidez religiosa, em uma cidade burguesa e em 

um período histórico de conturbações políticas, em plena ditadura militar.  Cresci nos tempos 

da ditadura militar, cantei “Esse é um país que vai pra frente”, durante desfiles de sete de 

setembro, carreguei a bandeira do Brasil, cheia de orgulho cívico, usando luvas brancas e, 

estudei em colégio público até o ensino médio. Vi meu pai usar todos os seus décimos 

terceiros salários para comprar os livros para mim e meus irmãos. Ele queria um futuro 

melhor para sua prole, e a educação era o único caminho que ele enxergava para isso.  

O engajamento para querer promover uma transformação social esteve comigo desde 

pequena, tanto nas aulas de alfabetização para os idosos da igreja que meu pai fundou em 

Duque de Caxias, quando eu tinha nove anos, como na inscrição para ser professora do 

MOBRAL, aos 15 anos, nas mobilizações das campanhas de alimento e agasalho, na escolha 

por estudar Comunicação Social, Jornalismo, ou muito mais tarde nas atividades de 

conscientização sobre o câncer de mama. Enfim, o compromisso pessoal em usar tudo o que 

estivesse ao meu alcance em prol do bem-estar coletivo já me acompanhava. A 

responsabilidade social pessoal tornou-se um habitus
3
 que fez parte da minha constituição 

como pessoa e cidadã.  

                                                           
3
 Os conceitos de “habitus” e “campo” são de Pierre Bourdieu.  O sociólogo francês explica a formatação de 

campo como sendo o espaço em que um conjunto de contextos semelhantes se confronta, debatendo com 
outros espaços, em uma briga de poder pela própria existência, incutindo mais fortemente suas respectivas 
linhas de pensamento como algo natural, em todos os agentes do processo, a fim de que as assimilem de 
forma tão natural, que sequer percebam qual foi a origem do pensamento, formando o habitus do grupo 
(definição minha, de acordo com a leitura do pensamento bourdieusiano). 
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Para tentar entender melhor esse processo, sob um prisma mais acadêmico, resolvi 

buscar maior aplicabilidade do conhecimento adquirido durante o Mestrado em Bens 

Culturais e Projetos Sociais, confrontando os debates nas ciências sociais com a literatura não 

acadêmica existente sobre o tema. Além disso, busquei também contrastar as literaturas 

acadêmicas e não acadêmicas com a minha própria experiência pessoal.  Afinal, participei de 

projetos de implantação de programas de responsabilidade social em empresas que não a tinha 

como uma prática estratégica, mas que em algum momento, seguindo um desejo de suas 

direções, incorporaram a temática nos planejamentos  corporativos, nas declarações públicas e 

em suas  práticas. De fato, “uma percepção mais clara das transformações profundas pelas 

quais a sociedade está passando e do conjunto de seus interesses e necessidades pode levar as 

empresas a ampliarem a visão de seu papel, percebendo a necessidade de geração de valor 

para todos os seus stakeholders.” (ALIANÇA CAPOAVA, 2010:12). Foi o que vi acontecer 

na prática, mais de uma vez. 

Inicialmente, a pesquisa apresentaria a área de RSE em três empresas, mas com o 

decorrer do tempo, a dificuldade em obter retorno de alguns empresários e integrantes dos 

processos de RSE impulsionou-me a fazer um novo recorte da proposta original e ajustar o 

foco para uma das empresas, a GTECH Brasil, na qual, pela primeira vez, tive a oportunidade 

de exponenciar o desejo de fazer algo pela transformação social em algo palpável, mensurável 

e visível. Para isso, tive que buscar outras pessoas que compactuassem do mesmo sentimento 

e quisessem fazer parte daquele processo.  Tomando este caso como um exemplo específico, 

mas que, pela minha vivência no meio do chamado “terceiro setor”
4
, expressa a situação de 

diversas outras pessoas com engajamento social, pode-se delimitar o campo pessoal da 

responsabilidade social como sendo fruto da história de vida, referenciais e convicções 

pessoais, tudo muito sentido e vivenciado empiricamente, o que leva indivíduos a atuarem em 

prol do desenvolvimento social de uma comunidade, de um país e do mundo. 

 A GTECH Brasil era a filial brasileira da multinacional GTECH Corporation, na qual 

trabalhei como gerente de comunicação corporativa, o que também implantei, e fui diretora 

administrativa financeira nos três primeiros anos de existência do Instituto Gtech de   

                                                           
4
 Sobre o terceiro setor, SINA e SOUZA (1999)  afirmam que “é constituído por organizações, cujas atividades 

estão centradas em aspectos sociais, sem fins lucrativos ou de interesse econômico, que geram bens e serviços 
de caráter público. (...) A terminologia “terceiro setor” é empregada para diferenciar essas organizações da 
área privada e pública, designadas ‘segundo e primeiro setores’.”  
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Cidadania e Cultura (IGCC). Criado para ser o braço social da empresa, com o Instituto 

elaborou-se e desenvolveu-se um projeto de arte-educação, chamado Projeto Asa, que 

sobreviveu mais tempo do que a empresa no Brasil e ao próprio Instituto, pois foi absorvido 

por outra instituição, o Instituto Pensarte, quando a GTECH encerrou suas atividades de 

negócios no país, em 2006. Paralelamente, o Instituto desenvolveu, em parceria com a área de 

recursos humanos da empresa, um programa de voluntariado chamado Amigo GTECH, que 

será parcialmente comentado, já que o foco como objeto de estudo será o Projeto Asa. 

 Apesar do envolvimento direto com o projeto e a empresa, é importante ressaltar que o 

tempo decorrido desde o meu afastamento da empresa
5
 e a minha saída do IGCC, em março 

de 2003, e o efetivo desligamento da GTECH, em outubro do mesmo ano, já traz o 

afastamento necessário para colocar-me no papel de observadora do fenômeno. Além disso, 

as diversas entrevistas realizadas com os participantes do IGCC e dos projetos  permitem um 

confronto com as minhas percepções e memórias pessoais. Esses dois movimentos me 

colocam na condição dupla de pesquisadora e sujeito-participante do fenômeno. É desse lugar 

que pretendo traçar  a trajetória do IGCC e apresentar o Projeto Asa como  objeto de estudo, a 

fim de demonstrar como se deu a prática dos conceitos de responsabilidade social empresarial 

(RSE)  e investimento social privado (ISP)
6
 e como ambos os conceitos foram absorvidos 

pelas empresas no Brasil, a partir da década de 1990.  

 

II – Os campos da responsabilidade social empresarial  

  

Embora, como veremos no Capítulo 1, a história da RSE tenha registros pontuais bem 

mais antigos, foi a partir dos anos de 1990 que o conceito ganhou forma, e o tema passou a 

fazer parte de discussões dentro e fora da academia. E é exatamente sob essa vertente que 

iremos observar, analisar e apresentar a atuação das empresas. Em alguns momentos, 

academia e mercado irão se complementar, por meio de eventos, seminários e produção de 

                                                           
5
  Fiquei afastada da empresa a partir de março de 2003, primeiro de licença médica, depois, de abril a agosto, 

em licença maternidade, e até outubro em férias acumuladas.  

6
 As definições desses dois conceitos serão explicadas mais à frente, entre as páginas 27 e 29. 
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literatura, analisando “cases” de projetos realizados pelas empresas. No caso específico deste 

trabalho, o que se espera é exatamente rever o processo de desenvolvimento do IGCC e do 

Projeto Asa à luz do que os teóricos acadêmicos e os consultores, institutos e empresários 

dizem a respeito da responsabilidade social e do investimento social privado, sendo ou não 

ferramentas estratégicas de negócio. 

A academia é o campo da suposta observação isenta, mas também do questionamento, 

do contraponto, da análise e da contextualização social, histórica, política e econômica. No 

entanto, cada vez mais, tem-se observado o imbricamento de estudos acadêmicos com 

práticas de mercado, o que pode enriquecer o resultado, pois a academia traz a reflexão e os 

modelos de pesquisa e observação, e o mercado oferece a prática do dia a dia, da realização 

do fenômeno a ser estudado.   

Enquanto a literatura não acadêmica se restringe, muitas vezes, a apresentar os casos 

de sucesso, os porquês dos sucessos e fracassos desse ou daquele projeto, à academia cabe 

observar de forma abrangente o que levou ao surgimento da RSE, quais fatores e agentes que 

influenciaram o surgimento e fortalecimento desse compromisso empresarial, o que está por 

trás disso e quais são os possíveis caminhos esperados no futuro. 

 

A produção acadêmica 

 

Não é propósito deste trabalho entrar no detalhe, nem discorrer sobre a imensa gama 

de estudos acadêmicos realizados em torno do tema responsabilidade social. Mas, neste 

momento, cabe fazer um breve registro de algumas abordagens já realizadas, com a finalidade 

de demonstrar a trajetória do conceito do ponto de vista acadêmico, seguindo o pensamento 

de Ashley: “De acordo com a abordagem crítica, o conceito e o discurso de ética e 

responsabilidade social corporativa carecem de coerência teórica, validade empírica e 

viabilidade normativa, mas oferecem implicações para o poder e o conhecimento dos agentes 

sociais.” (ASHLEY, 2005:48)  
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Segundo Araújo e Kalb (2008), na Europa, no final de século XVIII e, principalmente, 

no século XIX, a pressão e a atuação dos sindicatos e de alguns empresários de visão mais 

humanitária criaram o solo fértil para o surgimento de pensadores e ativistas, chamados por 

Karl Marx de “socialistas utópicos”, gerando um espaço político para debater questões que 

envolviam uma ideia de responsabilidade social e que também era uma crítica à sociedade 

burguesa da época.  

 

Nesta linha de pensamento pode-se citar Robert Owen, 1771-1858, socialista 

utópico inglês e rico industrial que instituiu vários benefícios para os seus 

empregados, dentre os quais, a diminuição da jornada de trabalho para dez horas, a 

criação de jardins de infância para os filhos dos operários e a criação de armazéns 

que vendiam gêneros alimentícios e outros artigos a preço de custo para os 

operários. Owen recusava-se a empregar nas fábricas menores de dez anos – fato 

inédito na época. Suas indústrias tornaram-se modelo de legislação social e 

obtiveram lucros crescentes (BATEMAN, SNELL,1998 Apud ARAÚJO,  KALB, 

2008). 

 

Influenciados por esses pensadores, o assunto entrou na pauta do mundo dos negócios 

com a chamada escola socioeconômica, que tratava da responsabilidade social de forma 

proativa, na busca da promoção do bem-estar social.  

 

Esta corrente tem como precursor Andrew Carnegie, 1835-1919, que apresenta dois 

princípios para a responsabilidade social das organizações. O primeiro deles, o 

“princípio da caridade”, sustenta que os mais afortunados da  sociedade devem 

ajudar aos menos afortunados, como desempregados, inválidos, doentes e idosos. 

[...] O contraponto da escola socioeconômica está no pensamento econômico 

clássico, que é a segunda corrente de pensamento que envolve a responsabilidade 

social nas organizações. Esta corrente é representada, principalmente, por Milton 

Friedman, Prêmio Nobel de Economia em 1975. (ARAÚJO, KALB, 2008) 

 

Desde os anos 1950, a ética e a responsabilidade social permeiam estudos acadêmicos 

e empresariais nos Estados Unidos. Segundo Ashley (2005), no final da década de 1960, 

diversos autores na Europa também passaram a discutir a importância da RSE pela ação de 

seus dirigentes e administradores, como Bowen, Mason, Chamberlain, Andrews e Galbraith, 

entre outros. Dependendo da linha de pensamento, alguns autores a apoiam, outros a 
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rechaçam. Os que são contrários baseiam-se nos conceitos de “direitos da propriedade”, de 

Friedman, e na “função institucional”, de Leavitt. Já os autores que seguem a linha de apoio à 

RSE vêm de uma área acadêmica chamada “Negócios e Sociedade”, com destaque para os 

trabalhos de Carroll, Donaldson e Dunfee, Frederick e Wood. (ASHLEY, 2005:48) 

Para Friedman, o objetivo da empresa seria a geração de lucro para os acionistas e 

fugir desta premissa significaria violar “as obrigações morais, legais e institucionais” da 

empresa. O que não deixa de ser um paradoxo interessante, já que Friedman é um dos maiores 

defensores do pensamento liberal, e, como veremos mais a frente, a linha de pensamento 

neoliberal de descentralização do Estado e liberdade de mercado formaram a base para o 

desenvolvimento da responsabilidade social empresarial, como conhecemos hoje.  

 Já Leavitt argumenta que cada instituição deveria cumprir seu papel. Existem 

instituições cujos papéis seriam específicos para tratar das questões sociais, como governo, 

igrejas, ONGs, sindicatos, etc. Esta não seria a função institucional de uma empresa e seus 

dirigentes não teriam competência, nem tempo para cuidar de questões sociais. O foco deveria 

estar em fazer o negócio da empresa se realizar plenamente, gerando lucro para os acionistas, 

emprego para as pessoas e desenvolvimento financeiro para o país.   

Segundo Jones (1996 apud ASHLEY, 2005), os argumentos favoráveis à 

responsabilidade social empresarial podem ser divididos em duas linhas: ética e instrumental. 

A primeira aborda a questão moral e religiosa das ações sociais, pois as pessoas que 

trabalham nas empresas têm um compromisso com o conjunto da sociedade, como um dever 

moral, que  deve ser levado para dentro das empresas que essas pessoas representam. A 

segunda, instrumental, afirma que há uma ligação entre o desempenho da empresa e o 

comportamento socialmente responsável por ela executado, gerando um pensamento positivo 

entre trabalhadores e mercado consumidor, sobre as atividades e produtos da empresa.  

No Brasil, no início dos anos 1990, não havia cursos específicos, e poucos eram os 

projetos acadêmicos que abordavam a questão da responsabilidade social empresarial. No 

entanto, este quadro mudou tremendamente nos últimos anos, com a inclusão de diversas 

disciplinas e especializações que colocam em foco as questões sociais relacionadas a projetos 

desenvolvidos por organizações não governamentais (ONGs), institutos e fundações 

independentes e ligados a empresas. Segundo Pereira (2007), o tema responsabilidade social 
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ganhou destaque em diversas áreas do conhecimento, a partir da segunda metade dos anos 

1990, a saber:  

 

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 1960 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 empresário, entre outras. 

 

 No que tange às produções acadêmicas, Rodrigo Vieira desenvolveu sua dissertação 

de Mestrado em Ciência da Informação, fazendo um levantamento da produção científica 

brasileira sobre o terceiro setor, baseado no banco de dados da CAPES. “O corpus da pesquisa 

foi composto por 574 referências bibliográficas, sendo 483 dissertações e 91 teses, produzidas 

em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, entre os anos de 1994 a 2009” (VIEIRA, 

2011). 

Rafael Machado, em sua dissertação de Mestrado, em 2012, apresenta o campo da 

RSE, como sendo multifacetado e permeado de disputas sociais e políticas, apresentando duas 

abordagens para estudar a RSE: o que deveria ser a prática da RSE e a prática moldada por 

uma visão neoliberal. O autor afirma que, deixando de lado a visão apologética que envolve a 

RSE, há também uma vasta literatura crítica, que avalia a RSE como expressão por excelência 

do projeto neoliberal no país, baseados nos conceitos formulados nas décadas de 1970 e 1980 

sobre neoliberalismo. Machado (2012) afirma que não rejeita essa linha de pensamento mais 

crítica, mas que é necessário ampliar o estudo, apresentando mediações importantes entre a 

teoria e a prática, pois o tema vem ganhando novos prismas de observação e análise. 
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Numa visão geral, o movimento de RSE contribuiu para o entendimento de que o 

crescimento econômico sem a integração das dimensões sociais e ambientais não 

pode ser considerado um indicador de desenvolvimento de uma sociedade. 

Atualmente, vê-se um grande movimento no sentido de criar novas medidas que 

agreguem não só a dimensão econômica, mas a dimensão humana. A ONU 

contribuiu para isso com a criação do IDH, incorporando a saúde e a educação na 

discussão do desenvolvimento. E ultimamente já se discutem formas de adicionar a 

dimensão ambiental e, até mesmo, a felicidade e o bem-estar, ao novo conceito de 

desenvolvimento sustentável (ALIANÇA CAPOAVA, 2002:28). 

  

 Assim, alguns trabalhos acadêmicos desenvolvidos tratam da responsabilidade social 

empresarial, a partir de diferentes referenciais. No site do CNPq
7
, por exemplo, pode-se fazer 

um vasto levantamento de textos, entre artigos, dissertações e teses sobre o tema. Por 

exemplo, sob o título de responsabilidade social, aparecem 2151 arquivos.  Além disso, há 

títulos relacionados e temas tangenciais, nos quais também estão registrados diversos outros 

trabalhos como: Responsabilidade Social Corporativa: 219; Responsabilidade Social 

Empresarial: 350; Responsabilidade Social na Empresa: 436; Responsabilidade Social das 

Empresas: 488; Corporate Social Responsibility: 195; Social Responsibility: 1440; Filantropia 

Empresarial: 26;  Filantropia: 109; Cidadania Empresarial: 66; Investimento Social Privado: 

56; entre muitos outros.  

Dois outros temas que comparecem nas pesquisas são relativos às questões de meio 

ambiente e terceiro setor, a saber: Responsabilidade Socioambiental: 160; Desenvolvimento 

Sustentável: 3188; Sustentabilidade: 4001; Gestão Socioambiental e Responsabilidade 

Socioambiental: 81; Meio Ambiente: 11.167; Terceiro Setor: 735. 

Sobre meio ambiente e sustentabilidade, diversos trabalhos abordam “cases” de 

empresas que alteraram seu modo de produção, visando à preservação do meio ambiente e à 

sustentabilidade para as próximas gerações. É o caso do trabalho desenvolvido por Manzione 

Junior (2011), que apresenta a RSE sob a perspectiva dos processos de comunicação, 

tangenciando a questão ambiental. Isso porque com o desenvolvimento da tecnologia, o 

consumidor começa a alterar a hierarquia de forças do mercado, já que possui livre acesso, 

através das mídias sociais, para divulgar seus desagravos contra empresas que não estejam 

comprometidas com o desenvolvimento mundial. O autor afirma que um dos benefícios da 

globalização é o fato de ter se criado uma imagem global de cuidado com a sobrevivência do 

                                                           
7
 Disponível em: www.cnpq.com.br . Acessado em: 20/11/2014. 

http://www.cnpq.com.br/
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planeta.  Já Almeida (2010) apresenta um estudo sobre em que medida as políticas públicas e 

ações governamentais relacionadas às questões ambientais podem influenciar positivamente 

no desempenho empresarial econômico e socioambiental, usando como estudo de caso o setor 

lácteo do Estado de Goiás.  

 Ao pesquisar sobre RSE, o termo terceiro setor, comparece fortemente. Assim 

denominado para diferenciar-se do primeiro setor da economia, formado pelo Estado, e do 

segundo setor, formado pelo mercado. O terceiro setor é formado por organizações da 

sociedade civil, como organizações não governamentais (ONGs),  Associações,  movimentos 

e grupos legalmente registrados ou não, de diferentes linhas ideológicas e religiosas, que 

passaram mais fortemente, após 1984, no Brasil de abertura política, a expor seus 

desconfortos, desejos e luta por seus direitos civis. Principalmente, nos anos 1990, quando a 

RSE passou a incorporar o discurso empresarial com maior frequência, o terceiro setor 

compareceu como uma via alternativa para a realização de diversos projetos sociais de 

interesse público, patrocinados por empresas.   

Do mesmo modo  que aconteceu com a RSE, a academia também se propôs a estudar 

o terceiro setor nas diversas áreas do conhecimento. Na área de Direito, a dissertação de 

Barbieri (2006) é um exemplo interessante que procura excluir o uso ideológico, fruto do 

projeto neoliberal, que se faz comumente do terceiro setor, para fazer uma exegese do tema, 

revendo sua origem, conceitos, papéis e processos regulatórios. Na área de economia, também 

há vários trabalhos desenvolvidos, como o de Oliveira (2005), que apresenta uma análise da 

importância do terceiro setor no Brasil, pesquisando o índice de representatividade das 

instituições que o formam, no que tange à “oferta de emprego nas áreas de assistência social, 

educação saúde, cultura e recreação”, fazendo uma trajetória da ação social no país, 

“culminando com o marco legal e a legislação para o terceiro setor”. 

 Para acrescentar elementos novos ao debate, o presente trabalho insere-se em uma 

proposta acadêmica de demonstrar que a RSE deve ocupar um lugar de destaque dentro da 

empresa, sendo encarada como parte da estratégia de negócio. Ao analisar as ações realizadas 

pela GTECH, através do IGCC, procurar-se-á mostrar em que medida os programas 

realizados pela empresa, incluindo o projeto de voluntariado, encaixaram-se dentro da 

perspectiva do Instituto Ethos sobre RSE, ou de ISP, conforme definição do GIFE. E, 
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principalmente, deseja-se mostrar que as ações realizadas foram sementes multiplicadoras de 

compromisso social em todos os que de alguma forma se envolveram com os projetos, 

principalmente, as crianças e jovens, que tiveram um encontro não só com a tecnologia, mas 

principalmente, com a arte, que creio, gera um caminho sem volta ao encontro do 

desenvolvimento pessoal de um espírito crítico e da liberdade.  

 

A produção sobre RSE fora da academia 

 

A discussão sobre o que seria e como se implantaria a RSE nas empresas ocorre além 

dos muros acadêmicos e mobiliza diversos atores essenciais ao processo, envolvendo 

empresários de diversos setores, trabalhadores, especialistas, consultores, entre outros. A 

discussão abarca a busca pelo entendimento sobre o que é a RSE na prática e também é uma 

tentativa de  oferecer um melhor direcionamento, criando metas e objetivos claros e buscando 

adequar as ideias de transformação do mundo  aos padrões empresariais de investimento, 

mensuração de resultados e avaliações processuais.  

 

Acostumadas ao controle do Estado, as empresas foram surpreendidas pelas 

demandas sociais, que saíram em busca da abrangência em nível de políticas 

públicas. Nesse processo, suas práticas mais intrínsecas começaram a ser 

questionadas. Um exemplo de controle da sociedade que ganha legitimidade é o 

poder do consumidor, no qual se tem investido de forma progressiva. (ALIANÇA 

CAPOAVA, 2010:28) 

 

Precursor das organizações do chamado terceiro setor, que se se proliferaram a partir 

da década de 1990, em 1981, foi formada uma organização da sociedade civil, pioneira, 

fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o IBASE – Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas. O objetivo principal deste instituto era dar acesso aos movimentos sociais e 

organizações populares a informações sobre economia, política e situação social no Brasil.  
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O movimento iniciado pelo IBASE foi responsável pelo fortalecimento da sociedade 

civil, pelo desenvolvimento da sensibilidade cidadã e pela difusão de valores 

centrais como democracia e justiça. De sua postura e ações estratégicas, surgiram 

diversas campanhas: “Campanha Nacional pela Reforma Agrária” (1983); “Se liga, 

Rio” (1988); “Movimento pela Ética na Política” (1992) e Ação da Cidadania contra 

a Fome a Miséria e pela Vida” (1993-1994). Surgia, assim, um novo ethos de 

responsabilidade social. A responsabilidade social centrada na ação voluntária de 

indivíduos dedicados a causas públicas e na organização da sociedade civil.” 

(MELO NETO, 2004: 19) 

 

O IBASE gerou parâmetros de análise e auxiliou no processo de implantação de 

diversas instituições que visavam ao desenvolvimento social. Assim, também fora do 

ambiente acadêmico, diversas empresas passaram a participar da discussão sobre o tema do 

engajamento empresarial, buscando melhores práticas de atuação. A partir, principalmente, 

dos anos de 1990, foram criadas algumas instituições de suporte empresarial, para dar conta 

dessa nova demanda. Entre elas, destacamos o Instituto Akatu, o Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Compromisso Empresarial para a 

Reciclagem (CEMPRE), a Fundação ABRINQ e Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 

(ETCO).  Internacionalmente, temos também o Global Reporting Initiative (GRI), 

Accountability e o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), e a  

Organização das Nações Unidas (ONU), com o Global Compact e o Programa das Nações 

Unidas para o  Desenvolvimento (PNUD).   

Nos debates sobre responsabilidade social há, ainda, duas instituições não acadêmicas 

que se destacam: o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE –, criado em 1995, e o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social, fundado em 1998.  Essas duas instituições 

apresentam, respectivamente, as definições de ISP e RSE escolhidas para serem trabalhadas 

nesta dissertação e, por isso, vamos detalhar um pouco mais o escopo de atuação de cada uma 

delas, a fim de conhecê-las melhor. 

O Instituto Ethos é uma organização que trabalha com as empresas, disseminando as 

práticas empresariais que abarcam o conceito de RSE. Por meio da Uniethos, a universidade 

da RSE, são realizados cursos, palestras e encontros, além de serem publicados livros, revistas 

e artigos sobre o tema. De tudo o que se diz apropriadamente sobre a responsabilidade social, 

o conceito divulgado pelo Instituto Ethos é o que tem sido diretamente utilizado não só pelas 

empresas associadas, mas pelo empresariado brasileiro em geral.  
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Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação 

ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais. 
8
 

 

  É importante observar que, segundo essa definição, todas as relações da empresa 

devem estar imbricadas com o conceito ético e transparente da responsabilidade social. 

Engajamento em projetos de desenvolvimento e de sustentabilidade para comunidades em 

situação social de risco é apenas uma das vertentes dessa rede de intenções e práticas sociais. 

Por entender que a implantação de uma visão de responsabilidade social com essa 

envergadura é um processo, o Instituto Ethos criou o Índice de RSE, que é medido pela 

própria empresa, envolvendo todos os setores, e que tem como objetivo não o “ranqueamento” 

entre empresas, mas a geração de um autoconhecimento mais sistêmico sobre em que grau as 

práticas socialmente responsáveis estão sendo realizadas dentro das empresas.  

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – GIFE – é outra organização que 

procura trabalhar com as empresas, mais focado naquelas que possuem fundações e institutos 

como braço social de suas áreas de negócio.  

 

O GIFE é uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem 

empresarial, familiar, independente e comunitária, que investem em projetos com 

finalidade pública. Sua missão é aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de 

recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, contribuindo assim para 

a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do fortalecimento 

político-institucional e do apoio à atuação estratégica dos investidores sociais 

privados. Também organiza cursos, publicações, congressos e outros eventos.
9
 

  

                                                           
8
 Instituto Ethos: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx  Acessado em 

11/07/2009) 

9
 Disponível em: http://site.gife.org.br/default.asp Acessado em: 03/03/2010. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx
http://site.gife.org.br/default.asp
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Para Eleno Gonçalves
10

, o  investimento social privado (ISP) não deve ser confundido 

com filantropia nem mesmo com RSE. A filantropia é importante para sanar diversos 

problemas sociais e poder-se-ia  até chamar o investimento privado de uma filantropia 

qualificada, porque visa mais do que dar solução para a consequência de um problema social 

que se apresenta. Visa entender a causa e ajudar a mudar os resultados. Uma empresa precisa 

saber qual o retorno que seus investimentos estão gerando, inclusive, os investimentos sociais. 

 

Você não simplesmente faz uma doação ou realiza um projeto, mas  faz isso de uma 

maneira sistemática, isso faz parte da cultura da sua empresa,  faz isso de forma 

planejada, monitorada, você monitora tanto o processo de como é feito esse 

investimento, como dos resultados do impacto que ele está trazendo para a 

sociedade.
11

 

   

 Apesar de trabalharem juntos,  a RSE e o ISP são áreas de atuação distintas no campo 

social. Para o GIFE, as características de um e outro são bem demarcadas: “[...] em tese,  toda 

empresa deve ser responsável socialmente, desde uma padaria pequenininha até uma 

megamineradora. Agora, investimento social privado não é uma obrigação de todas as 

empresas, é só realmente para aquelas empresas que querem. É uma escolha. É uma escolha 

voluntária.”
12

  

 Essa ação voluntária é questionável, pois a empresa também se beneficia com as ações 

sociais que pratica, ao menos por gerar uma imagem positiva junto à comunidade, aos 

consumidores e outros stakeholders.  Para Gonçalves, o questionamento é legítimo, mas não 

conclusivo, pois não há como esquadrinhar a intenção por trás da ação, e o detalhe mais 

importante é o resultado e o impacto que as ações promovidas estão gerando na comunidade. 

É nisso que o GIFE coloca sua atenção.  

 

                                                           
10

 Entrevista exclusiva para este trabalho, realizada em 04/01/2010, com Eleno Gonçalves, gerente 
administrativo financeiro e institucional, do GIFE, à época. 

11
 Idem. 

12
 Loco citato referência 11 
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O impacto que ele gera para a sociedade, independe se a empresa vai ter ou não um 

retorno de imagem. Se aquele investimento for bem feito, a sociedade vai ter um 

retorno. Então, para nós, importa se determinada empresa fez um investimento 

social em educação no entorno da sua fábrica e conseguiu melhorar o IDH daquela 

cidade, ou conseguiu melhorar o índice de aprovação ou o resultado do ENEM 

daquela comunidade, ou seja, indicadores sociais que ela realmente conseguiu 

melhorar. Para nós, não importa se a empresa ficou com uma boa reputação ou não. 

Importante para nós é o impacto que ela trouxe. Então, passamos a entender que faz 

parte do investimento social privado você conseguir uma boa reputação.
13

  

 

 A proposta que o GIFE apresenta para as empresas que querem, além de exercitar a 

RSE, fazer investimento social, é que não há  mais necessidade de a empresa adotar uma 

postura “low profile”, ou seja, uma postura discreta de exposição de imagem. A empresa pode 

objetivar o lucro e pode ainda querer ir além do que a Lei exige, investindo no 

desenvolvimento local. Essa atitude gerará sustentabilidade para a região e alongará a 

existência da própria empresa. O investimento social deixa de ser, então, uma obra de 

caridade e se torna uma ação estratégica para a sobrevivência do negócio e das futuras 

gerações. Embora o objetivo não deva ser conseguir uma boa imagem, o bom resultado do 

trabalho social terá como consequência o fortalecimento da marca no mercado.  

 O terceiro setor também começou a se organizar para entender a RSE e melhor 

otimizar suas ações. No início dos anos 1990, ainda era tudo muito empírico, e as instituições 

passaram a se organizar e  se profissionalizar para poder realizar melhor o trabalho social. 

Uma das instituições criadas para fortalecer o terceiro setor foi a Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais, a ABONG. Fundada em Agosto de 1991, a Associação 

“congrega organizações que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdade, 

pela construção de modos sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia”
14

. 

 A proposta da ABONG é a de apoiar as organizações do terceiro setor, promovendo a 

interlocução entre as instituições parceiras e das instituições com o poder público constituído 

e com organismos internacionais, visando ao fortalecimento, à autonomia e à visibilidade para 

as instituições. Por isso, defende os princípios de igualdade, diversidade, solidariedade, 

                                                           
13

 Idem 

14
 Informações extraídas do site da ABONG. Disponível em: http://www.abong.org.br  Acessado em 

15/01/2015. 

http://www.abong.org.br/
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pluralidade, autonomia, transparência, participação, liberdade, sustentabilidade, democracia e 

horizontalidade
15

. 

 Como trabalha com diversas ONGs, a Associação precisa ampliar muito o escopo de 

sua atuação para dar conta de toda a diversidade de lutas que o terceiro setor abarca. Assim, 

entre os objetivos da instituição, pode-se destacar a defesa de um modo de desenvolvimento 

que fortaleça a democracia, mas que seja baseado em modos de vida, que visem à 

sustentabilidade do planeta, além de promover mais articulação com organizações e 

movimentos de todas as partes do mundo, tendo como compromisso transformações sociais e 

na defesa dos direitos humanos fundamentais de igualdade, solidariedade e liberdade. 

   

Neste sentido, é fundamental fortalecer as organizações da sociedade civil e os 

movimentos sociais, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, posto 

que são os sujeitos capazes de ação para a transformação social radical, 

comprometidos com uma cultura de solidariedade e de respeito à diversidade e 

promoção da vida. São também fundamentais para o controle da ação dos governos 

e das empresas nacionais e transnacionais que expandem suas fronteiras atuando, 

explorando e causando danos ao meio ambiente e à cultura dos povos.
16

 

 

A ABONG entende que as instituições do terceiro setor e alguns movimentos sociais, 

isoladamente, tornam-se alvos fáceis de desmoralização e ataques exatamente  

por tratarem de temas muitas vezes polêmicos e que contrapõem a ordem estabelecida e 

estratégias governamentais que não priorizam a redução da desigualdade social.  

 

Trata-se de uma prática recorrente do campo conservador que, utilizando-se dos 

meios de comunicação de massa, do parlamento e do Poder Judiciário, desfere 

ataques a grupos e organizações que contrariam interesses políticos e econômicos 

hegemônicos ao lutar por direitos e por melhores condições de vida para diversos 

segmentos da população.  [...] Vale ressaltar que outrora, estas mesmas forças 

procuravam criminalizar o movimento sindical e suas lideranças
17

. 

 

                                                           
15

 Ibidem 

16
 Ibidem. 

17
 Ibidem.  
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Assim, faz parte do trabalho da ABONG, apoiar as iniciativas das instituições que a 

compõe, promovendo mais articulação, inclusive no Fórum Social Mundial. A Associação 

defende o fortalecimento das organizações da sociedade civil, entendendo que devem ter 

também o direito de serem financiadas pelo Estado, desde que os processos primem pela 

transparência, já que são “importantes sujeitos na promoção e manutenção da democracia.”18 

 O Instituto Ayrton Senna (IAS), que, como veremos mais adiante, tornou-se parceiro 

do IGCC,  firmando apoio ao Projeto Asa, com o Projeto Cidadão Arte 21, foi outra 

instituição criada com a finalidade de trabalhar não apenas na gestão de projetos próprios, mas 

envolveu-se em uma proposta mais abrangente, procurando criar uma rede do terceiro setor 

que se autoalimentasse de informação e conhecimento, gerindo e ajudando no processo de 

desenvolvimento e fortalecimento das instituições que participaram do projeto. No capítulo 2, 

conheceremos mais sobre as atividades do IAS. 

Em Agosto de 2002, o Ethos e o GIFE se uniram a duas outras instituições 

internacionais, em uma aliança estratégica, para promover e estimular mais reflexão sobre  os 

efeitos que um trabalho conjunto com lideranças do segundo e  terceiro setores da economia 

poderiam gerar.  Denominada Aliança Capoava, o grupo passou a desenvolver encontros, 

debates e publicar literatura específica resultante dos trabalhos realizados, multiplicando, 

assim, o impacto dos encontros.  Além do Instituto Ethos e do GIFE, as duas outras 

instituições que compõem a Aliança Capoava são a Ashoka Empreendedores Socias
19

 e a 

Fundación Avina
20

.  

                                                           
18

 Ibidem. 

19
  A Ashoka Empreendedores Sociais é uma organização internacional, sem fins lucrativos. Fundada na Índia 

pelo norte-americano  Bill Drayton, em 1981, tem por missão “contribuir para criar um setor cidadão 
empreendedor, eficiente e globalmente integrado.”  O nome Ashoka significa  “ausência de sofrimento”, em 
sânscrito, e também é uma homenagem ao Imperador Indiano Ashoka, que, durante o século III a.C., inovou o 
mundo social, criando serviços de saúde para ajudar os viajantes, plantou milhares  de árvores nas estradas, 
com a finalidade de criar sombra. O logotipo da Ashoka é um carvalho, que faz menção a essa atitude do 
Imperador. Presente em 60 países, atua no Brasil desde 1986, financiando por três anos empreendedores 
sociais prévia e rigorosamente selecionados. 
20

 A Fundação Avina foi criada pelo empresário suíço Stephan Schmidheiny, em 1994. É uma instituição 
latinoamericana, que trabalha pelo desenvolvimento sustentável, promovendo e fortalecendo o vínculo entre 
os diferentes atores que  trabalham pelo bem comum. Atualmente, está presente em 21 países. 
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 Entre maio de 2007 e março de 2008, a Aliança Capoava realizou três encontros com 

lideranças do terceiro setor e empresários envolvidos com as questões de responsabilidade 

social  empresarial, a fim de debater e discutir pontos conceituais que precisavam de mais 

definição e entendimento por parte dos participantes do processo, visando, assim, ao 

fortalecimento de parcerias intersetoriais.  O resultado do trabalho tornou-se uma publicação 

que traz diversas reflexões atualizadas sobre o tema,  que serão citadas em alguns momentos 

desta dissertação.   

Além das instituições ligadas às empresas, empresários e ONGs, a classe trabalhadora 

também se mobilizou por meio de seus sindicatos para entender o que seria e de que forma a 

RSE poderia colaborar efetivamente para o desenvolvimento social do país. Dentro dessa 

linha de pensamento, foi criado o Instituto Observatório Social, o IOS, ligado à Central Única 

dos Trabalhadores (CUT). Segundo Hélio da Costa
21

,  o interesse pela RSE começou a partir 

de uma parceria realizada com uma central sindical holandesa, a FNV, que queria saber em 

que medida as empresas holandesas no Brasil cumpriam as cláusulas sindicais. A partir dessa 

pesquisa realizada entre 1999 e 2000, o IOS passou a querer entender melhor o assunto, 

desenvolvendo um trabalho para discutir ética junto com o Instituto Ethos, além disso, 

empresas internacionais como a Volkswagen e Basf passaram a difundir os conceitos de 

responsabilidade social, que traziam de suas matrizes para o Brasil.  

 

A partir daí, o IOS procurou sistematizar o que é RSE e publicou a Revista sobre o 

tema, tentando ampliar a dimensão do trabalho na discussão, além de saúde, respeito 

ao meio ambiente e diversidade.  Até então, a prática era muito voltada para ações 

assistencialistas e filantrópicas. Ainda é muito assim, hoje, infelizmente, se 

confunde muito.  Na própria FIESP, em seus encontros, muitas empresas apresentam 

suas práticas de RSE, mas são ações assistencialistas
22

.  

 

Para complementar o quadro de discussão sobre RSE fora da academia, diversos 

executivos, consultores e profissionais liberais, que desenvolveram algum tipo de trabalho 

                                                           
21

 Hélio Costa  -  coordenador de responsabilidade social do IOS em 2009, quando concedeu  entrevista 
exclusiva para este trabalho. 

22
  Trecho da entrevista de Helio da Costa, coordenador de Responsabilidade Social do Instituto, concedida 

para este trabalho. 
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social, começaram a relatar os efeitos de seus respectivos projetos, de suas metodologias e 

princípios e passaram a fazer o registro formal, em livros, revistas, blogs e sites, contando 

suas experiências e apresentando diferentes experiências dentro do tema da RSE.  

O Instituto Pensarte  e o escritório de advocacia Cesnick & Salinas – ambos parceiros 

do IGCC na elaboração do Projeto Asa e também no Programa Amigo GTECH – criaram 

diversos fóruns de discussão, e seus diretores, respectivamente, Leonardo Brant e Fábio 

Cesnick,  publicaram alguns livros sobre temas afins, como  mercado cultural, projetos sociais 

e legislações específicas sobre desenvolvimento sociocultural. Em um desses livros, Mercado 

Cultural, Leonardo Brant apresenta o Projeto Asa como modelo de projeto social apoiado por 

lei de incentivo à cultura.  

 

No decorrer da leitura, os nomes Asa e Instituto GTECH serão recorrentes. Foi a 

partir desse trabalho que o Instituto Pensarte adquiriu conhecimento e solidificou a 

certeza de materialização de um sonho possível, alimentado há muito tempo por 

nossa equipe. Esse trabalho só pôde ser realizado devido à coragem e à visão 

empresarial de Mariângela de Carvalho e do empenho e do poder de liderança de 

Antonio Carlos Lino da Rocha e Joaquim Kiyoshi Kavakama (BRANT, 2001). 

 

Nos debates sobre responsabilidade social, alguns temas como: meio ambiente, 

patrimônio,  acesso a bens culturais, resgate cultural de manifestações populares, entre outros, 

entraram com força nas agendas das ONGs, muito em função de debates e apoio de 

organismos internacionais. Para além dos direitos clássicos – civis, políticos e sociais – 

analisados nas famosas reflexões de T. H. Marshall 
23

, é interessante perceber como as 

discussões sobre responsabilidade social articulam os chamados direitos difusos (ambientais, 

                                                           
23

 A visão clássica de cidadania segue o modelo inglês desenvolvido por Thomas Humphrey Marshall, 
apresentado em 1949, numa conferência proferida a alunos de economia, em Cambridge. Aquela não era 
época para relativismos, e Marshall é hoje muito criticado pelo excesso de etnocentrismo ao acreditar que o 
seu modelo poderia (e deveria) ser aplicado em todo o mundo. Críticas à parte, inclusive porque, apesar de 
absolutamente plausíveis e coerentes com o mundo complexo em que vivemos, que exige uma visão mais 
holística dos processos, o tratamento de Marshall ao modelo, usando o caso inglês como universal, em nada 
atrapalha a observação dos outros modelos, ao contrário, serve como contraponto. Marshall apresenta uma 
linha do tempo na Inglaterra entre os séculos XVIII e XX e apresenta a cidadania como pleno uso de alguns 
direitos pelos cidadãos, como descritos acima (explicação da autora, a partir da leitura de MARSHALL, 1967: 57- 
114).  
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culturais, entre outros)  e os direito às tecnologias (informática, TIC, entre outros), ampliando 

as definições das leis e do debate jurídico e social no âmbito do Estado e da sociedade civil. 

Assim, uma vasta literatura, também fora da academia, deve fortemente ser levada em 

consideração por todos os interessados nos debates sobre responsabilidade social.  Essa 

produção tem servido de suporte, manual e auxílio para diversas instituições, principalmente, 

e também para gestores de projetos sociais ligados ao mercado empresarial.  Esse campo não 

acadêmico surgiu para dar conta principalmente de uma carência muito grande de 

profissionalização do terceiro setor, na gestão de seus projetos, cada vez mais abrangentes.  

 

III – Esta dissertação 

 

 O objetivo geral deste trabalho é o de realizar um estudo sobre a implantação da 

responsabilidade social na empresa GTECH Brasil, com a demanda explícita da sua liderança, 

na época. A proposta é a de analisar se e como aconteceu a internalização dos conceitos e 

ações socialmente responsáveis nas diversas áreas da empresa. Esta análise será realizada pela 

observação da implantação dos projetos realizados pelo Instituto Gtech de Cidadania e 

Cultura, em especial, o Projeto Asa, como um projeto de arte-educação, visando ao 

desenvolvimento e capacitação cidadã de crianças e jovens. 

De modo mais específico, este trabalho visa contribuir para o estudo de como se dá a 

participação empresarial nas questões do desenvolvimento social do país, indo além das 

obrigações legais, e de como ações educativas, pelo viés da arte, podem promover 

desenvolvimento social. Para tanto, vai-se usar como objeto de estudo  as ações e os processos 

de implantação da RSE na empresa GTECH Brasil e será apresentada a trajetória do IGCC, 

com o relato do  Projeto Asa, principal ação do Instituto,  analisando a participação da 

empresa patrocinadora, dos institutos gestores e o impacto deixado nos participantes.  

 Como visto acima, atualmente já há uma vasta literatura abordando o tema da 

responsabilidade social empresarial. Para efeito de organização deste trabalho de dissertação, 

elegeram-se alguns autores principais que darão o embasamento teórico para a pesquisa 

bibliográfica, sendo claro que outros autores, conforme listado nas referências  bibliográficas, 
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também serão utilizados. O eixo conceitual, que irá permear toda a pesquisa e não apenas em 

um capítulo específico, será conduzido por autores que foram lidos e trabalhados durante o 

curso de mestrado e alguns que foram indicados pelo orientador desta dissertação, descritos a 

seguir. 

 Eixo conceitual histórico, entendendo a RSE como conceito datado historicamente, 

fará uma trajetória dos conceitos diretos e tangenciais. Neste eixo, serão trabalhados os 

autores Francisco Melo Neto e César Fróes, Fernando Tenório, Patrícia Ashley e Helena 

Bomeny. Permeando essa trajetória da RSE, serão apresentados alguns momentos 

sociopolíticos que formam o arcabouço acadêmico, no qual a discussão em torno da RSE 

acontece, trabalhando com textos de Ângela Casto Gomes, Maria Celina D'Araújo, Evelina 

Dagnino, Vera da Silva Telles  e Maria Célia Paoli. 

Além do eixo conceitual apresentado, será trabalhado um eixo de relato histórico, que 

irá traçar a trajetória da empresa GTECH, do IGCC e do Projeto Asa, fazendo uso de alguns 

documentos, que serão analisados, como os relatórios anuais da empresa GTECH, a 

dissertação de Mestrado de Rubia Moreira, que apresenta o Programa de Voluntariado Amigo 

GTECH, a produção do livro “O Papel de Cada Um”, resultante do primeiro ano de realização 

do Projeto Asa, assim como o manual do projeto, o plano de ação do IGCC, relatórios do 

Programa Cidadão 21-Arte (realizado pelo Instituto Ayrton Senna) e o livro Mercado 

Cultural, de Leonardo Brant, que apresenta o Projeto Asa como exemplo.  

Para realizar este trabalho, utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica, que 

consiste  na busca de livros, sites, revistas e jornais; e pesquisa de campo, com a realização de 

diversas entrevistas, algumas feitas pessoalmente, gravadas e transcritas, outras feitas por 

escrito, por meio de troca de e-mails e de mensagens privadas no facebook e messenger. As 

entrevistas foram realizadas com alguns colaboradores participantes do processo de 

implantação da RSE e que permaneceram nas empresas após a saída das lideranças que 

iniciaram o processo, parceiros e participantes em diferentes esferas do Projeto Asa. Além de 

dois ex-presidentes da GTECH Brasil, que estiveram envolvidos com o início do IGCC e que 

foram os idealizadores da implantação da RSE em suas respectivas gestões.  

O presente trabalho divide-se em dois capítulos, além da presente introdução e das 

considerações finais, como descritos abaixo: 
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Embora se evite uma linha evolucionista para a aplicação da RSE, no Capítulo 1 – 

“Trajetória da Responsabilidade Social Empresarial e do Investimento Social Privado” – é 

apresentado um caminho possível trilhado pela RSE no mundo e no Brasil. Com os conceitos 

de Stockholders e Stakeholders,  demonstra-se como, em diversos momentos da história, as 

empresas e suas lideranças colocaram o foco de seus negócios ora em trazer benefícios 

exclusivos para os acionistas (investidores),  os Stockholders, ora em perceber a necessidade 

de envolver toda a cadeia de relacionamento, gerando valor para todos os Stakeholders.  Para 

isso, foi feito um breve relato de como eram tratadas as ações sociais antes e depois dos anos 

1990, tido pelos estudiosos do tema como a década em que a RSE passou para a agenda dos 

três setores da economia. Depois, é traçado um paralelo entre alguns acontecimentos do 

período, que criaram as condições favoráveis para que, com os pensamentos de diferentes 

atores, houvesse um imbricamento conceitual  em torno do tema. Em seguida, é apresentado 

os dois modelos escolhidos para servirem de base  para o estudo de caso deste trabalho, isto é, 

são apresentadas as características, os pontos em comum e divergentes da Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) e do Investimento Social Privado (ISP), os conceitos difundidos 

pelo Instituo Ethos e Rede GIFE, respectivamente. 

Já no Capítulo 2 – “A Responsabilidade Social e o Investimento Social Privado na 

empresa GTECH Brasil – Estudo de caso: a trajetória do Instituto Gtech de Cidadania e 

Cultura (IGCC) e do Projeto Asa” – primeiramente, é apresentada a história da empresa no 

mundo e no Brasil, desde sua vinda para o país até sua partida, descrevendo, sem se ater a 

detalhes, as notícias publicadas nos jornais da época (2003/2006), como se deu o escândalo 

em que a empresa se envolveu e que a levou ao fim de suas atividades no país. Conhecendo a 

empresa, passa-se a apresentar, então o IGCC, subdividindo em dois momentos, o primeiro da 

concepção até março de 2003, período em que atuei diretamente como idealizadora e depois 

diretora executivo financeira. Essa parte apresenta o que motivou sua criação, como era o 

funcionamento e o envolvimento da empresa nas atividades do Instituto, dialogando com 

trechos das entrevistas realizadas. A seguir, são apresentados os dois projetos realizados pelo 

IGCC. O primeiro trata do Programa de Voluntariado Amigo GTECH, que será rapidamente 

apresentado, porque, apesar de fazer parte das atividades do Instituto, como braço direito das 

ações de RSE da empresa, era coordenado pela área de recurso humanos e tinha centralidade 

educacional e tecnológica, mas não em artes, como era o Projeto Asa, que é – de fato – o 

objeto de estudo deste trabalho. Para apresentar o Projeto Asa, logo a seguir, serão utilizados, 
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além das entrevistas, diversos materiais produzidos pela equipe do Projeto na época. Além da 

metodologia utilizada, formatação e estrutura física e de pessoal, serão apresentados os 

parceiros e apoiadores do projeto, assim como demonstrada suas realizações no período 

proposto, ou seja, a exposição “O papel de cada um”, sua itinerância e livro resultante; a 

parceria com o IAS; a participação na Bienal de São Paulo; a parceria com a British Airways 

e a viagem a Londres. As atividades realizadas – de março de  2003 até o encerramento do 

projeto – marcam o segundo período, quando a gestão passa a ser feita pelo Instituto Pensarte, 

que é apresentado, assim como  um resumo das atividades realizadas. Este trecho é baseado 

no Relatório de Atividades de dezembro de 2003 e do Relatório Institucional de 2005, ambos 

do IGCC, além dos  relatos colhidos durante as entrevistas.   

Em busca  de uma conclusão, em face de todo o exposto, será então apresentada uma 

análise confrontando as atividades da GTECH com os Indicadores Ethos de  

Responsabilidade Social e, em seguida, com os critérios de ISP, estabelecidos pelo GIFE, a 

fim de destacar em qual formato a empresa se encaixou. Além disso, nas considerações finais, 

será feita uma releitura de alguns autores lidos neste trabalho, principalmente no Capítulo 1, à 

luz da práxis apresentada pela GTECH e pelo IGCC,  mapeando e questionando em que 

medida as atividades realizadas pela empresa dialogam com os autores, especialistas e 

estudiosos do tema RS apresentados. Além das impressões finais dos contextos teórico e 

prático, serão avaliados os objetivos propostos e os alcançados com o presente trabalho e as 

contribuições geradas para a comunidade acadêmica, não apenas como referência, mas como 

processo reflexivo que poderá levar a novos questionamentos em futuros trabalhos. 
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Capítulo 1 - TRAJETÓRIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E 

DO INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO 

 

1.1 - Stockholders & Stakeholders 

 

Durante muito tempo, inclusive em termos de legislação, entendeu-se que o papel da 

empresa na sociedade estava restrito a gerar empregos, cumprir as leis trabalhistas, pagar 

impostos e, sobretudo, produzir lucros para seus acionistas ou stockholders. As empresas 

focavam no melhor atendimento possível a esses acionistas e era para sua satisfação que ela 

trabalhava. Naquele momento, para ser uma empresa socialmente responsável, bastava 

cumprir esses objetivos, ao passo que qualquer atividade diversa era mal vista. Mesmo as 

ações filantrópicas corporativas pontuais, se reduzissem a lucratividade dos acionistas, 

demonstravam que a empresa estava sendo irresponsável.  

 Como veremos de forma mais contextualizada a seguir, de maneira geral, a partir da 

década de 1990, ocorreram mudanças estruturais na sociedade, passando-se a ver as ações 

filantrópicas corporativas  como insuficientes para atender à múltipla demanda emergente. 

Internacionalmente, houve uma mudança de visão sobre o foco empresarial, que deixou de ser 

apenas os acionistas (stockholders), para incluir os diferentes públicos com os quais a 

empresa se relaciona, em toda a sua cadeia de valor, os stakeholders. Enquanto no primeiro 

modelo as eventuais atividades sociais das empresas eram traduzidas em ações filantrópicas, 

pontuais e não sistematizadas, no novo modelo buscou-se desenvolver atitudes de forma mais 

sistêmica e constante, visando estimular a transformação social ao atingir os diferentes 

públicos com os quais a empresa se relacionava. 

Numa visão contemporânea, que ainda gera certa polêmica, essa diferenciação entre os 

dois modelos marca a disparidade entre os conceitos de responsabilidade social empresarial e 

de filantropia. Por longo período, esses termos se imbricaram de tal forma, que foram usados 

como sinônimos – o que, em alguns contextos, se confirmava – pois, a Filantropia era vista 

como um ato mais individual, uma doação feita por algum empresário altruísta a instituições 

sem fins lucrativos, as quais desempenhavam papéis de ajuda ao próximo, sem que o 
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filantropo  perguntasse de que forma o recurso seria utilizado, nem quais resultados traria para 

a população atendida.  Melo Neto (2004:45) consegue inserir a filantropia dentro da 

responsabilidade social corporativa ou empresarial. O autor vê a filantropia como fruto da 

atitude de “empreendedores sociais”. (Cf. p.49) ou, nas concepções mais modernas, da 

responsabilidade social estendida aos diversos atores que compõem o tecido social.  

Hoje, pode-se dizer que os dois termos não são sinônimos, mas conceitos que se 

complementam num conjunto de ações sociais realizadas por empresas e empresários.  

 

1.1.1 Trajetória dos conceitos de Filantropia e Responsabilidade Social Empresarial 

 

O termo filantropia significa amor ao homem ou à humanidade e está estreitamente 

ligado a ações de caridade, realizadas por instituições religiosas financiadas por religiosos 

ricos. Para Melo Neto (Ibidem:26), há uma relação íntima, em termos históricos, com as ações 

de empresários que resolveram doar parte de seus ganhos para a sociedade, demonstrando um 

ato de caridade. Esse tipo de atuação centra seus esforços no atendimento aos pobres, 

desvalidos e doentes, pautando sua ética no dever moral de ajuda ao próximo, fazendo 

doações que “prescindem de planejamento, organização, monitoramento, acompanhamento e 

avaliação” (Ibidem:27). Na Filantropia, a ação social acontece depois da realização do 

negócio, não havendo envolvimento ou engajamento entre a ajuda feita à comunidade e o 

processo de produção do negócio da empresa. 

A utilização do termo  responsabilidade social corporativa (RSC), entretanto, data  de 

antes do século XIX, quando o Estado (ou Monarquia) detinha o direito de condução de 

negócios corporativos, vedados à iniciativa privada sem consentimento governamental. Essa 

concessão era feita quando havia algum interesse de desenvolvimento de projetos com 

finalidade de promoção de bens públicos  e foi muito comum na exploração do novo mundo. 

“As primeiras corporações nas colônias americanas foram fundadas para prestar serviços de 

construção, transporte e infraestrutura, sendo reguladas quanto ao seu tamanho, tipo de 

negócios e estrutura de capital” (ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2005:45). 
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No entanto, desde essa época, o tema causava polêmica, pois o foco das empresas 

não estava na promoção do bem público em si, mas na geração de lucro para seus acionistas, 

por meio da realização do serviço para o Estado. Esse foi o pensamento corrente e legal, 

mesmo após a independência dos EUA, quando foi aprovada a legislação que corroborava a 

ideia da lucratividade como único objetivo empresarial. 

Complementando o pensamento de Melo Neto (ibidem), Tenório (2006) divide a 

trajetória da RSE em dois momentos: o primeiro vai do início do século XX até a década de 

1950, o segundo abrange de 1950 até os dias atuais. 

A primeira fase é caracterizada por ações filantrópicas personalizadas, tendo como 

base política vigente o liberalismo, que entendia e pregava que “a caridade não contribuía 

para o desenvolvimento da sociedade, nem era responsabilidade das companhias” 

(TENÓRIO, 2006:16). No entanto, o processo de industrialização começou a gerar diferentes 

demandas sociais, principalmente por parte da classe trabalhadora, que começou a se 

organizar por meio de sindicatos, gerando pressão para que as empresas olhassem para as 

questões sociais em função do desemprego, da quantidade de horas trabalhadas, dos baixos 

salários e das péssimas condições de trabalho.  

As empresas passaram a cumprir determinadas exigências, que refletiam em 

benefícios, atendendo a reivindicações de alguns agentes que faziam interface com a empresa. 

O capital privado passou, então, a contribuir com o desenvolvimento social corporativamente, 

não apenas pessoalmente, como era antes. Porém, ainda focava na “capacidade empresarial de 

geração de lucros, criação de empregos, pagamento de impostos e cumprimento das 

obrigações legais” (Ibidem: 18). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, o foco do debate internacional passou a ser 

a definição de direitos e normas para regulação da vida dos indivíduos nas suas diversas 

esferas de relacionamento social. Em 10 de dezembro de 1948, com a aprovação pela ONU da 

Declaração dos Direitos Humanos, deu-se o primeiro “grande marco institucional para o 

debate sobre a Responsabilidade Social” (IOS, 2004:33), pois o documento apresentava os 

direitos fundamentais do homem, no aspecto civil, cultural, econômico, político e social.  
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O segundo momento de grande importância para a RSE é apontado por Tenório 

(2006:20) no pós-1950, época em que a sociedade capitalista passou a gerar novos valores 

humanitários, em função de todo o processo de reestruturação política e nova divisão 

polarizada do mundo, no pós-Segunda Guerra, com destaque para “a valorização das ações 

sociais tanto das empresas quanto dos indivíduos” (Ibidem:20). 

 

O pós-Segunda Guerra marca a consolidação econômica, militar e política da 

hegemonia americana, portanto, não se deve estranhar a ascendência marcante desta 

potência sobre o Banco Mundial. [...] Diante da escassez de recursos, a 

reestruturação das condições do comércio internacional foi assumida pelos 

americanos, por meio do Plano Marshall
24

, juntamente com o capital privado de 

corporações norte-americanas que foram incentivadas a realizar investimentos no 

exterior (MARANHÃO, 2009:25). 

 

 O pensamento hegemônico, nesse período, demonstrou que somente a obtenção de 

lucro para os acionistas não era mais suficiente, já que a rede de relacionamento das empresas 

se tornava cada vez mais complexa e dependente de vários atores, incluindo a comunidade na 

qual estava inserta e para a qual deveria contribuir, no que era tangente à melhoria na 

qualidade de vida. 

Segundo Melo Neto (2001:10), as primeiras atividades de responsabilidade social se 

deram por meio de ações de filantropia, pois havia uma cobrança por parte de segmentos da 

sociedade com o pensamento “[...] quem recebe e tira da sociedade, como as empresas o 

fazem, tem o dever de retribuir em parte” (Ibidem:10). Isso levou as empresas a fazerem 

doações e apoiarem campanhas sociais realizadas pelo Governo. Eram, porém, ações pontuais 

e imediatistas, com vieses filantrópicos e atitudes de reação à demanda que se apresentava.  

 

O quadro de miséria, fome, desemprego, falta de direitos garantidos, corrupção, não 

cumprimento da legislação vigente, entre outros, tornam valiosas ações de caráter 

imediato como a filantropia. Embora não solucionem, essas iniciativas amenizam os 

graves problemas sociais de pequenos grupos. Por muitos anos, as ações sociais das 

empresas no Brasil foram tratadas sob este aspecto. (IOS, 2004: 27) 

                                                           
24

 Segundo Tatiana Maranhão, é o plano de reconstrução da Europa no pós-Guerra, compreendendo o período 
de 1948 a 1953. 
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A filantropia continua sendo exercida ainda hoje por empresas e indivíduos e sua 

validade está na solução de problemas emergenciais que se apresentam em países com 

grandes desigualdades sociais, como é o caso do Brasil. Isso porque é difícil falar em 

transformação social para quem está com fome. Há, inclusive, uma frase de uso comum, a 

qual expressa muito bem o pensamento da RSE em contraponto com a filantropia: devemos 

dar o material de pesca, a vara, e ensinar a pescar, ao invés de simplesmente dar o peixe. O 

ideal, em circunstâncias que exigem tanto transformação social a longo prazo quanto soluções 

imediatas, seria dar o peixe (filantropia) e ensinar a pescar (RSE). Mas não é o que 

normalmente acontece, e por fim serve de incentivo para  que as pessoas em situação de 

desvantagem financeira acostumem a receber o peixe, sem nenhuma participação no processo. 

Isso estimula o desenvolvimento de um círculo vicioso que por um lado avaliza as diferenças 

sociais e, por outro, controla possíveis reivindicações por direitos, como afirma Paoli (2002): 

 

As instituições voltadas à filantropia empresarial falham precisamente neste aspecto: 

externamente, evitam incorporar-se ao debate sobre as decisões governamentais, e 

sua presença diante do Estado aparece apenas pelo lado tradicionalíssimo de pressão 

por seus interesses econômicos e financeiros, não escondidos em sua demanda de 

ser intermediária de recursos públicos. Internamente, diante de sua clientela 

específica, o modo de funcionamento de sua ação social também reproduz algo 

muito tradicional: transforma cidadãos designados como sujeitos de direitos em 

receptores de favores e generosidades, e, desse ângulo, a diferença com o velho 

modo de se fazer caridade repousa na excelência dos programas adotados e no 

compromisso de quem os cria (PAOLI, 2002:413). 

 

Essa é uma questão importante para ser avaliada nas ações de RSE das empresas, que 

para ser assim caracterizada, deve ter o foco na transformação  e ser mola propulsora para a 

mudança de mentalidade de toda a sociedade, visando à ampliação do que se entende por 

direitos dos cidadãos.  

Por esse pensamento, pode-se observar as diferenças e a complementariedade entre 

os dois conceitos, assim como o motivo da confusão na utilização de ambos. A RSE é 

permeada por ações filantrópicas, as quais abrem caminho para projetos que visam ao 



 

48 

 

desenvolvimento social. Essa visão, mais abrangente, tem levado muitos filantropos 

beneméritos a se tornarem “empreendedores sociais”.   

 

[...] o que as empresas enfrentam é uma oportunidade de aproximação com as 

organizações sociais e a absorção de suas competências de inovação e 

empreendedorismo. Os executivos buscam absorver o conhecimento adquirido pelos 

empreendedores sociais e lideranças sociais e compartilhar com eles seu próprio 

conhecimento acumulado, posto que todos, a seu modo, são capazes de produzir 

impacto social e inovação a partir do paradigma da escassez de recursos (ALIANÇA 

CAPOAVA, 2010:27). 

 

Para Melo Neto (2004:45), o empreendedor social passa a praticar a filantropia de 

alto rendimento, ou seja, aquela que “tem nas empresas-cidadãs os seus principais agentes de 

mudanças sociais significativas. Sua base conceitual não é mais a caridade, mas a 

transformação” (Ibidem:47).  Após terem se envolvido com a RSE em suas empresas, obtendo 

sucesso nos próprios negócios, muitas vezes esses empreendedores sociais partem para a área 

social de instituições – e levam profissionalismo e métodos de gestão executiva.  

 

1.1.2 Empresa cidadã  

 

  A expressão ”empresa cidadã” também tem sido usada sistematicamente como 

sinônimo de responsabilidade social. Mas, como se pode levar para um organismo coletivo 

algo que é, em uma visão liberal, uma prerrogativa do indivíduo? Conforme Ashley (2000), o 

termo “cidadania empresarial” recebeu atenção após ser promovido, em 1996, pelo governo 

norte-americano, quando o  então presidente, Bill Clinton, realizou uma conferência com 

lideranças empresariais, trabalhistas e estudantis para incentivar práticas desse tipo.  

 

Clinton destaca cinco princípios da cidadania empresarial: ambientes de trabalho 

favoráveis à vida familiar dos empregados, seguro saúde e plano de previdência, 

segurança no trabalho, investimento nos empregados e parceria com os empregados. 

Em seu discurso, o Presidente dos Estados Unidos acrescenta uma outra conotação 

para o termo cidadania empresarial, a qual contempla apenas um dos grupos de 
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stakeholders: os funcionários, deixando de considerar os demais grupos (ASHLEY, 

2000:7). 

 

A visão concentrada de Clinton deixa de fora todas as outras atribuições e redes de 

relacionamento das empresas, extremamente importantes para que a RSE possa acontecer de 

forma plena, já que uma empresa-cidadã deve trabalhar para a melhoria da qualidade de vida 

da sociedade
25

, e a cidadania empresarial é apresentada como o espírito que move a RSE. 

Para Martinelli (1997), as empresas podem ser classificadas em três tipos:  o 

primeiro é focado exclusivamente no negócio e na lucratividade; o segundo contempla um 

plano de ação reativo e proativo para cada grupo de stakeholders; e o terceiro, atuando como 

“empresa-cidadã”, ao colocar o seu processo produtivo sob a ótica do compromisso ético 

como estratégia, visa satisfazer as expectativas e conquistar o respeito de todos os seus 

parceiros. Nesse terceiro modelo, a empresa atuaria diretamente na promoção da mudança do 

ambiente social, deixando de focar exclusivamente nos resultados financeiros para avaliar a 

participação da empresa no processo de transformação da sociedade, tomando atitudes 

proativas em suas contribuições.  

 

A empresa classificável como empresa-cidadã possuiria objetivos sociais e 

instrumentos sociais, os quais não deveriam ser confundidos com práticas 

comerciais e com objetivos econômicos. Desta forma, sua atuação agregaria uma 

nova faceta ao seu papel de agente econômico: a de agente social. Ela passaria a 

disponibilizar, com as devidas adaptações, os mesmos recursos aplicados em seu 

negócio, em prol da transformação da sociedade e do desenvolvimento do bem 

comum (ASHLEY, 2000:9). 

 

Desde a década de 1950, os países conhecidos como economicamente desenvolvidos 

começaram a discutir quais seriam os papéis das empresas num contexto de atuação social, 

principalmente do ponto de vista legal, por causa de ações judiciais de acionistas que se 

sentiam prejudicados por verem seus lucros divididos com ações de cunho social filantrópico. 

Essa discussão, no entanto, só alcançou o Brasil dez anos depois (Cf. p.62).  

                                                           
25

  ROHDEN, 1996 apud ASHLEY; COUTINHO; TOMEI, 2000.    



 

50 

 

A abordagem do tema passa pela difusão da hegemonia americana no pós Guerra, 

quando os Estados Unidos programaram uma série de políticas de ajuda aos países aliados da 

Europa e aos países em desenvolvimento, principalmente da América Latina, com a “Aliança 

para o Progresso”, buscando prioritariamente  fazer frente ao avanço dos ideais comunistas no 

mundo ocidental, principalmente em Cuba. Ricardo Ribeiro, em sua Tese de Doutorado 

apresentada na UNICAMP, em 2006, explica que a  “Aliança para o Progresso significou uma 

nova abordagem, baseada no pressuposto de que o desenvolvimento era não só inevitável 

como também necessário para os interesses econômicos e de segurança nacional dos E.U.A. 

[...] Em essência, o governo dos E.U.A. propunha-se a reformar as estruturas sociais, políticas 

e econômicas latino-americanas” (RIBEIRO, 2006:25). Já que era inevitável, melhor seria 

fazer parte da promoção desse desenvolvimento, antes que outros, especificamente os 

comunistas,  o fizessem.  Esse pensamento influenciou empresas multinacionais a levarem o 

conceito empresarial de responsabilidade social para os países em que tinham e passaram a ter 

atividades produtivas.  

Para Melo Neto (2004:18), as empresas podem se considerar cidadãs quando 

cumprem o papel de resgatar “a solidariedade e a sociabilidade perdidas e desprezadas na 

sociedade e nas comunidades”. Ao ampliar o seu campo de atuação, as empresas passam a 

outorgar uma cidadania às comunidades com as quais se relacionam. Essa condição é 

paradoxal, pois, se por um lado a empresa se caracteriza como empresa cidadã, por outro,     

transgride a essência da atuação RSE, que seria o desenvolvimento social de toda a sociedade. 

Ao outorgar cidadania,  comete o mesmo equivoco do Estado, principalmente nos governos 

liberais, se auto imbuindo de poder para outorgar essa “cidadania” a quem lhe aprouver, ao 

invés de “empoderar” os processos democráticos para que as próprias pessoas, individual e 

coletivamente, possam conquistar direitos e cidadania. Sobre esse assunto, Maria Victória 

Benevides (2014), citando Marilena Chaui, comenta: 

 

[...] a cidadania se define pelos princípios da democracia, significando 

necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania exige 

instituições, mediações e comportamentos próprios, constituindo-se na criação de 

espaços sociais de lutas (movimentos sociais, sindicais e populares) e na definição 

de instituições permanentes para a expressão política, como partidos, legislação e 

órgãos do poder público. Distingue-se, portanto, a cidadania passiva — aquela que é 

outorgada pelo Estado, com a ideia moral do favor e da tutela — da cidadania ativa, 
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aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas 

essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política. 

 

Diferente do conceito de cidadania para o indivíduo, que engloba uma série de 

direitos, a ideia de cidadania corporativa conota muito mais do que os direitos da empresa, 

incluindo seus deveres de participação no processo de transformação social dos sujeitos com 

quem se relaciona e da comunidade em que está inserta. No entanto, ao se contextualizar as 

atitudes da empresa com a situação político social em que está inserta, esses “deveres” da 

cidadania corporativa ganham outras cores, pois, segundo Maria Celia Paoli, as empresas 

acabam falando de forma discreta da mudança de troca mercantil que está embutida na 

imagem virtuosa conquistada, com a participação empresarial nas questões sociais e o efeito 

desmobilizador que essas ações podem causar no sujeito-cidadão, diante da empresa-cidadã. 

 

Nada dessa excelência técnica garante que seu modo de funcionamento nas 

empresas impeça progressivamente de produzir o apagamento do sujeito cidadão 

autonomizado e diferenciado pela consciência e práticas cidadãs de ter direitos.  

Estas últimas são as únicas bases até agora conhecidas sobre as quais a produção de 

uma esfera pública se faz concretamente em qualquer espaço e tempo em que possa 

ser exercida, pela única razão de que a noção de direitos cria comunidades políticas 

falantes e reflexivas sobre si mesmas e não submissas à aleatoriedade das 

necessidades e conveniências que vêm de fora, por mais compensadoras e 

admiráveis que sejam. [...] Apenas pela participação no sentido e escopo dos direitos 

é que podem ser configuradas novas formas de resistência e de sociabilidade que, 

em si mesmas, são opostas às vazias ideias de futuro, sem crítica e sem projetos, das 

variantes mercantis do neoliberalismo  (PAOLI, 2002:413). 

 

Esta é uma questão importante para ser avaliada nas ações de RSE das empresas, 

porque ao ter o foco na transformação social, implica,  além de  buscar promover o acesso de 

todos a um estado de “bem estar”,  ser mola propulsora para a mudança de mentalidade de 

toda a sociedade, visando à ampliação do que se entende por direitos dos cidadãos.  

 

1.1.3 Welfare State e Welfare Capitalism: ações sociais entre o público e o privado 
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 No epicentro do atual debate sobre responsabilidade social empresarial está a questão 

histórica de como deve se dar a atuação empresarial de capital privado em ações de caráter 

público. A pergunta se fortalece a partir de 1990, quando o movimento da RSE passou a levar 

o capital privado como investimento para atividades sociais, antes de domínio exclusivamente 

público, entendendo esse público aqui como ligado às competências de atuação do Estado.  

Essa atitude levantou outros questionamentos de como e por que as empresas devem se 

engajar na solução de questões sociais? Não bastariam o pagamento de impostos e o 

cumprimento das obrigações legais junto aos seus diferentes públicos como atitudes 

responsáveis? Segundo o código de ética do GIFE, descritos por Helena Bomeny: 

 

Investimento público não pode ser confundido com desobrigação fiscal. Ou seja, as 

empresas que deixam de cumprir suas obrigações legais sob o pretexto de investirem 

áreas consideradas de caráter público tendo como meta sua promoção e visibilidade 

em propaganda, não podem ser consideradas como investidoras sociais. 

Investimento social é um “a mais” em suas rotinas de investimento (BOMENY, 

2003b:05). 

 

 É certo que há uma conjunção de fatores para o engajamento empresarial nas causas 

sociais. O crescimento dos movimentos sociais e sindicais e o espírito de cidadania que tomou 

conta do país depois da promulgação da Constituição de 1988, em contraposição à falência 

declarada do Estado  como protetor e provedor dos interesses da população, pelo menos na 

teoria, com a adesão a uma política neoliberal, deixaram o solo fértil para o nascimento 

contundente de um novo modelo. 

 

Uma das causas para o surgimento do Estado de Bem-estar (Welfare state) foi a 

atuação do movimento sindical, que se fortaleceu no século XX e realizou um pacto 

com a classe dominante, condicionando a manutenção do capitalismo à garantia de 

boa qualidade de vida para os seus trabalhadores (BOCK, 2003). Já em seu 

nascimento, o Welfare state abrigou o compromisso político de civilizar o mercado. 

(...) A desigualdade não é apenas efeito decorrente do mercado, mas o mercado é 

uma das expressões históricas da desigualdade nas sociedades (DEMO, 1996, apud 

MELO DE ARAÚJO, 2006) 

 

A extensa literatura que aborda a fusão dos interesses públicos e privados apresenta 

um histórico do Estado, às vezes privilegiando, outras vezes regulando, os interesses privados 
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na coisa pública. “[...] os limites entre o público/privado são dados pela interação que se 

observa entre, de um lado, a ação coletiva dos atores privados e, de outro, as iniciativas e 

respostas do Estado em face dos interesses privados”(BOSCHI; LIMA, In VIANNA, 

2002:200). 

 

Gómez Pérez (2001) sintetiza três características do estado de bem-estar: 1) forte 

intervenção estatal na economia, através da qual se pretendeu regular o mercado 

para manter o pleno emprego e uma economia ativa orientada para a demanda; 2) 

sustento da provisão pública de serviços universais, como saneamento, educação, 

moradia, desemprego, pensões, ajudas familiares e proteção social; 3) obrigação 

pública do sustento de um "nível mínimo de vida", diferente dos mecanismos de 

caridade, como elemento constitutivo de responsabilidade coletiva de todos os 

cidadãos (MELO DE ARAÚJO, 2006). 

 

 A transição de um Estado desenvolvimentista para um Estado de mercado, ou 

Neoliberal, foi baseada no tripé estabilização, privatização do patrimônio estatal e abertura 

comercial. O papel estratégico do Estado passou por uma transformação radical, na dimensão 

das relações público/privada, “em que, por um lado, a lógica do mercado se interpenetra na 

dinâmica de funcionamento do Estado e, por outro, a orientação diante dos atores domésticos 

deixa de ser a tônica da atuação do Executivo, que passa a se fixar nos atores da economia 

globalizada, inclusive como alternativa de sustentação do modelo e capitalização para o 

crescimento econômico” (BOSCHI; LIMA, In VIANNA, 2002:210). 

 Certamente não é por acaso que a RSE ganha forma e força exatamente quando o novo 

modelo de gestão pública passa a se basear nas forças do mercado. Embora Boschi  e Lima 

afirmem que não se deve com isso pensar que o Estado perdeu seu espaço, já que se manteve 

na posição de regulador das novas relações que o modelo pós-reformas apresentou, ele 

mesmo deixou claro que houve um enfraquecimento do Estado, principalmente “em termos de 

sua capacidade de implementação de políticas sociais” (BOSCHI; LIMA, In VIANNA, 

2002:210). É exatamente nesse vácuo que as empresas passaram a atuar, seguindo na verdade 

um movimento mundial, já que com a abertura do mercado, diversas multinacionais se 

instalaram no país, trazendo já incorporadas  às suas estratégias, ações de compromisso social.  
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[...] se por um lado o Estado progressivamente se retira de sua tradicional posição de 

propiciador do bem-estar e realizador de políticas de cunho social, deixando as 

populações mais carentes entregues à própria sorte, por outro lado as empresas 

passam a perceber que são, em parte, responsáveis pela situação de exclusão e 

injustiça social (FÉLIX, 2003). É nesse contexto que a iniciativa privada é 

pressionada a ampliar o seu conceito original, investindo em áreas em que o Estado 

é ineficiente (educação, saúde, bem-estar social), procurando tornar-se mais 

produtiva e competitiva (BUENO & COLS., 2002, apud MELO DE ARAÚJO, 

2006) 

 

 Tangenciando essa discussão entre o público e o privado, tem-se o embate entre o 

Welfare State x Welfare Capitalism (Estado de bem-estar Social promovido pelo Estado x 

bem-estar social promovido pela iniciativa privada capitalista). O bem-estar social financiado 

pelo Estado foi a alternativa encontrada no pós-revolução Industrial, quando os governos 

democráticos puxavam para si a responsabilidade de garantir uma série de direitos sociais aos 

cidadãos, como saúde, educação e segurança.  No entanto, no período das duas grandes 

guerras, muitas empresas passaram a desenvolver programas de bem-estar social para seu 

corpo funcional, também como forma de esvaziar os discursos dos sindicatos por melhorias 

salariais e de condições de vida para a classe trabalhadora.  

 

Por um lado, o bem-estar social capitalista foi uma estratégia de defesa útil contra a 

possibilidade de intromissão por parte do governo ou  dos sindicatos, frente a uma 

força de trabalho insatisfeita. Por outro lado, o bem-estar capitalista foi uma 

importante ferramenta de gestão capaz de produzir, através da manipulação de 

recompensas, o "novo homem capitalista" - o leal e diligente trabalhador.
26

 

 

                                                           
26 Tradução livre do original em inglês: “On the one hand, welfare capitalism was a useful defensive strategy 

against the possibility of intrusion by government or union into the workplace on behalf of a dissatisfied 
workforce. On the other hand, welfare capitalism was a useful tool by which management could produce, 
through manipulation of rewards, the "new capitalist man"-the loyal and diligent worker.” BARNHILL, D.S. 
University of Virginia. Comentando sobre o livro: American Welfare Capitalism, 1880-1940, by STUART D. 
BRANDES. Chicago: University of Chicago Press, 1976. 210 pp.  Disponivel em: 
file:///C:/Users/MEGA/Downloads/Welfare%20capitalism%202.pdf . Acessado em: 16/12/2014. 

 

file:///C:/Users/MEGA/Downloads/Welfare%20capitalism%202.pdf
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No Brasil, diversas vilas foram construídas nas proximidades das indústrias, para que 

o trabalhador passasse a morar perto do trabalho. Mais do que isso, essas vilas representavam 

a saída do aluguel, algo que o próprio Estado não dava conta de fornecer. Com isso, o 

trabalhador tornava-se parte de uma “grande família” e tendia a evitar contato com os 

sindicalistas, tidos como subversivos, comunistas e arruaceiros. Portanto, para as empresas, 

naquele momento, promover o bem-estar social de seus funcionários era uma forma de 

fidelizá-los.  

Mais recentemente, a situação de miséria e de abandono gerados pela falência da 

atuação do Estado neoliberal em dar conta da realização do bem-estar social, gerou um difuso 

mal-estar social, criando um cenário propício para a implantação de um novo welfare 

capitalism. No afã de resolver esse desconforto social, não se pode perder de vista os riscos 

que esse intercâmbio de papéis, que já estavam previamente definidos, pode causar na 

engrenagem social. Tem-se de ter cuidado com a simples aceitação da implantação dessa 

mudança, principalmente porque, tratando-se de uma visão neoliberal em que a cidadania é 

focada no indivíduo, se corre o risco de manter à margem quem mais precisa de ajuda. 

 

[...] é dever do Estado garantir e assegurar o bem-estar de toda a população, e não 

atribuir a um reduzido número de empresas a garantia de algumas poucas vantagens 

para as suas principais partes interessadas. [...] Este debate mostra que os recursos 

privados ficam concentrados em grupos isolados, que gozam de benefícios sociais 

que poderiam ser estendidos ao restante da sociedade. Fica reduzida a capacidade do 

poder público de priorizar e alocar recursos em áreas de sua competência (IOS, 

2004:25). 

 

A incapacidade assumida pelo Estado em promover o bem-estar social não deve 

eximi-lo de responsabilidade e compromisso com a população. Não se trata de passar para a 

iniciativa privada a prerrogativa pública do bem-estar social. É importante que o Estado se 

manifeste, pelo menos, como parte reguladora e fiscalizadora do processo. É importante 

também ter em mente que, se por um lado dá-se a redução do Estado, há um 

“empoderamento” da iniciativa privada “que, além de unidade primária de bem-estar 

econômico dos trabalhadores e da comunidade em que se insere, passa a ser também fonte de 

bem-estar social”(CHEIBUB, LOCKE:5). Esse aumento de poder pode enfraquecer a posição 
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de outros atores sociais, como sindicatos, associações de moradores e até mesmo o 

posicionamento negocial do Estado.  

 

Esse é um risco que se deve ter em mente ao se demandar que empresas assumam 

responsabilidades sociais porque têm recursos e poder - maiores que outros atores 

sociais - para assumi-las. Pode-se operar um fortalecimento do poder das empresas e 

corporações na medida em que, além de unidades de produção econômica, elas 

passam a ser vistas como promotoras de bem-estar social, no sentido mais amplo 

que o estritamente econômico. Arrisca-se, também, contribuir-se para o 

esvaziamento do espaço público e da compreensão de que bem-estar social é um 

direito de cidadania, cuja garantia é obrigação de toda sociedade, e não de 

determinados atores, por mais fortes e influentes que o sejam. (IOS, 2004:25) 

 

  Atento aos riscos expostos, é importante que nessa negociação a sociedade civil 

organizada esteja presente, para cobrar do Estado a sua atuação como responsável por garantir 

os direitos universais a todo o cidadão, fazendo com que as empresas socialmente 

responsáveis reconheçam e respeitem os outros atores desse processo de crescimento e 

desenvolvimento social. Sobre essa questão, Maria Celia Paoli afirma que: 

 

“No bojo da ambiguidade com que se constrói e se modifica, aceleradamente, a 

organização do ativismo empresarial, é claro que, por um lado, a ação social 

empresarial e os welfares privados nas empresas podem ser uma experiência social e 

humanitária relevante diante das prementes necessidades e carências da população 

brasileira” (PAOLI, 2002:413).  

 

  Por outro lado, a autora afirma que isso funcionaria melhor se vivêssemos em uma 

sociedade que possuísse garantias reais de seus direito. Em uma perspectiva não liberal, em 

que a cidadania é também expressa coletivamente, há o entendimento de que o Estado deva 

promover políticas sociais mais efetivas que alcance a fatia da população mais esquecida e 

desmerecida, promovendo  a universalização  dos direitos. Dessa forma, a atuação empresarial 

tende a ser mais efetiva, dado que o Estado não se exime do seu compromisso social, mas 

chama a sociedade para participar de um projeto de desenvolvimento real e coletivo para o 

país.  

Para os opositores ao pensamento neoliberal, foi o que aconteceu no Brasil,  após a 

implantação do projeto não liberal desenvolvido a partir do primeiro mandato do Presidente 
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Lula, quando o Estado puxou novamente para si o comando e a responsabilidade de 

desenvolver políticas sociais que incluam os excluídos e crie oportunidade real de 

desenvolvimento de capital social entre os pares. 

 

1.1.4 Capital Social 

 

Vive-se um momento de negociação entre os três setores da economia, visando ao 

mesmo propósito de promoção de bem-estar social, mas cada um tendo também interesses 

próprios. Por isso, é importante redefinir os papéis, para que os interlocutores estejam à mesa 

com condições de apresentar suas propostas e seus respectivos capitais a serem trocados. 

 

Hoje, com o aprendizado acumulado a partir da maior aproximação entre os três 

setores, em prol do trabalho conjunto, [muitos atores argumentam] que as iniciativas 

mais sustentáveis são aquelas que envolvem a participação de entidades dos três 

setores, estimulando a criação de agendas coletivas e a cultura de 

corresponsabilidade social. A atuação em aliança demanda que cada um abra mão de 

um pouco de sua autonomia. As relações são assimétricas, uma vez que recursos, 

informações e poder são distribuídos de maneira desigual entre os parceiros. Por 

isso, o engajamento, a transparência e o diálogo são importantes para que estas 

relações se estabilizem. As alianças podem se formar em diversas tipologias ou 

recortes, em busca de soluções de problemas específicos (ALIANÇA CAPOAVA, 

2010:25-26). 

 

Valorar os diferentes capitais para abrir espaço para a negociação em busca de um 

bem comum a todos é uma técnica conhecida de gestão de negócios, a chamada linha de 

negociação “win-win”. Segundo a professora Maria Celina D’Araujo, desde os anos de 1990, 

foi implantada pelo Banco Mundial uma distinção diferenciada para avaliação de projetos de 

desenvolvimento, usando quatro formas de capital, a saber:  

 

[...] capital natural, isto é, os recursos naturais de que é dotado um país; capital 

financeiro, aquele produzido pela sociedade e que se expressa em infraestrutura (...); 

capital humano, definido pelos graus de saúde, educação e nutrição de um povo; e, 

finalmente, capital social, que expressa, basicamente, a capacidade de uma 

sociedade de estabelecer laços de confiança interpessoal e redes de cooperação com 

vistas à produção de bens coletivos (ARAUJO,  M. 2003: 9). 
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Para estabelecer este relacionamento,  é importante que os participantes tenham o que 

trocar. Isso vale para todos os cidadãos e as instituições que os representam. A questão é até 

que ponto é interessante ao poder hegemônico de uma sociedade hierárquica, como a 

brasileira, que esse sujeito seja inserto como cidadão consciente de seus direitos e deveres ao 

corpo social?  

 

[...] a regeneração da classe dominante brasileira apoia-se menos em uma clara 

lógica da cidadania e mais na eficiência da integração social para limitar o perigo e o 

risco inerente à presença aumentada dos excluídos e sem direitos. Sua utopia de 

responsabilidade torna-se então conservadora porque, por mais sensível que seja às 

desigualdades sociais, preserva ao mesmo tempo as hierarquias desiguais que 

produzem a descapacitação (disempowerment) dos cidadãos, ao recriá-lo como 

cidadãos de segunda e terceira classes dependentes da caridade da ação externa 

privada para a possibilidade de inclusão social. Dependem, portanto, das intenções, 

dos interesses e das flutuações dos acertos e enganos próprios ao mundo mercantil e 

inerentes à liberdade com que afinal foi cunhada, há dois séculos, a expressão 

‘iniciativa privada’, contra a qual se formaram os espaços  públicos diferenciados, 

críticos e propositivos, voltados para a emancipação ampliada de um mundo comum 

(PAOLI, 2002, 413-414). 

 

O terceiro setor tem se apropriado desse capital social e, na ausência de outro 

interlocutor que reivindique esse lugar, tem ocupado o papel de gestor desse capital. Isso 

porque sem viver sob as tensões das negociações político-partidárias, as quais se submete o 

Estado, nem sob as pressões para obtenção de lucro para os acionistas, vividas pela iniciativa 

privada, o terceiro setor vem caminhando, em diálogo cada vez mais frequente com os outros 

dois setores, agora seus pares, focando no desenvolvimento humano dos indivíduos e na 

sustentabilidade do planeta. O diferencial é que cada vez mais os setores pares percebem que 

sem o desenvolvimento do capital social, sem desenvolvimento humano, a prata e o ouro vão 

reduzindo seu valor como moeda de troca. Os sindicatos também estão buscando participar 

desse diálogo, pois a negociação é fundamental para o desenvolvimento de todos os setores, 

só que também enfrenta, muitas vezes,  dificuldades para ser ouvido e respeitado em suas 

reivindicações, como explica Helio da Costa, do IOS: 
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No Brasil, a estrutura sindical é muito pulverizada. São 18 mil sindicatos, mas 

poucos com poder de mobilização e negociação.  Para se ter uma ideia da 

dificuldade em trabalhar com tantas instituições, na Europa há apenas 17 sindicatos. 

O problema dos trabalhadores aqui é quando se reportam ao plano local, com 

legislação que não os favorece. Aí são perseguidos. O grande desafio do Brasil para 

a implantação da responsabilidade social é mudar as relações. Há um estranhamento 

inicial natural. Mas negociar implica o reconhecimento da força do outro lado, capaz 

de causar algum dano. É importante que haja um respeito mútuo para que as 

relações somem as forças de todos os atores para o desenvolvimento do país
27

.  

 

Novas demandas vão surgindo e se apresentando, novos conceitos são elaborados, 

exigindo novas posturas e posicionamentos.  Por exemplo, o conceito de cidadania, como 

conjunto de direitos e prerrogativas as quais todo indivíduo, reconhecendo-se ou não como 

cidadão, poderia fazer uso, já está se ampliando frente aos novos tempos. O mesmo acontece 

com a responsabilidade social empresarial, que passa a absorver diversas atitudes que devem 

ser assumidas pelas empresas que queiram se caracterizar como socialmente responsáveis, e 

com o investimento social privado, que vai além das ações filantropas praticadas, como 

vimos, durante muitos anos e até hoje.  

 

1.1.5 Contexto Brasileiro 

 

 Segundo Caldeira (1999), as ideias que originaram o que hoje chamamos de 

responsabilidade social surgiram ainda durante o século XIX, com o Barão e depois Visconde 

de Mauá
28

, que foi pioneiro na industrialização no Brasil, na época de D. Pedro II. Mauá 

tornou-se próspero e mais rico do que o Império ao importar da Europa não só equipamentos 

e maquinários que revolucionaram a produção no país, mas também ideias de igualdade e 

justiça social, que foram muito combatidas por seus contemporâneos. “Por acreditar que o 

progresso de uma sociedade só poderia acontecer através da força do trabalho e de condições 

                                                           
27

 Trecho da entrevista feita exclusivamente para este trabalho. 

28
 Irineu Evangelista de Souza, 1813 – 1889. 
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justas para os trabalhadores e, embora não fosse abolicionista declarado, Mauá não empregou 

mão de obra escrava em suas empresas (CALDEIRA, 1999 apud ARAÚJO e KALB, 2008 ). 

 Desde os anos de 1930, o país vivia o que Wanderley Guilherme dos Santos chamou 

de cidadania regulada, na qual o Estado dizia quem era cidadão, portanto, as raízes dessa 

cidadania não estão “em um código de valores políticos, mas em um sistema de estratificação 

ocupacional (...) definido por norma legal” (SANTOS, 1979:74). As Leis Trabalhistas do 

Governo do Presidente Getúlio Vargas organizaram a vida do trabalhador, mas deixaram na 

berlinda uma imensa parcela da população que não possuía, por quaisquer motivos, a famosa 

carteira de trabalho assinada, “que se torna, em realidade, mais do que uma evidência 

trabalhista, uma certidão de nascimento cívico” (Ibidem:76). 

 O trabalho  deixou de ser  “coisa para escravo” para se tornar “coisa para homem de 

bem”. Esse pensamento transformou os direitos sociais em objeto principal para a obtenção da 

cidadania em detrimento dos direitos civis e políticos. Só os trabalhadores registrados podiam 

ter acesso aos direitos sociais. Do ponto de vista das empresas, os trabalhadores eram os 

cidadãos que recebiam a ajuda empresarial automática com a geração de emprego. Não havia 

o que fazer com os não cidadãos. Nem Estado, nem empresas, nem sociedade os percebia 

como merecedores de direitos sociais. Sem acesso à educação e formação para o trabalho, 

passaram a ser atendidos por instituições filantrópicas que cuidavam em angariar doações das 

empresas para evitar que os atendidos morressem de fome, com distribuição de cestas de 

comida, sopões, agasalhos, etc.  

No decorrer da história do Brasil, é possível, então, encontrar diversos casos pontuais 

de ação solidária, filantropia e uma preocupação mais ampla com as questões sociais, tanto 

por parte de empresas, como por parte dos sindicatos, sociedade civil, e outras instituições 

ligadas a grupos empresariais. Um exemplo é o Sistema S29,  que, embora tenha surgido nos 

anos 1940, em um contexto de Guerra Fria e, de certa forma, para contrabalançar o temor que 

                                                           
29

 Conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência 
social, consultoria, pesquisa, assistência técnica, promoção da cultura e lazer. Fazem parte do sistema S: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da 
Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e 
Serviço Social de Transporte (Sest). As empresas pagam contribuições a essas instituições, de acordo com a 
área de atuação. Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s Acessado 
em: 08/02/2015.                                                         

http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
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os industriais tinham do crescimento do Partido Comunista no pós-Guerra (WEINSTEIN,       

2000),  foi de fato pioneiro em trabalhar e discutir questões sobre a participação das empresas 

na promoção de bem-estar social, promovendo atividades tanto de lazer como de formação e 

capacitação profissional.   

No entanto, o debate sobre as questões semelhantes ao que hoje se entende por  

responsabilidade social começou a tomar forma no Brasil na década de 1960, em plena 

ditadura militar. Foi quando surgiram algumas associações empresariais ligadas a instituições 

religiosas. Uma demonstração desse movimento foi a carta de princípios do Dirigente Cristão 

de Empresas, publicada em 1965. 

 

A Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, publicada em 1965, é um 

marco histórico incontestável do início da utilização explícita do termo 

responsabilidade social, diretamente associado às empresas e da própria relevância do 

tema relacionado à ação social empresarial no país, mesmo que ainda limitado ao 

mundo das ideias e se efetivando apenas em discursos e textos, o tema já fazia parte 

da realidade de uma pequena parcela do empresariado paulista
30

 (TORRES, 

2002:129). 

 

Assim como em quase toda a América Latina, a atuação empresarial nesse período 

baseava-se em atividades filantrópicas, assistencialistas e paternalistas.  O terreno era fértil 

para o exercício de ações sociais que ajudassem a suportar o efeito da pobreza, sem, no 

entanto, conter elementos de promoção de uma transformação social. Era extremamente 

importante manter a população sob controle, e o Estado, em acordo com as elites, fez questão 

de estimular ações que minimizassem a situação de miséria da extensa camada menos 

favorecida da população brasileira, mas que ao mesmo tempo mantivesse o “status quo”.  

 Entre as diversas possibilidades de se demonstrar quais foram os fatores históricos que 

influenciaram no desenvolvimento mais efetivo da RSE no Brasil, serão utilizados três 

caminhos. Primeiro, apresentando a conjuntura de redemocratização e críticas ao 

comprometimento de boa parte das empresas e empresários com regime autoritário. Em 

                                                           
30Disponível em: http://www.balancosocial.org.br/media/ART_2002_RSE_Vertical.pdf Acessado em: 19-07-

2010 

http://www.balancosocial.org.br/media/ART_2002_RSE_Vertical.pdf
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segundo, demonstrando a pressão que o movimento sindical e os movimentos sociais 

exerceram por mais direitos, cidadania e por uma democracia social no país. Em terceiro, a 

mudança de “mentalidade” de alguns setores empresariais, voltados à responsabilidade social. 

 

Redemocratização 

 

A década de 1980 trouxe de fato diversas transformações para o país: o fim da 

ditadura, a abertura política com o retorno de diversas lideranças que haviam sido exiladas e 

criação de novos partidos políticos, a campanha pelo voto direto, a nova carta constitucional, 

entre outros. Foram muitos  acontecimentos marcantes, como se o país vivesse várias décadas 

em uma. O processo de redemocratização trouxe uma renovação de conceitos como país e 

como povo.  

 Apesar da campanha das “Diretas Já”, a primeira eleição de um civil para a 

presidência da República, depois de 20 anos de ditadura militar, ainda aconteceu de forma 

indireta, elegendo Tancredo Neves, que, com problemas de saúde que resultariam em seu 

falecimento,  não conseguiu assumir a presidência.  Em seu lugar assumiu o vice, José 

Sarney. A inflação crescia diariamente, aumentando ainda mais a distância entre pobres e 

ricos. O governo, em total desespero, lançou mão de ferramentas como congelamento de 

preços e criou um grande movimento popular de fiscalização sobre o controle dos preços dos 

produtos para tentar conter a inflação.  O povo virou “fiscal do Sarney”. A década de 1980 

trouxe, ainda, dois marcos para a vida política do país:  a Constituição Cidadã de 1988 e a 

primeira eleição direta para Presidente, em 1989,  depois de um jejum de 25  anos sem que o 

povo pudesse escolher diretamente seu representante para o maior cargo do executivo 

nacional. 

 No entanto, cabe salientar que o Brasil não estava isolado nessa movimentação 

sociopolítica, mas inserto em um contexto internacional de profunda transformação. Nos anos  

1980, o mundo assistiu pela TV à queda do muro de Berlim, ato que deu início à reunificação 

das duas Alemanhas, que desde a Segunda Guerra Mundial havia sido dividida em Alemanha 

Oriental, governada por um regime comunista, e a Alemanha Ocidental, governada por um 
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regime democrático. Esse ato simbolizou o fim da Guerra Fria, protagonizada por Estados 

Unidos e União Soviética, apontando para a falência do sistema socialista e para a 

proliferação do pensamento hegemônico americano, em uma onda neoliberal que dominou 

diversos governos do mundo, inclusive o Brasil. 

 

... o neoliberalismo como modelo hegemônico é uma nova forma de dominação de 

classe, adequada às relações econômicas, sociais e ideológicas contemporâneas. 

Construiu um arcabouço doutrinário que leva a um novo modelo de relações de 

classes, a uma nova forma de ideologia democrática e a um determinado modelo de 

Estado, facilitando a sua penetração para além dos limites econômicos, 

transformando-o no senso comum do nosso tempo (OTRANTO, 1999). 

 

O mundo abria as portas para a globalização, e o Brasil também. O primeiro 

Presidente eleito por voto direto, após a ditadura militar, Fernando Collor de Mello, implantou 

um projeto liberal, por meio de três planos econômicos (Plano Collor1, Plano Collor 2 e Plano 

Marcílio), promovendo abertura econômica, liberando as importações e desestatizando a 

máquina do governo. Os anos 1990 começaram com abertura comercial e  arrocho financeiro, 

com o confisco da poupança. Monopólios e oligopólios começaram a ser quebrados com a 

entrada de empresas tecnologicamente mais desenvolvidas. Não houve suporte para as 

empresas nacionais, e grande parte foi comprada por multinacionais estrangeiras. Isto 

aconteceu também com a brasileira RACIMEC, que foi incorporada pela GTECH Brasil, 

entre 1994 e 1997 (Cf. p. 91).  

Após denúncias de envolvimento direto do presidente Collor em um esquema de 

corrupção e pagamento de propina, que envolvia também o ex-tesoureiro da campanha, P.C. 

Farias, o povo tomou as ruas novamente, no movimento que ficou conhecido como “caras-

pintadas”, porque os manifestantes, na maioria jovens, pintavam seus rostos.  

 

“Estima-se que o esquema tenha movimentado por baixo, 350 milhões de dólares. O 

caso foi trazido à luz por reportagem de capa da revista Veja, na qual Pedro Collor de 

Mello apresentava, numa entrevista exclusiva, denúncias contra o irmão governante. 

Em menos  de cinco meses, ruíram todos os pilares que sustentavam Collor no 

poder.”
31

  

                                                           
31

  Disponível em: http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/rede-

escandalos.shtml?governo=collor---itamar&scrollto=54  Acessado em:  19/02/2015. 

http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/rede-escandalos.shtml?governo=collor---itamar&scrollto=54
http://veja.abril.com.br/infograficos/rede-escandalos/rede-escandalos.shtml?governo=collor---itamar&scrollto=54


 

64 

 

 

Em 29 de setembro de 1992, a Câmara Federal votou 441 votos contra 38, pelo 

impeachment do Presidente Collor, que renunciou horas antes de sua condenação, mas mesmo 

assim ficou inelegível por oito anos.  

Presidente deposto, assumiu o seu vice, Itamar Franco, que teve como Ministro da 

Fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC), responsável pela implantação do Plano Real de 

estabilização da economia. O sucesso do plano foi tamanho que FHC foi eleito, pelo partido 

Social Democrático Brasileiro (PSDB), Presidente do Brasil nas eleições de 1994, sendo 

reeleito em 1998. O período de FHC foi marcado pelo pensamento governamental neoliberal, 

com a privatização de diversas autarquias ligadas até então ao governo, principalmente na 

área de prestação de serviços básicos como telefonia e energia. 

 O Plano Real liquidou a inflação, com a desindexação da economia, ao usar uma 

unidade real de valor (URV), que levou todos os ativos para uma nova moeda, o Real,  

percebida como estável .  O primeiro efeito foi sobre os assalariados e pessoas de baixa renda 

em geral, que não dispunham de acesso ao mercado financeiro, cuja renda real cresceu 

brutalmente e permitiu algum critério nos gastos, o que antes não acontecia. A estabilidade 

deu às empresas horizonte de planejamento e, aos poucos foram ganhando confiança para 

investir em longo prazo. Manter elevados estoques deixou de ser interessante, liberando 

capital de giro para investimento. A inflação baixa significou também a volta do crédito de 

prazo mais longo, com mais consumo e, de novo, mais investimentos.  

Para o governo, entretanto, a situação não foi tão favorável. Outro efeito da 

estabilidade monetária é a transparência, ficava fácil comparar valores, e aí ficou claro que a 

máquina governamental estava inchada. O governo começou a reavaliar as empresas estatais e 

algumas iniciativas precisavam ser tomadas à luz dos novos tempos. O plano previa várias 

medidas, como: desindexação, equilíbrio fiscal, valorização do câmbio (para baratear as 

importações e segurar os preços), juros altos (limitando a demanda e, consequentemente, os 

preços), privatização (para aliviar os gastos do governo)  e abertura da economia (para forçar 

a modernização e a competitividade das empresas brasileiras).  

 Os efeitos completos do plano só seriam sentidos a longo prazo, quando os 

investimentos estivessem trazendo frutos e a integração na economia internacional fosse 
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efetiva. Quanto às privatizações, até hoje causa muita polêmica, mas a tese do governo 

neoliberal era a de que não havia escolha, principalmente no caso da Telebrás. Não havia 

dinheiro, nem tecnologia, nem capacidade gerencial para enfrentar a revolução dos anos 1990. 

Os telefones eram vendidos a preços absurdos, e o plano de expansão era modesto demais 

para um país de tão grandes dimensões como o Brasil.  Defensores das medidas neoliberais 

tomadas pelo governo afirmam que a privatização salvou a pátria, pois além de desinchar a 

máquina governamental, as empresas de telecomunicações passaram a  recolher altos 

impostos, ajudando a equilibrar as contas do governo.  

 A abertura da economia permitiu a entrada da tecnologia no país e a participação do 

Brasil no mundo globalizado.  A agenda das empresas internacionais sobre o compromisso 

corporativo para o desenvolvimento social dos países em que estão insertos começou a 

contaminar o empresariado brasileiro. Para competir e participar do mercado internacional 

eram necessárias certificações de qualidade e engajamento em questões, como preservação do 

meio ambiente, extinção do trabalho infantil e melhoria da qualidade de vida das 

comunidades internas e externas à empresa.  

 

Na década de 1990 começou a ser elaborado um novo posicionamento e uma nova 

discussão sobre a responsabilidade social das empresas. Nesta “nova versão”, as 

principais preocupações voltaram-se para mais operacionalização de suas práticas, 

extrapolando a ideia de filantropia. A RSE passa a ser considerada um elemento 

importante para o desenvolvimento dos negócios e para estabelecer relações 

positivas das empresas com, as assim chamadas, partes interessadas (também 

chamadas de stakeholders) (IOS, 2004:20). 

 

Apesar dessa nova visão por parte das empresas, tratava-se de um processo, portanto a 

implantação deveria se dar gradual e escalonadamente.  Os anos 1990 apresentaram uma nova 

dinâmica social, mas que ainda refletia, em larga escala, o “legado de uma tradição autoritária 

e excludente” (DAGNINO, 1994:93). O apartheid social que se configurou durante anos de 

desigualdade não se desintegra assim tão fácil, até porque está entranhado na cultura do país.  

Estamos falando de  

 

“uma sociedade extremamente complexa, contraditória e atravessada por 

ambivalências de todos os tipos [...] em que a demanda por direitos se faz muitas 
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vezes numa combinação aberta ou encoberta com práticas renovadas de clientelismo e 

favoritismo que repõe diferenças onde deveriam prevalecer critérios públicos 

igualitários” (TELLES, 1994).  

 

A maioria da população brasileira percebeu o custo social das medidas neoliberais 

tomadas e promoveu uma reviravolta política no país, quando em 2002, elegeu Luiz Inácio 

Lula da Silva à Presidência da República, com mais de 58 milhões de votos, depois de ter sido 

candidato derrotado nos três pleitos diretos anteriores. Reconhecido por sua trajetória 

sindicalista no ABC paulista, Lula foi fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) e tinha 

uma visão ideológica bem diferente do seu antecessor FHC.  A proposta do partido dos 

trabalhadores baseou-se em instaurar um governo democrático e popular. 

Sensível às questões sociais, agravadas pelos resultados do projeto neoliberal vigente 

até aquele momento, o governo do Presidente Lula foi marcado pela estabilidade econômica, 

mas principalmente pelo investimento em áreas carentes de desenvolvimento, o que fez o país 

crescer, sem esquecer as camadas da população menos favorecidas historicamente, atuando 

com políticas e ações de caráter social.  Embora tenham ocorridas denúncias de corrupção, no 

esquema conhecido como “mensalão”, o presidente Lula afastou os ministros que tiveram 

seus nomes envolvidos em situações escusas, como José Dirceu, Antonio Palocci, Benedita da 

Silva, entre outros. Dentro das CPIs que envolveram funcionários graduados do governo Lula, 

está a CPI dos bingos, na qual a empresa GTECH Brasil foi arrolada e a levou ao fim das 

atividades empresariais no país.  Reeleito em 2006, Lula manteve a política voltada ao 

atendimento das populações de renda mais baixa, com programas sociais, como o “Bolsa 

Família”. 

 

Vinte e quatro milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza entre 2003 e 2010, 

anos em que Luiz Inácio Lula da Silva presidiu o Brasil. Essa informação do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), por si só, demonstra a revolução que o 

governo Lula representou para todo o Brasil. Durante seu mandato, o PIB (Produto 

Interno Bruto), que representa a soma de todas as riquezas de um país, teve um 

crescimento médio anual de 4,0%. O índice é quase o dobro do registrado no 

período de 1981 a 2002 (2,1%). Assim, o Brasil pagou toda a dívida com o FMI e 

com o Clube de Paris e passou de 12o lugar para 8o no ranking das maiores 

economias do mundo. Frente a um dos maiores desafios de seu mandato, na crise de 

2008/2009, soube adotar políticas anticíclicas adequadas em relação ao IPI (Imposto 

Sobre Produtos Industrializados), com o que alargou o mercado interno para 

compensar a perda do mercado externo. Graças às medidas para fortalecimento da 

economia, a redistribuição de renda tornou-se o principal destaque a partir de 2003. 
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A expansão do crédito e o aumento dos empregos formais e do salário mínimo (que 

passou de R$ 200 em 2002 para R$ 510, em 2010 - maior patamar em 40 anos, com 

um aumento real de 74% entre 2003/2010) permitiram a ascensão de classes mais 

pobres. O efeito também foi sentido no setor empresarial: a maior renda do 

trabalhador converteu-se em compras. A alta no consumo, por sua vez, estimulou 

investimentos no comércio e na indústria, realimentando o ciclo de investimentos.
32

 

 

Em 2010, Lula conseguiu fazer sua sucessora, Dilma Rousseff, a primeira mulher a 

ocupar a Presidência da República. A presidenta Dilma, além de manter os projetos realizados 

por seu antecessor, implantou novas ações. Em 2012, quando completou 10 anos do projeto 

de governo do PT, foi publicado relatório sobre a área da educação.  

 

“A educação deixou de ser segmentada artificialmente, de acordo com a 

conveniência administrativa ou fiscal, e passou a ser vista como uma unidade, da 

creche à pós-graduação. A educação tratada como prioridade revelou-se, por 

exemplo, no orçamento do MEC, que passou de R$ 33,1 bilhões em 2002, para 86,2 

bilhões em 2012.”
33

 

  

Em 2014, Dilma foi reeleita, em uma campanha acirrada, vencendo com 51,64% dos 

votos,  contra 48, 36%  de seu adversário do PSDB, neto de Tancredo Neves, Senador Aécio 

Neves.  Segundo dados da pesquisa CNI-Ibope
34

, a presidenta Dilma encerrou seu primeiro 

mandato com 52% de aprovação. 

 

"O combate à fome e à pobreza é considerado, espontaneamente, o principal aspecto 

positivo do primeiro mandato, citado como um dos três principais por 24% da 

população", afirma o levantamento. Em segundo lugar, com 17%, aparecem os 

investimentos em programas sociais. Depois, com 15%, a população elegeu o 

investimento na área de educação
35

. 
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em:  http://noticias.band.uol.com.br/eleicoes/2014/presidenciaveis/100000716341/dilma-e-reeleita-apos-

disputa-mais-acirrada-da-historia.html   Acessado em: 19/02/2015. 

35
 Ibidem. 

http://fliphtml5.com/homepage/behn
http://fliphtml5.com/behn/byes/basic/101-150
http://www.institutolula.org/compartilhe-a-nova-serie-de-infograficos-sobre-educacao-em-10-anos-de-governo-democratico-e-popular
http://www.institutolula.org/compartilhe-a-nova-serie-de-infograficos-sobre-educacao-em-10-anos-de-governo-democratico-e-popular
http://noticias.band.uol.com.br/eleicoes/2014/presidenciaveis/100000716341/dilma-e-reeleita-apos-disputa-mais-acirrada-da-historia.html
http://noticias.band.uol.com.br/eleicoes/2014/presidenciaveis/100000716341/dilma-e-reeleita-apos-disputa-mais-acirrada-da-historia.html


 

68 

 

 

Esse breve relato da história política recente do Brasil serve como arcabouço para se 

entender o contexto em que a RSE e o ISP se situaram e situam. O relacionamento das 

empresas com os respectivos governos foram se alterando de acordo com a linha política 

vigente em cada período. Assim, as facilidades para a entrada do mercado internacional no 

país, a falta de suporte para a indústria local, a venda de empresas estatais a grupos 

estrangeiros são características de governos neoliberais  que divergem de uma política mais 

voltada para o desenvolvimento social, priorizando a capacitação e “empoderamento” das 

camadas mais empobrecidas da população, como se tem visto nos últimos 12 anos no Brasil. 

Isso reflete tremendamente no tipo de relacionamento que os atores sociais praticam.  

Desde o período pós-ditadura, diversas empresas passaram a tentar participar mais 

efetivamente, para além do cumprimento das leis,  do processo de desenvolvimento do país. 

Algumas porque sabiam que havia um débito a pagar. Embora o relacionamento entre 

empresas, empresários e governo militar sempre tenha sido muito velado, quando em maio de 

2012, o Governo Federal instituiu a Comissão Nacional da Verdade, CNV,  com a Lei 

12528/2011, com o propósito de apurar as violações  de Direitos Humanos ocorridas entre 

setembro de 1946 e outubro de 1988, essas relações vieram à tona e se tornaram evidentes, 

deixando muitas grandes empresas expostas em suas relações com a ditadura. 

 Em setembro de 2014, os integrantes do Grupo de Trabalho “Ditadura e Repressão aos 

Trabalhadores e ao Movimento Sindical”, da CNV, fizeram um ciclo de palestras, a fim de 

encontrar os métodos que pudessem melhorar a qualidade da pesquisa. Após o encontro, em 

entrevista coletiva à imprensa, concedida por Rosa Cardoso, Sebastião Neto, ambos 

integrantes da CNV e Victoria Basualdo, professora  convidada para o seminário, diversos 

documentos foram apresentados, mostrando que empresas brasileiras e estrangeiras 

monitoraram e espionaram trabalhadores, visando “colaborar com a repressão e aumentar os 

lucros nas fábricas”, conforme publicado no site da CNV
36

 .  
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Num dos documentos, datado de 24 de janeiro de 1981, do Departamento de Ordem 

Política e Social, aparecem os nomes de mais de 400 funcionários de grandes 

empresas, como Toshiba, Brastemp, Ford e Mercedes Benz. Nas nove páginas 

constam também o endereço residencial e o setor em que trabalhavam cada um dos 

funcionários. A CNV está agora investigando o motivo pelo qual o DOPS recebeu o 

documento. Um relatório confidencial da seção de informações do Ministério da 

Aeronáutica também foi apresentado. Nesse documento, fica claro que o ex-

presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, foi monitorado pela Volkswagen 

quando era um proeminente líder sindical do ABC.
37

  

 

O trabalho realizado pela CNV tem gerado diversos relatórios que comprovaram  

ações  de apoio à ditadura por parte de empresas e empresários. Havia um monitoramento 

constante do corpo de funcionários, principalmente para  evitar manifestações e greves. 

Algumas empresas chegaram a introduzir pessoas dentro dos sindicatos como informantes, no 

intuito de identificar os líderes dos movimentos dos trabalhadores. "O monitoramento por 

parte das empresas era uma prática generalizada, era o uso de uma prática policial que foi 

utilizada pela polícia política no contexto da ditadura do Estado Novo. Em 1964, na 

preparação do golpe e depois na ditadura sucessiva, ela teve o uso ampliado por militares e 

por empresários", afirmou Rosa Cardoso à coletiva de imprensa
38

. 

 

Pressão dos movimentos sindical e social 

 

Enquanto economistas apresentam uma visão pessimista da década de 1980, 

Guimarães (2004: 60) afirma que os sociólogos enxergam esse período como muito rico para 

os movimentos sociais, principalmente para a classe trabalhadora. O retorno dos exilados pelo 

regime militar marcou o final do encarceramento político e foi o primeiro passo para a 

retomada do caminho à democracia.  

O ano de 1983 marcou a decadência do governo militar, que recorreu ao FMI (Fundo 

Monetário Internacional), na tentativa de controlar a crise econômica que o país vivia. Essa 

atitude provocou mais recessão para os trabalhadores e população em geral. As manifestações 
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promovidas pelos movimentos sindicais e os movimentos sociais demonstravam que o país 

iniciava um novo momento político.  

 

Assim ocorreu quando os bancários, juntamente com outras categorias, organizaram 

a primeira greve geral desde 1964, contra a política salarial do governo, no dia 21 de 

julho de 1983. Na véspera, a polícia invadiu o Sindicato e prendeu diretores e 

funcionários e, no dia seguinte, o Ministério do Trabalho interveio no Sindicato, 

cassando a diretoria no dia 19 de agosto. [...] Em 28 de agosto  de 1983, dia do 

bancário, era fundada, em São Bernardo do Campo, a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). Meses depois, em 27 de novembro, em um comício defronte 

o estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, iniciou-se o movimento das Diretas 

Já, que durante meses levou milhões de brasileiros às ruas e praças públicas 

(FONTES, MACEDO e SANCHES, 2013). 

 

Os trabalhadores e os sindicatos, no entanto, mantinham um olhar de desconfiança 

sobre o que seria de fato essa responsabilidade social e de que forma isso poderia influenciar 

suas vidas e a comunidade.  

 

Os sindicatos não participaram do início do debate. Eram muito críticos. Pelo viés da 

esquerda, a RS seria uma maneira de camuflar conflitos e uma prática importante da 

Europa, que não tinha aplicabilidade no Brasil – menos por visão ideológica e mais 

pela prática das empresas, que  não vinculavam a RS à prática sindical, 

principalmente em períodos de greves e conflito. Com posturas e posições 

intransigentes, faziam os sindicatos descreditarem na RS. Um exemplo disso é que os 

sindicatos patronais, de maneira geral, não aceitam a organização sindical no local de 

trabalho. Os empresários são contra inserir na Legislação o reconhecimento da 

representação sindical no local de trabalho. De maneira geral, os sindicatos estavam à 

margem dessa discussão e, mesmo hoje, a participação é pequena. Não é um debate 

disseminado.
39

 

 

Todo esse contexto político fortaleceu os movimentos sociais e preparou o caminho 

para que, nos anos 1990, houvesse condições propícias para o nascimento de um debate mais 

contemporâneo sobre a atuação das empresas na área social.   

Vale ressaltar que o processo de impeachment de Collor (cf. p. 65), primeiro 

presidente eleito após a ditadura, foi desencadeado pelo Movimento pela Ética na Política, 
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que tinha o sociólogo Betinho como liderança. A sociedade brasileira demonstrava 

maturidade para enfrentar e corrigir uma escolha que se mostrara equivocada. Betinho 

também foi o idealizador e motivador de uma das mais importantes campanhas de 

mobilização social do país, a  “Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida”, que 

em 1993 envolveu artistas, intelectuais e parte do empresariado em campanhas de arrecadação 

de alimentos. O conceito da campanha era, conforme escreveu Betinho, que “democracia e 

fome não combinam”. Em dezembro de 1993, após diversos eventos envolvendo cultura e 

esporte, a Firjan – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro –, apoiou o Natal 

Sem Fome, idealizado pela Ação da Cidadania, doando 25 mil cestas de natal.  

 

Nova mentalidade empresarial 

 

 Pode-se dizer que a nova mentalidade empresarial, que passou a pensar questões 

visando ao desenvolvimento da sociedade, baseia-se em dois movimentos: primeiro, como 

resposta ao fortalecimento do sindicalismo e dos movimentos sociais da década de 1980, que 

culminou com os direitos adquiridos na Constituição de 1988. Em segundo, pelo pensamento 

hegemônico neoliberal dos anos 1990, que fortaleceu as ideias de Estado mínimo, com a 

desregulamentação da máquina governamental. Segundo  Bomeny (2003), é exatamente a 

partir da década de 1990  que  a responsabilidade social empresarial entrou na agenda das 

grandes empresas e do meio acadêmico, como objeto de estudo, com conceitos mais próximos 

do que conhecemos hoje,  afastando-se do perfil filantrópico de ações assistenciais e 

aproximando-se dos objetivos de investimento social como ferramenta de transformação da 

comunidade, do meio ambiente e das ações de sustentabilidade do planeta.  

Começou a ficar claro para as grandes empresas multinacionais que a prática até então 

dominante, a de saquear uma região de seus bens físicos e em seguida mover-se para a 

próxima, não poderia ser mantida por muito tempo. Seria mais eficiente se fosse levado em 

consideração o longo prazo, isto é, a manutenção de uma qualidade aceitável do meio 

ambiente, com tratamento da poluição e limitação da destruição, bem como a situação social 

das pessoas envolvidas.  
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Existe aí uma dimensão puramente política: a velha exploração ao estilo Primeira 

Revolução Industrial não era mais aceitável, nem doenças profissionais, nem más condições 

de vida, nem ambiente degradado, nem a geração de externalidades negativas para o resto da 

Economia, entre outros. O mundo ocidental havia enriquecido e exigia coisas em que somente 

se pensa quando “a barriga já está cheia”(sic). Não é por acaso que as primeiras organizações 

a se preocuparem com isso vieram dos países mais ricos. 

 Segundo Tenório (2006:24), organizações internacionais, como o World Business 

Council for Suistainable Development,
40

 deram o tom da sustentabilidade para o conceito da 

Responsabilidade Social, pois trouxeram uma nova abordagem para o desenvolvimento 

sustentável, inserindo-o em três dimensões: econômica, ambiental e empresarial. Atuar dentro 

dessas dimensões, faria com que a empresa conquistasse o respeito e a admiração de todos os 

atores com quem se relaciona, “garantindo a perenidade e a sustentabilidade dos negócios no 

longo prazo” (idem :25).   

Segundo o economista Nelson Beltrame
41

, do ponto de vista da economia da empresa, 

tornou-se obrigatório o estudo do impacto de quaisquer ações que afetassem a natureza em 

grande escala, bem como e efeito sobre as populações. Atender a essas exigências virou 

obrigação moral, politicamente correta e pressão competitiva. Começou com algumas 

empresas usando isso como marketing, anunciando seu bom comportamento. Alguns órgãos 

governamentais passaram a olhar para o tema como uma forma de dar satisfações à sociedade, 

colocando exigências de contrapartidas para a obtenção de contratos oficiais. “A empresa 

deveria passar a gerar, além de lucros para os acionistas e empregos para a comunidade,  

externalidades positivas para a sociedade, ou, no mínimo, não gerar externalidades 

negativas. Isso vale principalmente para as empresas que dejetam  resíduos em seu sistema 

de produção que podem comprometer a sobrevivência do planeta no longo prazo.”
42

  

                                                           
40

  Conselho Mundial de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável (tradução livre) 

41
  Trecho de entrevista exclusiva para este trabalho de Nelson Beltrame,  engenheiro cível, pela UFRS, pós- 

graduado em Economia pela FGVRJ,  autor de diversos artigos de análise financeira para veículos 
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 Por outro lado, o discurso difundido entre os estudiosos e praticantes da 

responsabilidade social tomou força também em função do momento político mundial, com a 

ascensão do modelo neoliberal, já que ao estabelecer o enfraquecimento do Estado, abria 

espaço para outros atores, principalmente os empresários.  “Esta filantropia empresarial 

organizada adapta-se com vantagens às formas do lucro empresarial, e, deste prisma, ecoa o 

discurso neoliberal que preconiza a iniciativa individual e privada contra a ineficiência 

burocrática do Estado e a politização dos conflitos sociais (PAOLI, 2002:386).” 

 Já logo no início da década de 1990, a Rio 92
 
– Conferência Mundial sobre Meio 

Ambiente –, trouxe para a pauta a responsabilidade social empresarial e ambiental. Foi um 

momento muito especial para os debates sobre a sustentabilidade do planeta, pois líderes de 

diversos países passaram a perceber o quanto a sobrevivência das futuras gerações dependem 

das decisões econômicas  e sociopolíticas tomadas hoje.   

 

Como resultado do evento, foram adotados dois tipos de compromissos: os restritos 

e os abrangentes. O primeiro grupo é formado por duas convenções, uma sobre 

Mudança do Clima e outra sobre Biodiversidade e pela Declaração sobre Florestas. 

Já os documentos aprovados com objetivos mais abrangentes e de natureza mais 

política foram a Declaração do Rio e a Agenda 21. Ambos endossam o conceito de 

desenvolvimento sustentável, que combina as aspirações de progresso econômico e 

material com a necessidade de uma consciência ecológica (IOS,2004:40). 

 

 A Agenda 21 apresentou e aprovou dois programas principais para a indústria e o 

comércio: “Promoção de uma produção mais limpa” e “Promoção da responsabilidade 

empresarial”. O objetivo geral desses programas é o de promover o menor impacto possível 

sobre a saúde da humanidade e sobre o meio ambiente. No caso da Responsabilidade Social, a 

Agenda 21 visa estimular o  conceito de vigilância no manejo e utilização dos recursos 

naturais pelos empresários; e aumentar o número de empresários, cujas empresas apoiem e 

implementem políticas de desenvolvimento sustentável.   

 Os processos de redemocratização, luta por direitos e gestão mais justa dos diferentes 

interesses sociais estavam, e estão, longe de terminar. Afinal, a sociedade se transforma o 

tempo todo, assim como as suas demandas. Mas, a este trabalho interessa exatamente mostrar 

que essas demandas sociais, aliadas a uma conjuntura socioeconômica, não apenas mudaram 
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o olhar de uma parte significativa do setor produtivo, mas mais do que isso,  ampliaram o seu 

foco de atuação, de uma perspectiva minimalista de satisfação apenas dos seus investidores 

acionistas (stockholders),  para a necessidade de agradar a toda sua cadeia de valor 

(stakeholders), independente se a motivação foi a necessidade de criar uma boa imagem junto 

ao público ou por uma real consciência da responsabilidade socioambiental. 

Um grande incentivador da participação e comprometimento do empresariado nas 

questões sociais foi o sociólogo Herbert de Souza. Desde os anos 1980, Betinho havia sido 

fundador do IBASE  (cf. p. 31), que visava fortalecer a democracia reconquistada pelo 

empoderamento da cidadania. Segundo Ciro Torres (2002), em março de 1997, Betinho 

publica o artigo Empresa Pública e Cidadã,  abrindo um grande debate sobre a importância 

do Balanço Social como uma ferramenta para a empresa demonstrar seu papel social a partir 

de critérios claros e éticos. No primeiro semestre de 1997, o IBASE desenvolveu um modelo 

de Balanço Social, que até hoje é referência.  

 

Esse modelo tem algumas particularidades que valem a pena ser destacadas: a) foi 

criado a partir da iniciativa de uma ONG, cobrando transparência e efetividade nas 

ações sociais e ambientais das empresas; b) separa as ações e os benefícios 

obrigatórios dos realizados de forma voluntária pelas empresas; c) é basicamente 

quantitativo; e d) ser for corretamente preenchido, pode permitir a comparação entre 

diferentes empresas e uma avaliação da própria corporação ao longo dos anos 

(TORRES, 2000:148). 

 

O debate culminou na apresentação do projeto de Lei  nº 3.116, apresentado em maio 

de  1997, pela então deputada federal Marta Suplicy (PT-SP), que foi aprovado e virou lei sob 

o mesmo número em  14 de maio do mesmo ano. O balanço social se resume em um  único 

documento  com dados quantitativos que permitem verificar a posição da empresa no cunho 

social, com informações sobre emprego, remunerações e encargos, condições de trabalho, a 

formação, as relações profissionais e familiares e em que medida as famílias dependem da 

empresa (MELO; FROES, 2001). 

 Foi nesse contexto sociopolítico e de debate pelas questões sociais, que tomou força a 

importância do envolvimento das empresas, como mola propulsora da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental, menos por conta do potencial de investimento financeiro, e 
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mais pelo conhecimento e capacidade de gestão e acesso às novas tecnologias. Como as 

empresas continuam tendo foco mercadológico, e não poderia ser diferente, nem sempre é 

fácil manter um equilíbrio entre as questões sociais e a produtividade e geração de lucro. Por 

isso mesmo, torna-se essencial que os diferentes capitais que compõem a negociação tenham 

seus valores bem definidos, e os atores estejam bem certos de seus papéis, porque o diálogo 

deve ser permanentemente aquecido, já que as demandas são constantemente abastecidas.  

 

1.2 Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e Investimento Social Privado (ISP) 

  

Hoje, a responsabilidade social empresarial passou a fazer parte da estratégia da 

empresa, visando ao fomento de negócios. Enquanto as ações filantrópicas trabalham pela 

sobrevivência de pessoas menos favorecidas, minimizando seu sofrimento imediato, as ações 

de responsabilidade social, visando criar um relacionamento com a comunidade, devem 

prever a realização de projetos autossustentáveis em localidades com baixo investimento 

social, buscando mudanças na situação de pobreza do indivíduo e da coletividade a que 

pertence. Ao se considerarem as doações como parte do investimento social privado, se faz 

necessário monitorar as ações e torná-las sistemáticas para auferirem resultados e 

apresentarem retorno do investimento realizado. Os acionistas, inclusive, se engajam no 

pensamento de que o investimento de capital financeiro gerará  capital social (Cf. nota p. 58). 

A visão que se tinha de responsabilidade social ampliou-se e, para estar inserta no 

contexto estratégico corporativo, a empresa deve entender que já não basta apenas o 

cumprimento da Lei, a geração de emprego e a lucratividade para os acionistas.  Entre as 

Instituições ligadas às empresas, que passaram a tratar dessas questões, estão o Instituto Ethos 

e a Rede GIFE (Cf. p. 32).  

 

Em meados da década de 1990, a emergência do movimento de RSE no Brasil 

demandou uma distinção mais clara entre os conceitos de investimento social 

privado e de responsabilidade social empresarial, o que não existia até então. Tal 

distinção foi pactuada entre o Instituto Ethos e o GIFE, em 1999, para utilização 

clara dos dois termos (ALIANÇA CAPOAVA, 2010). 
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 Segundo Eleno Gonçalves
43

,  houve um encontro em 1999  entre o ETHOS e o GIFE, 

no intuito de estabelecerem os respectivos campos de atuação de cada instituição, com a 

elaboração dos conceitos de responsabilidade social empresarial (RSE) e investimento social 

privado (ISP), demarcando limites entre um e outro, a fim de demarcar as distintas áreas de 

atuação de cada instituição. No entanto, a prática do dia a dia nem sempre segue à risca os 

conceitos, que dependendo da situação se misturam, ficando difícil saber onde termina um e 

começa o outro.  

 

Responsabilidade social, portanto, implica ações que vão além da “letra da lei” e que 

não resultam de um embate político com sindicatos ou organizações de 

trabalhadores. É, na verdade, apenas e necessariamente um conjunto de ações que 

vão além do que é requerido por lei, por obrigação ou por necessidade (CHEIBUB, 

LOCKE). 

 

Apesar dos avanços no comportamento das empresas no tratamento e envolvimento 

com as questões sociais, segundo o IOS (2004:28), continua muito forte a presença de um 

estilo de RSE, chamado “dominante”, que segue o estilo norte-americano dos anos 1950 e 

ainda coloca as ações sociais desconectadas do processo de produção da empresa. Tais ações 

são idealizadas em gabinete, ou seja, sem a participação e o diálogo com os stakeholders, e 

não há monitoramento dos projetos apoiados ou compromisso de aderência ao mesmo 

pensamento por parte de sua cadeia produtiva.  

 Há também um segundo modelo, o “emergente”, que acompanha o modelo 

socialdemocrata europeu dos anos 1980 e 1990 e, segundo o IOS, ainda é minoria, apesar de 

já representar uma tendência a ser buscada. As principais características desse modelo são: a 

incorporação da RSE nos processos de produção e gestão; transparência, como valor e acesso 

às informações gerenciais a todos os atores, como prática; preocupação com ações de 

preservação do meio ambiente na cadeia produtiva; respeito e ouvidoria para todos os seus 

públicos, principalmente o interno.  
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A responsabilidade social empresarial é um movimento de grandes empresas que 

procura ajustar suas operações produtivas e suas relações sociais às expectativas de 

atores sociais. As empresas reagiram quando perceberam que suas marcas líderes 

poderiam ser afetadas pelos movimentos antiglobalização, pondo em risco sua 

imagem junto aos consumidores (IOS:2004:14). 

 

 De maneira geral, é importante essa atuação mais abrangente por parte das empresas 

em suas comunidades. Porém, como grande parte das empresas se localiza em regiões mais 

desenvolvidas, como no caso do Brasil, no Sul e Sudeste, é muito comum criar ilhas de bem-

estar social nessas regiões do entorno, onde estão as empresas, em confronto direto com 

faixas de pobreza e baixíssimo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de outras regiões, 

como Norte e Nordeste, que ficam relegadas ao descaso. No caso do Brasil, por sua extensão 

territorial, são necessários cuidados em cada uma das regiões, principalmente no Norte e 

Nordeste, que possuem graves problemas sociais. Por isso, diversos programas empresariais 

são criados para estimular o direcionamento do investimento social privado para além das 

comunidades próximas às empresas, já que elas estão, em maior parte, localizadas no Sul e 

Sudeste.  

 Apesar de, aparentemente, se estar falando da mesma coisa, há na verdade uma 

diferença crucial no entendimento do que é RSE, trabalhada pelo ETHOS e o que é ISP, 

trabalhado pelo GIFE. Após o encontro para definição conceitual em 1999, as duas 

instituições vêm trabalhando para mostrar às empresas os limites entre uma ação e outra: o 

ISP é, de fato, uma das ações de RSE, mas não é a única. No entanto, é nele que as empresas, 

de maneira geral, mais concentram seus esforços. Basicamente a diferença conceitual 

encontra-se no quadro-resumo a seguir:
44

.  
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  Disponível em:  http://www.gife.org.br   acessado em 29/07/2009. 

http://www.gife.org.br/
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Figura 1: Quadro explicativo dos conceitos de RSE e ISP. 

    

 Eleno Gonçalves
45

 dá um exemplo de como deve se entender esses dois  conceitos: “é 

como se passasse um rio dentro da empresa e ela cuidasse deste para  não ficar poluído. As 

ações que a empresa faz dentro do seu território são de RSE. Mas, se esse rio, depois que sai 

da empresa, passa por diversas comunidades que não dão a ele o mesmo tratamento, por 

falta de condições ou conhecimento, e a empresa resolve atuar também nessas comunidades, 

financiando o cuidado e o ensino de como tratar esse rio, ela passa a fazer um ISP”. 

Gonçalves destaca ainda que, apesar dos esforços do GIFE e do ETHOS para manter as ações 

separadas, a fim de melhorar o entendimento por parte das empresas, elas estão cada vez mais 

imbricadas. 

 

Quando esses conceitos foram definidos em 1999, a ideia era justamente separar as 

coisas, o que era para dentro e apra fora da empresa. A gente até fazia um esforço 

para que as coisas fossem bem separadas, falávamos para as empresas: 'Olha a 

fundação está lá, sua empresa está aqui; a  Responsabilidade Social  tem um 

departamento, tem um gerente, um diretor que vai cuidar disso. O seu instituto ou 

fundação ou se não tem fundação o seu departamento de investimento social privado 

deve ficar separado, para as coisas ficarem muito claras'.  

                                                           
45

 Loco citato referência 10. 
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 Na prática, com o crescimento tanto da RSE quanto do ISP, as empresas acabam por 

designar um único responsável para as duas áreas. Misturando as pessoas, a distinção entre os 

projetos de uma e de outra área deixou de ser clara, sem uma divisão de onde termina a 

responsabilidade social e onde começa o investimento social privado. 

   

1.2.1 Indicadores Ethos de RSE  

  

No intuito de auxiliar as empresas no mapeamento de suas ações de RSE, o Instituto 

Ethos criou os “indicadores Ethos de RSE”, oferecendo às empresas uma ferramenta que 

ajuda aos gestores a visualizar o real comprometimento corporativo com as ações que atinjam 

a cada grupo de stakeholders.  

 

Nos Indicadores Ethos, a responsabilidade social empresarial é medida por meio de 

temas, variáveis e indicadores. Os temas dos Indicadores Ethos, que equivalem às 

diversas dimensões do conceito de responsabilidade social empresarial, são 

subdivididos em variáveis. Tanto os temas quanto as variáveis recebem uma redação 

de caráter normativo para definir o que seria ser socialmente responsável em cada 

um desses aspectos. [...] as revisões  anuais dos próprios indicadores visam adequar 

continuamente o modelo de avaliação à realidade objetiva das empresas e às 

expectativas da sociedade, por meio da publicação de novas versões do questionário 

(ASLEY, 2005: 29,38). 

 

Não se trata de um ranking, pois as informações são confidenciais. O objetivo é, a 

partir da pontuação em cada um dos itens propostos, a empresa saber claramente onde estão 

os espaços para melhoria. 

 

Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial são uma ferramenta 

de aprendizado e avaliação da gestão no que se refere à incorporação de práticas de 

responsabilidade social empresarial ao planejamento estratégico e ao monitoramento 
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e desempenho geral da empresa. Trata-se de um instrumento de autoavaliação e 

aprendizagem de uso essencialmente interno.
46

  

 

Esta ferramenta apresenta quarenta indicadores, que trabalham sete temas, 

abrangendo toda a cadeia de relacionamento da empresa e cobrindo toda a área de atuação que 

a RSE deve, conceitualmente e na prática, abarcar. De maneira geral, pode-se resumir os sete 

temas como:  

1)  valores, transparência e governança: promover uma avalição dos padrões éticos 

internos e externos;  

2)  público interno: demonstrar como a empresa lida com seu corpo funcional direto ou 

indireto, no que tange ao bem-estar, qualidade de vida, capacitação,  atuando de forma 

sistemática na melhoria dos seus colaboradores e indo, portanto, além do que exige a 

Lei Trabalhista;  

3)  meio ambiente: questionar como a empresa atua em relação à sustentabilidade do 

planeta, analisando o impacto ambiental.  

4)  fornecedores: disseminar os conceitos de RSE para os fornecedores, a fim de criar uma 

rede de parceiros que objetivam o mesmo fim, isto é, o desenvolvimento da sociedade. 

Esse alinhamento é essencial para se obter excelência nos resultados; 

5)  consumidores e clientes: criar condições para que os consumidores e clientes não sejam 

apenas um número na planilha do planejamento, mas que sejam respeitados, recebendo 

informação clara e suporte para a utilização do produto; 

6) comunidade: ter uma convivência saudável com a comunidade em que atua, 

estabelecendo ajuda e desenvolvendo projetos que possam ser mensurados e que 

realmente estejam alinhados com as perspectivas do local; 

                                                           
46

 Disponível em: 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/1342/destaque_home/participe/preencha_os_indicadores_ethos.asp

x  Acessado em: 17/02/2010. 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/1342/destaque_home/participe/preencha_os_indicadores_ethos.aspx
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/1342/destaque_home/participe/preencha_os_indicadores_ethos.aspx
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7) governo e sociedade: ter transparência, respeito e liderança, que devem embasar o 

relacionamento da empresa com os governos e a sociedade em geral.  

 

 Na visão do Instituto Ethos, portanto, para uma empresa ser considerada Socialmente 

Responsável precisa dar conta de atingir um alto grau de engajamento em todos esses temas.  

Os indicadores se dividem em três grupos de questões: indicadores de profundidade, 

indicadores binários e  indicadores quantitativos.  

Os indicadores de profundidade dividem em quatro estádios o envolvimento da 

empresa com a RSE: estádio básico, em que a empresa apenas cumpre as questões legais; o 

estádio intermediário, no qual a empresa tem um posicionamento defensivo em relação aos 

temas, mas já começa a realizar algumas ações; estádio avançado, em que já pratica ações em 

toda a sua rede de relacionamento e posiciona a RSE e a sustentabilidade como instrumentos 

estratégicos para o negócio; e o quarto estádio,  chamado de proativo, em que a empresa 

consegue grau de excelência nas ações com todos os stakeholders e trabalha como 

influenciadora de políticas públicas para o benefício da sociedade.  

Segundo Asley (2005:38), os indicadores binários trabalham com respostas simples, 

sim/não, na tentativa de validar e detalhar o quanto a empresa está realmente engajada com o 

compromisso social. Já os indicadores quantitativos “permitem realizar comparações 

históricas e identificar as melhores práticas adotadas” (ibidem). 

Há outra divisão de estádios semelhantes a essa, tratada pelo GIFE – Grupo de 

Institutos, Fundações e Empresas –, como veremos a seguir, que irá pautar a análise das  

ações da empresa  Gtech Brasil, por meio do IGCC, e como essas escolhas refletiram no 

Projeto Asa.  

  

1.2.2 Os quatro estádios e os três passos do investimento social privado 
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Dentro das diversas ações para os diversos públicos que envolvem a cadeia de valor de 

uma empresa que deseja ser reconhecida como socialmente responsável, o investimento social 

privado é o que mais tem destaque na mídia e nos balanços sociais.  Para o GIFE, nem todas 

as empresas trabalham o ISP da mesma forma e, normalmente, é possível visualizar quatro 

estádios de envolvimento da empresa com o investimento social. O primeiro estádio 

aproxima-se de ações solidárias e assistencialistas.  

 

Quando uma empresa que nunca investiu na área social, quando ela começa a fazer 

alguma coisa, ela começa com algo de um caráter perto do assistencialismo, como 

doar 100 cestas básicas para o Natal, doar X toneladas de alimentos para aquela 

comunidade, ela está fazendo um investimento, ela está fazendo de forma voluntária, 

ela está aportando recursos, mas só que aquilo não vai transformar aquela 

comunidade, ela está dando conta de um problema sem ir à causa, sem tentar 

transformar. 
47

 

 

Algumas empresas podem  nunca sair desse estádio, mas se continuar engajada, passa 

para um segundo estádio, quando começa a participar de outras formas, começa a ter contato 

com outras ações realizadas por outras empresas e aí passam a buscar trabalhar com projetos 

mais consistentes. Nesse momento, começa a buscar uma transformação social, algum 

impacto e, em muitos casos, começa a querer visibilidade de sua marca. 

Em um terceiro estádio, começa a receber diversos projetos para trabalhar e patrocinar, 

começa  a fazer seleção de diversos projetos. Nesse estádio, a empresa vive dois momentos. 

No primeiro  “vira uma multiprojetos”,  depois ela começa a segmentar a sua área de atuação, 

para ganhar mais eficiência e eficácia.  

 

Aí ela escolhe. Fala: Não, meu foco é cultura. Eu quero ser reconhecida assim. 

Porque a área social é muito diversa, aí você tem meio ambiente, esporte saúde, 

esporte, educação, cultura, desenvolvimento comunitário, geração de emprego, 

juventude. Você tem uma série de temas que podem ser trabalhados. Então, no início 

a empresa começa a atirar para todo quanto é lado, até a hora em que ela chega, 

consolida e diz: vou seguir um caminho. Geralmente, ela escolhe um ou dois temas e 

para ela ser identificada. Quero ser identificada como uma empresa que tem um 
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produto de alta qualidade, mas também, como uma empresa que apoia a área 

cultural.
48

  

 

Mesmo evitando uma linha evolutiva, no que concerne à participação das empresas no 

investimento social privado, Eleno Gonçalves explica que o quarto, e último, estádio demanda 

muito tempo, experiência e vivência de engajamento em questões sociais. Não é possível para 

uma empresa que nunca se envolveu com ISP chegar para participar já no quarto e último 

estádio. 

  

Não dá para chegar já no final. É preciso “quebrar a cara” antes. Faz parte, esse 

aprendizado é chave, tem que passar por isso para ir achando o seu caminho, achar a 

sua cara. Até chegar o momento que para gente seria o auge,  que é quando ela tem 

bons projetos, ela tem um posicionamento claro em relação ao seu investimento 

social privado, ela tem definido: eu invisto nessas áreas, eu trabalho dessa forma, os 

indicadores sociais que eu quero melhorar, o impacto que eu quero produzir com o 

meu investimento é esse. Ela monitora, ela verifica, onde ela está conseguindo mais 

impacto e onde não está, para dar o passo que a gente não fala que é o final, mas que 

é o começo de tudo, que é influenciar políticas públicas.  Que é a hora que o 

investimento social privado chega ao seu ápice.
49

  

 

No quarto estádio, a empresa passa a ter uma visão sistêmica de sociedade. No início, 

a empresa se percebe como um agente de investimento, começando com doações, passando a 

patrocinar um projeto, depois desenvolvendo projetos com foco específico, escolhendo a área 

em que quer atuar, mas sempre com o poder da tomada de decisão, que é inerente ao papel do 

financiador, visando também gerar benefícios, não só para a comunidade, mas para a própria 

empresa, nem que seja apenas retorno de imagem. Mas quando passa a ter uma visão 

sistêmica “é a hora em que ela verifica, depois de já ter quebrado bastante a cara, que para 

ter um maior impacto nessa comunidade, seja em termos de cultura, educação,  independente 

do tema, é fundamental que aquele investimento esteja alinhado às políticas públicas, para 

que o impacto seja maior e  duradouro”.
50
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 Idem; 

49
 Idem. 

50
 Idem. 
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Não basta investir. É necessário que o investimento esteja alinhado às estratégias de 

governo. Assim a empresa pode inclusive fazer pressão e influenciar as decisões de governo 

para auxiliar determinada comunidade.  

 

Influenciando principalmente, porque você tem um investimento a fazer, tem um 

ativo para oferecer. E aquilo que for desalinhado da política pública, o efeito é 

menor. Mas se tiver alinhado, você tem duas forças remando para o mesmo lado. 

Você tem capacidade de influenciar além do seu muro, ou seja, se eu faço um 

investimento numa comunidade X, eu me alinhando antes com a Secretaria da 

Educação, além do impacto nessa comunidade X ser maior porque eu vou fazer as 

coisas alinhadas, ou seja, não há ninguém jogando contra e eu estou jogando a favor 

da política pública ,  não estou querendo ser o protagonista. [...] Basicamente é isso. 

O investimento social privado, se alinhado às políticas públicas, potencializa o 

investimento social público. Aí eles se juntam, e você passa a considerar isso “o 

investimento social” (Ibidem). 

 

 Ao trabalhar em parceria com o poder público, a empresa também auxilia na tomada 

de decisões do governo, que, ao ver o sucesso dos trabalhos realizados em uma determinada 

região, pode expandir o trabalho para outras áreas, com financiamento privado ou não. 

 Além desses quatro estádios de envolvimento da empresa com o ISP, Eleno Gonçalves  

descreve três passos importantes que podem ser seguidos pelas empresas que desejem se 

engajar com o desenvolvimento social, seguindo as orientações do GIFE. O passo inicial é a 

própria empresa fazer um projeto em uma gestão compartilhada com alguma organização que 

tenha experiência em desenvolvimento de projetos sociais.  

 

Uma empresa  nunca investiu, nunca se envolveu com a área social, ela não vai abrir 

um instituto de cara. Acho que é importante, vale a pena a empresa fazer primeiro, 

entrar nesse mercado social, testar. O primeiro passo é fazer uma doação, fazer um 

projeto. É natural que o primeiro passo seja fazer isso dentro da empresa. O que 

acontece é que quando você faz um projeto que você tem uma convicção maior de 

que aquilo você vai fazer por mais tempo, sobre a importância daquilo, e você não 

quer condicionar esse investimento aos resultados da empresa, ou seja, eu vou fazer 

investimento social na minha empresa, eu criei um departamento, contratei uma 

pessoa para tomar conta disso, e aí o que vai acontecer, é o que acontece nas 

empresas. Todo ano eu chego para esse departamento, para essa pessoa e digo o seu 

orçamento para esse ano é x, sejam quinhentos mil reais, para fazer RS, para fazer 

doação, para fazer patrocínio e isso está muito condicionado aos resultados da 
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empresa. Se cai a ação na bolsa, se houve um problema com o fornecedor ou com o 

cliente tal, esse dinheiro pode ser contingenciado. E aquele investimento tem mais 

probabilidade de ser interrompido. Porque  ele passa a dividir com toda a empresa, 

com um departamento. Na hora de vacas magras é aquela coisa, corta todo mundo. 

[...] A regra é o valor do investimento social privado ser totalmente proporcional à 

lucratividade da empresa. Teve lucro, doa mais, não teve, doa menos. 
51

 

  

Nesse primeiro passo, é o momento de aprendizado da empresa com as questões 

sociais. Nesse momento, o envolvimento com os projetos estão subordinados à oscilação do 

mercado. Para a empresa, ao trabalhar como patrocinadora ou cogestora em um projeto é mais 

confortável, pois tem mais liberdade para continuar ou não com o investimento social. O 

comprometimento normalmente está subordinado à lucratividade da empresa. No entanto, 

para a organização parceira e, principalmente para que está na ponta do atendimento, esta é 

uma situação muito instável e gera muita insegurança na população atendida, nas 

comunidades desassistidas, que, em função de diversas frustrações, principalmente no âmbito 

de promessas políticas que recebem nos períodos eleitorais, param de acreditar que haja 

realmente interesse em se mudar a situação local, seja pela cultura e educação, seja pelo meio 

ambiente, etc. Para a organização parceira escolhida pela empresa, a situação é também muito 

difícil, pois é ela quem faz, normalmente, a interface com a comunidade e anos de confiança 

garimpados a duras penas, podem ser destruídos com a interrupção abrupta de um patrocínio.  

 

Eu sou uma empresa, eu chego para essa comunidade  e falo: “Olha, a nossa 

empresa vai querer investir aqui em cultura  nessa comunidade, então nós vamos 

fazer shows, vamos fazer oficinas, vamos fazer isso e aquilo”. Cria uma expectativa. 

Aí, de repente, tem uma crise econômica, eu chego e digo: “Olha gente, não vai dar 

para fazer mais nada. Teve uma crise financeira, foi cortado o orçamento, não deu, 

foi cortado...” Às vezes, o impacto de você criar uma expectativa e depois cortar a 

expectativa, pode ser pior do que nunca ter feito. Aquela criança que nunca teve o 

doce está mais feliz do que aquela que você deu o doce e tirou (ibidem). 

 

Se a empresa realmente se engaja nos processos de desenvolvimento social e caminha 

para o estádio de segmentação dos projetos apoiados e patrocinados, apenas um departamento 

dentro da empresa, normalmente envolvido com outras funções também, torna-se insuficiente 
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para dar conta dos projetos e aí é o momento de dar mais um passo, o de abrir um Instituto ou 

uma fundação, com orçamento próprio e com mais independência na gestão dos projetos. Essa 

decisão expressa o desejo da empresa em dar continuidade aos projetos, é como se assinasse 

um compromisso mais efetivo com o desenvolvimento social. Por isso, normalmente, abre-se 

primeiro um instituto e, às vezes, transforma-se mais tarde esse instituto em uma Fundação, o 

que seria o terceiro passo dessa caminhada. 

 

Ninguém casa para se separar...  pode até separar, mas quando você casa, acha que é 

para sempre. Quando a empresa está no seu departamento fazendo o seu 

investimento social, ela pode a qualquer momento falar: “Não, não quero mais fazer 

investimento social”. Agora quando ela decide criar um instituto, ela está fazendo 

uma afirmação para a sociedade: “Estou casando com  a área social. Eu vou querer 

para sempre fazer investimento social. Estou abrindo uma organização que vai fazer 

isso para o resto da vida.” [...]. O instituto tem uma causa social, seja ela cultura, 

meio ambiente, seja saúde, educação. A empresa está ali, afirmando que esse 

compromisso é para sempre. Não é só hoje, nem só amanhã, sempre. É um passo 

forte que ela está dando, instituindo uma organização que vai fazer isso. 

 

 A escolha de se fazer um Instituto ou Fundação, segundo Eleno Gonçalves, vai 

depender muito das intenções da empresa e do quanto pretende aportar  recursos em um 

primeiro momento.  O Instituto pode ser considerado um passo anterior à formação de uma 

fundação, embora não seja um pré-requisito. Mas, depois que a empresa já desenvolveu uma 

série de projetos, a criação de um Instituto ligado à empresa  é  uma situação mais fácil de 

formatar do que a  formação de uma fundação. Principalmente, quando a empresa vai iniciar 

um investimento, sem que ainda tenha uma tecnologia social pronta  para apresentar, muitas 

vezes é preciso ajustar o foco, alterar a missão, mudar o campo de atuação, de acordo com a 

necessidade da empresa e da comunidade em que os projetos acontecem.  Como o Instituto é 

menos controlado, é possível fazer ajustes mais frequentes, sem necessidade de aprovação 

externa. Já a Fundação responde ao Ministério Público e qualquer alteração, após a aprovação 

e início das atividades, deve passar por um processo burocrático, que, muitas vezes, impede 

alterações nos objetivos das fundações. 
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No instituto você tem condições de mudar o seu posicionamento com muito mais 

facilidade, porque é uma associação que você muda mais facilmente. Então, para 

quem está começando, é mais fácil administrar  um instituto e é mais fácil você ir 

explorando as diversas possibilidades, sendo um instituto. E esse instituto tem as 

doações, a maioria dos institutos funciona com orçamentos anuais, que receberam da 

empresa mantenedora. Então, nesse ponto tem ainda a questão do risco, mas já é um 

risco diferente, um risco, digamos assim, um pouco mais elástico. Se dentro da 

empresa o corte é na hora, demitiu todo mundo, pronto, acabou, corta na hora, no 

instituto já não, porque  o dinheiro já foi para lá.  Então, ele vai cortar para o ano que 

vem, porque esse ano está garantido. [...] E aí vem o terceiro passo, que é quando 

você abre uma fundação. Algumas começam direto como fundação, outras começam 

sendo instituto para depois virarem  fundação. Porque a fundação, aí sim, aí é o 

compromisso quase que eterno, porque você está assumindo, você não só está 

casando com a sociedade, mas está dando a chave para ela. Porque a fundação passa 

a ser da sociedade, não é da empresa. (Ibidem). 

   

A fundação é uma garantia maior da sociedade de que aquele fundo vai ser usado para 

aquele fim. Ainda segundo Gonçalves, a fundação de manual é aquela fundação que tem 

dinheiro. Ou seja, não é uma fundação que fica captando, que vai em busca todo ano de 

dinheiro. Ou seja, a fundação clássica é um fundo que já existe, um patrimônio para 

determinado fim. Mas sendo um investimento por meio de uma instituição já existente ou de 

um instituto ou fundação, ligados à empresa, o importante é que o investimento esteja sendo 

utilizado para o fim a que se destina, de forma transparente, bem controlado e mensurado para 

que, com o decorrer do tempo, possa ser demonstrado o impacto social que a ação causou. 

Segundo Paoli (2002) é importante pensar que a ação social da empresa só atingirá seu 

objetivo se alcançar a interlocução política com o poder público. A proposta positiva não é 

substituir o Estado, mas trabalhar em busca da conscientização dos direitos dos cidadãos, 

funcionando como ponte para a realização do processo democrático. 

 

Uma esfera pública não estatal, conforme rezam todas as inspirações teóricas que 

mostram o trânsito tenso para uma democracia real em um mundo globalizado, tem 

todo o direito a se produzir como espaço público ativo, desde que suas práticas e 

presença tenham uma interlocução constante com o contexto político da sociedade e 

do Estado, o que implica que seja também espaço inovador de circulação de ideias e 

de experiências de participação democrática (PAOLI, 2002:413). 

 

Após traçar um breve relato da trajetória dos conceitos de RSE e ISP, buscando 

contextualizar a conjuntura sociopolítica e econômica, na qual os diferentes momentos 

históricos foram dando robustez e ampliando a gama de atores que passaram a participar e se 
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engajar nas questões do desenvolvimento social sustentável, é possível observar que, apesar 

dos esforços tanto da academia, quanto de organismos da sociedade civil organizada em 

delinear o raio de atuação de um e de outro, há, de fato,  empresas participando do processo 

de maneiras e com intensidades diferentes, para não usar o termo estádio, o que caracterizaria 

uma linha evolutiva – e não é este o caso. Parte-se, então, agora para a apresentação do estudo 

de caso, no qual  será feita a apresentação da empresa, do instituto (IGCC), dos projetos 

realizados e dos parceiros individuais e institucionais que viabilizaram a implantação de uma 

atitude cidadã por parte da empresa e também por parte de seus colaboradores. A proposta é 

analisar, à luz do que foi apresentado até aqui,  em que medida as ações foram efetivas, 

eficientes e eficazes, tanto no que tange ao desenvolvimento social dos que participaram 

diretamente do projeto, mas também no que se refere à repercussão desse efeito em outras 

esferas pessoais e institucionais.  
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CAPÍTULO 2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E INVESTIMENTO SOCIAL 

PRIVADO NA EMPRESA GTECH BRASIL - ESTUDO DE CASO:   A TRAJETÓRIA 

DO INSTITUTO GTECH DE CIDADANIA E CULTURA E DO  PROJETO ASA. 

 

2.1 Conhecendo a empresa 

2.1.1 A GTECH no mundo  

 

A GTECH Holdings Corporations foi fundada em 1981, na cidade americana de West 

Greenwich, no Estado de Rhode Island. O negócio da empresa era o de fornecer serviços e 

sistemas para as indústrias de loterias e de jogos de entretenimento em todo o mundo.  Em 

1998, a empresa apresentava um faturamento anual superior a um bilhão de dólares, detendo 

cerca de 70 % do mercado mundial de loterias online. Além de oferecer soluções 

personalizadas para 80 loterias nos cinco continentes, passou também a oferecer sistemas de 

transmissão de dados, de transações online, de operação e gerenciamento de redes de 

telecomunicações para clientes estatais e privados.  

Entre os serviços prestados pela empresa, inclui-se: desenho e implantação total dos 

sistemas, operação, gerenciamento, softwares aplicativos, terminais lotéricos, redes de 

comunicação, design de jogos, treinamento de agentes lotéricos, suprimento de material, 

assistência técnica, suporte de marketing, promoções e relações governamentais. A empresa 

foi a primeira empresa do setor a conquistar a certificação ISO -9002.  

No histórico da empresa destacam-se alguns momentos que alteraram o “modus 

operandi” do setor de loterias: em 1982, a GTECH projetou e produziu o primeiro terminal 

lotérico, além de ter desenvolvido sistemas especiais de telecomunicações para loterias, via 

satélite, com dados criptografados.  Em 1994, a empresa implantou, em apenas cinco meses, a 

Loteria Nacional do Reino Unido, considerado o maior e mais complexo sistema de loterias 

online do mundo, com mais de dez mil terminais, funcionando desde o primeiro dia de 

operação.  Foi também a GTECH responsável pelo primeiro sistema de redes de loteria 

englobando três continentes, a saber, Oceania, Europa e América do Norte, além de ter sido 



 

90 

 

pioneira na implantação de loteria online na América Latina, com cinco contratos no Brasil, 

apesar de todos encerrados,  e um no México.  

Em agosto de 2006, a GTECH, que tinha capital 100% norte-americano, fez uma 

fusão com um grupo italiano, em um dos maiores negócios do setor lotérico mundial. 

Segundo divulgado pela empresa, o acordo foi fechado em 4,46 bilhões de euros e a empresa 

passou usar o nome GTECH S.p.A.  Com a fusão, as ações da empresa saíram da Nasdaq, nos 

EUA, e passaram a participar da FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange - Milano Indice 

di Borsa),  na bolsa de valores  italiana, com o símbolo de negociação " GTK ".  A GTECH 

Itália operava a maior loteria do mundo, com aproximadamente 16 bilhões de euros em 

apostas, liderando os jogos de máquina italiana, com 23% das apostas e 35% entre todas as 

apostas realizadas naquele país. 

Em 2013, a GTECH gerou uma receita aproximada de €3.1 bilhões, com 8.600 

funcionários presentes em quase 100 países nos seis continentes. Em 2014, a GTECH iniciou 

a negociação de comprou a IGT (International Game Technology), maior fabricante norte-

americana de máquinas de caça-níqueis.  Com a aquisição, a GTECH tornou-se a maior 

empresa global no negócio de jogos online e cassinos, fortalecendo seu posicionamento nos 

EUA. O acordo foi fechado em 6,4 bilhões de dólares. Em fevereiro de 2015, o site da 

empresa anunciou que o nome GTECH seria substituído por IGT, acoplado à logomarca da 

GTECH, um globo terrestre, o que demonstra a capilaridade da empresa. A nova empresa 

lançará novamente ações na Bolsa de Nova Iorque, Nasdaq, sob a sigla IGT.
52

 

Atualmente, seu posicionamento internacional, publicado no site é:  “GTECH é líder 

de operação comercial e provedora de tecnologia  no mercado mundial de jogos oficiais 

autorizados pelos governos. A empresa entrega o melhor produto e serviços da área, com o 

comprometimento de alto nível de integridade, responsabilidade e geração de valor para os 

participantes.”
53

  

 

                                                           
52

 Disponível em: www.gtech.com  e  http://www.nasdaq.com/press-release/gtech-spa-announces-name-of-

new-company-as-igt-20150226-01192    Acessado em 12/03/2015. 

53
 Tradução livre do original: “GTECH is a leading commercial operator and provider of technology in regulated 

worldwide gaming markets. It delivers best-in-class products and services, with a commitment to the highest 
levels of integrity, responsibility and shareholder value creation”. 

http://www.gtech.com/
http://www.nasdaq.com/press-release/gtech-spa-announces-name-of-new-company-as-igt-20150226-01192
http://www.nasdaq.com/press-release/gtech-spa-announces-name-of-new-company-as-igt-20150226-01192
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2.1.2 A GTECH Brasil            

 

  Em 1994,  a GTECH chegou ao Brasil, com a associação com a empresa brasileira 

RACIMEC Informática
54

,  que, após especializar-se em processamento de dados para o 

sistema bancário, ao longo de quase 30 anos, transformou-se na principal fornecedora  do 

mercado nacional de loterias off-line. Em 1996, a RACIMEC tornou-se subsidiária da 

GTECH Corporation, que, em 1997, assumiu integralmente o controle acionário.  

De 1995 a 1998, a GTECH operou no Brasil por meio de três empresas, que detinham 

a totalidade do mercado de loterias online no país. A primeira foi a SB Indústrias e Comércio, 

que fabricava terminais online na Zona Franca de Manaus, valendo-se dos incentivos fiscais 

oferecidos na época às indústrias da região.  Para se ter uma ideia do tamanho do negócio, em 

1997, a SB produziu 10.560 terminais lotéricos, apresentando um faturamento de  45 milhões 

de dólares. As outras duas empresas, GTECH Brasil Holdings S.A. – GBH e a GTECH Brasil 

Comercial Ltda., prestavam serviços lotéricos destinados ao atendimento de cinco contratos.  

  A GBH, em 1996, participou da concorrência pública da Caixa Econômica Federal – 

CEF, para prestação de serviços com a finalidade de implantar a loteria online, seguindo uma 

tendência mundial. A proposta vencedora da GBH, em outubro do mesmo ano, levou à 

assinatura do contrato em 13 de janeiro de 1997. Foi por meio dessa parceria firmada com a 

CAIXA que a empresa tornou-se responsável pela criação e implantação do sistema online 

para o processamento de apostas das loterias administradas pela CEF.  

A importância do projeto fez com a empresa superasse as próprias expectativas e 

conseguisse colocar em operação no prazo de 11 meses, uma das maiores redes de 

telecomunicações totalmente sem fio do mundo, abrangendo uma área equivalente aos 

Estados Unidos. O faturamento da empresa, em 1997, foi de 80 milhões de dólares. 

                                                           
54

  A RACIMEC foi fundada em 06/08/1996, por Simon Brayer. Em 1993, dividiu-se em três empresas: RACIMEC 
Informática Brasileira S/A; RACIMEC Imóveis S/A e RACIMEC Eletrônica e Serviços  S/A. Em 1996, a RACIMEC 
Informática foi alienada para a GTECH Holdings Inc. Em 2001, a RACIMEC Imóveis foi incorporada pela 
RACIMEC Eletrônica, que hoje detém o controle acionário do Grupo Brayer. 
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A terceira empresa, a GTECH Brasil Comercial, prestava serviços de loterias para 

quatro Estados brasileiros: Minas Gerais, Paraná, Goiás e Santa Catarina e registrou um 

faturamento, em 1997, de nove milhões de dólares.  

Ao final de 1998, a empresa consolidou a atuação na área de serviços em uma única 

empresa, a GTECH Brasil Ltda., com o objetivo de minimizar custos e simplificar a operação.  

A implantação total da loteria online para a CAIXA aconteceu em 2002. Nesse 

período, a tecnologia em captação e processamento de dados da GTECH foi decisiva para que 

a CAIXA pudesse sair na frente, com capilaridade e eficiência, na implantação dos 

correspondentes bancários
55

, o que acontece até hoje, embora atualmente existam outros 

correspondentes, como os Correios, redes de supermercados, drogarias, entre outros.  

  Em 1998, a rede GTECH era o maior projeto privado da história das telecomunicações 

para a América Latina. Segundo o relatório anual da empresa daquele ano, dados técnicos 

comprovavam a afirmação: eram 15 mil terminais lotéricos, 1.500 links de satélite e 464 

estações de rádio master integradas online, em tempo real, mais de 7.500 empresários 

lotéricos espalhados em 1.500 municípios brasileiros, sem cabeamento, sendo capaz de cobrir 

todo o território nacional sem depender da telefonia local que, naquela época, ainda se 

mostrava caótica e restrita aos grandes centros.  O total dos investimentos para 

implantação dos serviços até 1998 foi de U$160,7 milhões. 

  Buscando maximizar o retorno dos investimentos feitos e aproveitando a expertise em 

transações online, em 2000, a empresa no Brasil lançou a marca TRANSACTIVE no 

mercado, para oferecer serviços de transações financeiras eletrônicas, fora do escopo das 

loterias, na tentativa também de não ficar tão dependente do contrato com a CEF.  

  Essa ampliação do escopo do negócio para além das questões lotéricas exigiu uma 

nova estratégia de comunicação, que até então tinha se pautado por uma postura low profile, 

ou seja, a empresa nunca aparecia, apenas seus contratantes. Era necessário promover a 

ampliação da rede de relacionamento B2B (business to business), a fim de dar visibilidade à 

                                                           
55

 O papel do correspondente bancário é controverso, principalmente para a Confederação Nacional dos 
Bancários da CUT, que demonstra ser esta uma alternativa para reduzir os custos e aumentar a lucratividade do 
banco, já que o funcionário do correspondente bancário recebe um salário 25 % menor do que o de um 
bancário, além de não fazer jus a nenhum dos direitos da categoria. 
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nova marca TRANSACTIVE. Como responsável pela área de comunicação corporativa, 

incluindo relações governamentais, recebi diversas orientações da Vice-Presidência de 

Pubblic Affairs, nos Estados Unidos, para que pautasse os encontros políticos, as 

apresentações, demais conversas e as ações pelo Código de Conduta Ética da Empresa. 

O lobby realizado pela GTECH no Brasil fazia parte da estratégia de comunicação e 

seguia os princípios norte-americanos de “construção de relacionamentos transparentes”. 

Assim, foram realizados encontros em Brasília e em alguns Estados, onde a empresa tinha 

negócios, como cafés da manhã, brunchs e happy hours, convidando líderes políticos de 

diferentes partidos, imprensa e formadores de opinião, com a finalidade de apresentar a 

empresa, o negócio de loteria, cases de sucesso em outros países e a prospecção das diversas 

outras possibilidades de transações online, através da TRANSACTIVE. 

  Além disso, dentro da estratégia de se fazer conhecida para um público específico, 

buscando a ampliação dos negócios, fez-se um trabalho de construção de relacionamento 

junto à rede lotérica, que de fato era o grupo que interagia diretamente nos serviços prestados 

pela GTECH. Assim, foram feitos encontros com os sindicatos em diversos Estados, com a 

presença de lotéricos, para apresentar a GTECH, explicar o trabalho que a empresa 

desenvolvia e apresentar a TRANSACTIVE como uma alternativa de ampliação do leque de 

serviços prestados pela rede lotérica, independente da CAIXA. Para isso, formou-se um 

comitê de lotéricos, eleito pelos sindicatos em cada Estado, que se reunia mensalmente, para 

discutir assuntos de interesse da categoria. 

  Essa aproximação com a Rede Lotérica, por um lado contribuiu para um período de 

paz e zero notícias negativas nos jornais dos sindicatos e outros veículos de comunicação da 

Rede; entretanto, por outro lado, acirrou as negociações da renovação do contrato com a 

CAIXA, que não ficou satisfeita com aliança direta feita pela empresa com os lotéricos. 

  Em 8 de abril de 2003
56

, a CAIXA assinou a renovação  do contrato de prestação de 

serviços de loteria online com a GTECH, por mais 36 meses, sem passar por novo processo 

                                                           
56

 No período propriamente dito da renovação, eu estava de licença maternidade antecipada, morando no Rio de 

Janeiro. Mas durante todo o ano de 2002, lembro-me de que a empresa foi procurada por algumas pessoas, que 

chamávamos de “lobistas do mal”, 
56

 tentando achacar dinheiro da empresa em troca de ajuda e favorecimento na 

assinatura do contrato da CAIXA. No Brasil, os lobistas são vistos como achacadores e intermediários de 

propina. Para a empresa, isso não era lobby, por isso eram tratados como “lobby do mal”, em contraposição às 
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licitatório. Essa renovação tornou-se polêmica, pois a empresa foi acusada de pagamento de 

propina para conseguir a renovação do contrato. O escândalo eclodiu em 2004
57

, resultando 

em uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). Segundo informações divulgadas na 

imprensa da época, alguns dirigentes da empresa teriam contratado lobistas e teriam pagado 

propina a fim de obter a assinatura para a renovação do contrato de prestação de serviço, 

permitindo que a GTECH continuasse operando as loterias e os terminais lotéricos da 

CAIXA.   

  A mídia, de uma maneira geral, publicou diferentes versões sobre o caso, de acordo 

com os depoimentos dos intimados à CPI. A versão da empresa é que, em 2003, recebeu uma 

tentativa de extorsão, no valor de seis milhões de reais. Segundo depoimento da diretoria da 

GTECH, a empresa não pagou o suborno para conseguir a renovação do contrato, realizado 

em abril de 2003.  

  Enquanto a CPI discutia o processo de renovação do contrato com a GTECH, a 

CAIXA desenvolveu um sistema próprio para processar a loteria e as diversas outras 

transações feitas nos terminais lotéricos. Com a tecnologia desenvolvida in house, resolveu 

cancelar o  contrato com a GTECH. A empresa americana ainda ficou no Brasil por dois anos, 

fazendo o processo de transição dos serviços para os terminais da CAIXA. Enquanto isso, foi 

encerrando seus outros contratos de negócios no país para dar por encerrada suas atividades 

no Brasil, em meados de 2006. 

 Em janeiro de 2006,  a CPI publicou um parecer  preliminar. Tanto a GTECH quanto a 

CAIXA se pronunciaram contrárias ao parecer. A GTECH afirmou em nota publicada na 

imprensa que o documento apresentado pela CPI era contraditório, superficial e baseado em 

suposições, sem condições de apresentar provas de irregularidades contra o relacionamento da 

                                                                                                                                                                                     
ações estratégicas de lobby, feitas às claras, como um relacionamento normal de prestação de serviço. Para 

minimizar transtornos, seguindo orientação da presidência e da corporação (matriz nos EUA), foi montado, na 
sala de reuniões da empresa, em São Paulo, um sistema de gravação de áudio e vídeo. Sempre que iniciava 
uma reunião, principalmente quando era com pessoas de fora da empresa, a primeira coisa que se dizia era 
que a reunião estava sendo gravada, o que reduzia a possibilidade de achaque. Por isso, a diretoria e 
presidência eram estimuladas pela corporação a evitar encontros para discutir assuntos estratégicos com 
terceiros, fora do ambiente da empresa. Como me desliguei oficialmente da empresa após o período da licença 
maternidade, em outubro de 2003, só tomei conhecimento pelos jornais dos acontecimentos sobre a CPI e 
todo o desdobramento do escândalo em que a empresa se envolveu.  
57

 Para entender o caso, procurar por: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2308200515.htm ,  

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc2308200515.htm
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empresa com a CAIXA, que por sua vez também publicou nota afirmando que após três anos 

de CPI, não havia nada que colocasse em dúvida a lisura e correção nas ações realizadas pela 

CAIXA.   

Durante as entrevistas realizadas com funcionários e ex-funcionários da GTECH, 

todos preferiram restringir as respostas às questões sobre o IGCC e não quiseram se 

pronunciar sobre a CPI. Mas, a imprensa publicou matéria dizendo que a própria empresa 

contratou uma auditoria externa para apurar o caso. A empresa contratada pela GTECH, 

segundo matéria publicada na Revista Congresso em Foco,  foi a KROLL, que constatou 

depósitos em dinheiro fora do padrão para uma ONG e para uma empresa, ambos depósitos 

mediante recibo atestando serviços de advocacia. A matriz, nos EUA, afirmou que se houve 

pagamento de propina, foi sem o consentimento da GTECH Corporation. Ainda assim, todas 

as declarações oficiais, tanto da empresa e como da Caixa, é de que não houve pagamento de 

propina para a renovação do contrato em 8 de janeiro de 2003.  

O fato de perder o contrato com a CEF foi um fator decisivo para a saída da empresa 

do país. Segundo a empresa, a CAIXA optou por uma atitude diferente do que acontece em 

mais de 80 países que possuem loterias, girando valores altíssimos, e que preferem, para dar 

mais idoneidade e transparência aos sorteios, terceirizar os serviços de captura e 

processamento de apostas. A CEF atualmente é gestora direta da captação e processamentos 

das apostas e também responsável pelos sorteios. 

 

2.2  A História do Instituto Gtech de Cidadania e Cultura (IGCC):  

 

2.2.1 Primeira fase: da concepção até março de 2003  

 

Quando a GTECH veio para o Brasil, realizou investimentos na ordem de 150 milhões 

de dólares. Com isso, obteve isenção fiscal nos primeiros três anos em que esteve no país. No 

final de 1999, quando pela primeira vez a empresa teve imposto a pagar, a diretoria 
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manifestou o desejo de utilizar  4% do valor a ser pago como imposto como verba para ser 

enquadrada na Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. 

Naquele momento não havia muito que fazer para utilizar os recursos da Lei Rouanet 

disponíveis. Fez-se, então, uma busca por projetos que pudessem estar alinhados aos 

interesses de negócios da empresa para que esta o apoiasse. A verba disponível naquele 

momento era de cerca de 150 mil reais. Houve, então, uma grande disputa entre os diretores, 

para apresentar projetos que estivessem prontos para a captação de recursos. Não havia um 

projeto de responsabilidade social na empresa, e buscou-se uma melhor maneira de dispor dos 

recursos que a Lei brasileira permitia.  Depois de um trabalho de seleção junto a diversos 

produtores culturais, receberam-se propostas de diversos filmes, peças teatrais, projetos de 

livros e espetáculos.  

Um dos contatos feitos durante a procura por projetos, no final de 1999, foi com o 

produtor cultural Leonardo Brant, que estava em busca de patrocínio para um filme e uma 

peça teatral. Apesar de não ter obtido o patrocínio esperado, as conversas sobre o que deveria 

ser feito com a possível verba incentivada, mostraram diversas possibilidades. Essas 

conversas passaram a ser mais conceituais, buscando entender que tipo de projeto seria 

melhor e mais correto desenvolver  ao  utilizar dinheiro incentivado.    Eu buscava encontrar 

projetos que, de alguma maneira, beneficiasse o maior número de pessoas possível e não 

apenas um grupo seleto. No entanto,  não foi possível  encontrar, naquele momento, um 

projeto para patrocinar que tivesse uma preocupação maior com o desenvolvimento 

sociocultural da sociedade. Os contatos feitos apresentaram uma gama de projetos certificados 

para captação de recursos com a Lei Rouanet, voltados exclusivamente para teatro, cinema e 

produção de livros. 

O contato com pessoas que entendiam como funcionava a Lei suscitou o desejo de 

desenvolver algo mais efetivo para o ano seguinte. Naquele ano, no entanto, os projetos 

selecionados foram apresentados pela diretoria de Relações Governamentais, em Brasília, 

sendo dois livros, um para divulgar o nome da GTECH BRASIL, e o outro, para apresentar a 

nova marca que estava sendo lançada para transações não lotéricas, a TRANSACTIVE: um 

livro de arte, com aquarelas “A Flora do Planalto Central do Brasil”, de Therese Von Behr e  

um “Guia de Brasília”, para o ano de 2000, respectivamente. 
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Figura 2 Toda a diretoria presente no lançamento do livro “A Flora do Planalto Central do Brasil”,                    

de Therese Von Behr, em Brasília 

 

Até então, toda a comunicação da empresa era conduzida pela matriz, em Rhode 

Island, pela Vice-Presidência de Comunicação Corporativa. Como havia a intenção de, a 

partir de no ano seguinte, 2000, iniciar uma nova atividade, mais voltada a área de B2B 

(Business to Business), que otimizasse a experiência da empresa para transações online,  além 

do negócio de loterias, foi solicitado à corporação que houvesse mais independência na área 

de comunicação.  

Em uma reunião na Flórida, em janeiro de 2000, foi aprovada a criação da Gerência de 

Comunicação Corporativa para o Brasil, reportando-se diretamente ao presidente da empresa 

local e à Vice-Presidência de corporate communication, na matriz. O primeiro desafio foi 

exatamente entender como funcionava a Lei Rouanet, a fim de montar uma proposta que se 

alinhasse às estratégias da empresa. A aprovação e utilização da verba incentivada deveriam 

ficar a cargo da comunicação, o que gerou certo desconforto para alguns membros da 

diretoria, que entendiam que seria mais eficiente utilizar esse dinheiro, a exemplo do que 

acontecera no final de 1999, patrocinando projetos existentes, que pudessem ser usados 

politicamente, como troca de apoio junto a alguns setores dos governos.  
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Até aquele momento, a empresa não possuía nenhuma ação social, e seu engajamento 

com o desenvolvimento do país restringia-se a uma visão mais ortodoxa de cumprimento dos 

deveres legais. Diferente da matriz americana, em que já havia uma tradição de envolvimento 

em trabalhos sociais e estímulo ao voluntariado, junto ao público interno. Pode-se dizer que as 

atividades desenvolvidas pela empresa nos Estados Unidos eram reflexos da cultura de 

participação comunitária histórica daquela sociedade.  

O principal projeto social realizado pela Corporação,  nos EUA, era o projeto ASA – 

After School Advantage, que consistia na montagem de núcleos de informática em associações 

que trabalhassem com programas complementares à educação formal, para jovens de baixo 

poder aquisitivo e de ensino de língua inglesa para crianças imigrantes, também sem 

condições financeiras para pagar um curso de aperfeiçoamento naquele idioma.   

 

 

Figura 3: Logotipo do Projeto ASA Corporativo: After School Advantage 

 

Para Angela Wiczek, Diretora Sênior de Comunicação Corporativa da GTECH 

Corporation,  os  diversos projetos sociais realizados até hoje pela empresa, não só nos EUA, 

englobam ações filantrópicas, ações de investimento social privado e também de 

responsabilidade social corporativa: 
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Para operar desta forma, há respeito pelos empregados, acionistas e todos os 

stakeholders, da mesma forma certamente a empresa conduz suas operações e 

acordos tendo por  base a bandeira da legalidade, ética e moral, devolvendo suporte 

para as comunidades onde conduz seus negócios.  A GTECH tem estado 

comprometida com a promoção da Responsabilidade Social nos últimos 10 anos. 

Por exemplo, a principal iniciativa caritativa, o programa After School Advantage, 

existe por mais de dez anos, provendo recursos para comunidades dentro e fora dos 

EUA,  para incluir pessoas na atual sociedade tecnológica. A  GTECH também tem 

dado suporte a várias iniciativas através dos anos, incluindo jogos responsáveis e 

inúmeras campanhas de caridade.  Nos últimos três anos,  GTECH e sua companhia 

paritária,  Lottomatica, tem publicado seus esforços em Responsabilidade Social no 

Balanço Social Anual.
58

  

. 

 

 A proposta apresentada pela área de comunicação corporativa local, no início de  

2000, foi fazer uma adaptação ao projeto americano, criando um ASA à brasileira, gerido pela 

própria empresa e  envolvendo a  iniciação às artes-plásticas, para viabilizar o enquadramento 

na Lei Rouanet.  Para poder gerir o projeto, foi necessário criar o Instituto Gtech de Cidadania 

& Cultura, que seria o gestor das ações sociais da empresa no Brasil e o proponente do projeto 

junto ao MINC. 

 

[...] uma organização sem fins lucrativos voltada para a promoção e o 

desenvolvimento humano por meio de programas culturais de educação artística, 

adotando como veículo de conhecimento a tecnologia e a computação. Braço social 

e cultural da GTECH Brasil, o Instituto promove o Projeto Asa e o Programa de 

Voluntariado para os associados da empresa no país. (BRANT, 

CARVALHO,SILVEIRA e CAVALCANTI, 2001:23) 

 

A estrutura física do Instituto resumiu-se à cessão de uma sala, nas dependências da 

sede administrativa da GTECH, no bairro do Brooklin, em São Paulo. A sala cedida era a sala 
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 Tradução livre de trecho da entrevista feita com Angela Wiczek, exclusivamente para este trabalho, em 2009.  
“GTECH incorporates aspects of each practice—CSR, PSI, and Philanthropy—so as to operate in such a way that 
respects our employees and stakeholders, as well as ensures that the Company’s conduct abides by all legal, 
ethical, and moral standards and supports and gives back to the community in which we conduct business. 
GTECH has been committed to promoting social responsibility over the course of the past 10 years. For example, 
GTECH’s main charitable initiative, its After School Advantage program, has been in existence for over 10 years, 
providing communities around the nation and abroad with the resources to succeed in today’s technological 
society.  GTECH has also supported various other initiatives over the years, including responsible gaming and 
numerous charitable campaigns.  For the past three years, GTECH and its parent company, Lottomatica, have 
taken to publishing their social responsibility efforts in their annual Social Report.” 
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da comunicação corporativa. Do ponto de vista de capital humano, o presidente da empresa 

tornou-se também o presidente do IGCC e eu acumulei a função, como voluntária, de Diretora 

Administrativa-Financeira, auxiliada pela minha secretária à época, Simone Branco, e pela 

equipe financeira da empresa, que passou a dar suporte também às ações do Instituto. Foi 

aprovada, ainda, a contratação de uma assistente que ficaria dedicada a cuidar exclusivamente 

do IGCC e dos projetos que fossem realizados por ele. Depois das consultorias da Brant 

Associados e do Escritório de Advocacia Cesnick & Salinas, e da contratação de Odilon 

Cavalcanti, como idealizador metodológico do projeto, a próxima aquisição foi a contratação 

de Luciana Aguiar, que depois, quando o projeto foi aprovado na Lei Rouanet e passou ter 

recursos, foi contratada diretamente pelo IGCC.  

 

Trabalhei como funcionária da GTECH por quase um ano. Era assistente de 

comunicação corporativa, responsável principalmente pelas questões de gestão do 

Instituto. Eu era a “menina do Instituto” (mesmo, tinha 22 anos). Simpática a todos, 

acho, mas fora daquele contexto empresa.  Adorava trabalhar nesta área, embora eu 

estivesse ainda aprendendo na prática o que isso significava.  Tudo era novo. Estar 

numa multinacional norte-americana, ouvir termos em inglês all the time, ver o jeito 

que as pessoas se vestiam... e na outra ponta, lidar com instituições e pessoas que 

viviam outras realidades e outros objetivos. [...] Após ser contratada pela GTECH, 

fui “transferida” formalmente para o Instituto quando este já ganhava corpo e tinha 

uma operação mais consolidada.
59

  

 

 Embora houvesse a indicação clara de que o Instituto só passaria a funcionar após a 

aprovação do Projeto Asa na Lei Rouanet e o aporte feito pela empresa do dinheiro 

incentivado na conta do IGCC, algumas atitudes precisavam ser tomadas antes disso. Então, 

de fato, a empresa acabou arcando com quase um ano de pagamentos de pessoal e alguns 

serviços que precisaram ser contratados. Mas era sempre uma situação delicada conseguir 

aprovação para liberação de verba para essas ações. Assim, foi muito importante desde o 

início contar com alguns apoios institucionais e parcerias voluntárias. Entre os apoios 

recebidos nos primeiros movimentos do Instituto, a Agência Publicis/Norton, que era a 

agência contratada da GTECH, mais especificamente para as atividades da TRANSACTIVE, 

teve um papel importante, pois resolveu desenvolver um trabalho de ISP também e trabalhou 

todo o tempo em que fiquei no IGCC como empresa voluntária. A sintonia de pensamento e 
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ideologia era muito importante em todos os parceiros. O estudo e criação das logotipias do 

Instituto e dos projetos Asa e Amigo GTECH foram da Agência, como se pode conferir 

abaixo dois deles: 

 

 

Figura 4: Logo do IGCC entre 2000/2003  

 

A proposta da logo do Instituto era expressar a ideia de tratar-se de um lugar que 

primava pelo desenvolvimento educacional, voltado a crianças e jovens. Com uma tipologia 

semelhante à escrita manual e fazendo referência ao desenho, com lápis de cor, propôs-se 

contrastar a atividade tecnológica da empresa, demarcando o território diferenciado do 

Instituto, cuja linha ideológica  colocava a tecnologia em segundo plano, como ferramenta,  

sendo mais importante o processo criativo e a pessoa que cria. 
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       Figura 5: Logo do Projeto Asa entre 2000/2003 

                       

Já a ‘logo’ do Projeto Asa deveria manter a aproximação com a empresa, por se tratar 

de uma adaptação de um projeto corporativo da matriz, usando inclusive o mesmo tom de 

azul  da logo da GTECH, na época. O dedo indicador fazia referência, apesar de usar uma 

linha moderna, digital, à ‘logo’ do IGCC. Também ao apontar para cima, fazia menção ao voo 

que cada integrante poderia empreender em direção ao futuro artístico-tecnológico, fazendo 

uma analogia à  palavra “Asa”, como ferramenta para o voo, e não mais se tratava de uma 

sigla, como o projeto da corporação, apesar de a sonoridade ser a mesma. Isso tudo era 

explicado para os jovens, quando ingressavam no projeto, como forma de ilustrar os conceitos 

que queríamos colocar em prática.  

A primeira sugestão para a criação de um trabalho social na empresa foi dada pelo 

então presidente Antonio Carlos Lino da Rocha, o ACR, ainda antes da reunião na Flórida, 

que, em entrevista para este trabalho, explicou porque a empresa decidiu atuar mais 

diretamente nas questões sociais. 

 

Creio que, no início, foi fundamentalmente o impacto positivo que essas ações 

poderiam ter sobre a imagem da empresa no Brasil. O negócio de Loteria é mal 

visto pela maioria das pessoas, em especial no Brasil, pois as pessoas não são 

adequadamente informadas acerca dos benefícios gerados à Sociedade pelas 

receitas decorrentes da Loteria, auferidas pelo Governo, como acontece na 

maioria dos países mais desenvolvidos. Após algum tempo, creio que os 

programas foram motivando a empresa a continuar a suportá-los pelo real 
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impacto social que atingiram. [...] Acredito que o Instituto tenha cumprido o 

papel a que destinou originalmente. A partir de 2001, não pude acompanhar 

muito de perto suas realizações, mas pelo que li a respeito, percebi que o 

Instituto superou seus objetivos iniciais, conforme definidos ainda durante a 

minha gestão. 

 

No entanto, o grande incentivador das atividades sociais foi o diretor de operações 

Joaquim Kavakama, que substituiu ACR  na Presidência em meados de 2000, quando este 

passou a ser Vice-Presidente da GTECH Corporation, nos EUA. Para Kavakama, houve 

dupla motivação para que a empresa a criasse o Instituto e colocasse o projeto em prática.  

 

A primeira a de poder impactar positivamente na vida das crianças ao expô-las ao 

mundo da informática, tema tão presente na GTECH. Lembro-me do orgulho que 

nós da GTECH sentíamos ao ver as criações artísticas das crianças, utilizando as 

ferramentas dos computadores pessoais e com expressões artísticas de rara beleza. 

Outra motivação é que também conseguimos a aprovação do projeto na Lei 

Rouanet. [...] O engajamento da empresa era muito forte. Tinha o compromisso da 

Presidência, das Diretorias e Gerências e disseminada por toda a organização. Ao 

perceber os resultados do programa, mais e mais pessoas se interessavam em 

participar, formando-se um círculo virtuoso.  

 

 Kavakama ficou como presidente da empresa até meados de 2002, quando ACR 

voltou ao Brasil para presidir novamente  a empresa e preparar a negociação da renovação do 

contrato com a Caixa Econômica Federal, que aconteceria no início de 2003.  Com a volta de 

ACR, as atividades do Instituto Gtech foram restringidas, assim como seu orçamento anual. A 

gestão do Instituto foi terceirizada para a empresa Brant Associados, e o projeto Asa, 

reduzido. As ações de voluntariado foram também reduzidas e ficaram subordinadas 

diretamente ao RH.  

Antes disso, porém, principalmente na gestão do JK, em que as ações sociais da 

empresa eram estimuladas e valorizadas,  foram desenvolvidas ações solidárias como 

campanhas sazonais – agasalho no inverno, brinquedos e livros no dia das crianças, roupas, 

alimentos e brinquedos no natal.  
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                 Figura 6: Distribuição de alimentos no final de 2001 -  no Asa Promove 

 

As datas festivas eram comemoradas também com as crianças e jovens do Asa, 

principalmente o Natal, quando o Odilon Cavalcanti se vestia de Papai Noel para fazer a 

alegria da criançada. 

 

Figura 7: Natal 2001 no  Asa PROMOVE 
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Figura 8:  Natal 2001 na FUNARTE 

   

A GTECH também passou a participar do Programa Alfabetização Solidária, 

patrocinando a atuação do programa na cidade de Tabocas do Brejo Velho, no interior do 

Estado da Bahia. O nome da cidade havia sido usado em uma peça publicitária da 

TRANSACTIVE, em que se queria mostrar que o sistema online da empresa estava em todos 

os recantos do país. Quando a empresa foi procurada pela equipe de divulgação do 

Alfabetização, procurou-se saber se a cidade citada já estava apadrinhada. Como não estava e 

tinha baixíssimo IDH e alto nível de analfabetismo, a diretoria da GTECH aprovou a parceria. 

A convite de Dona Rute Cardoso, primeira dama do governo de FHC e presidente do 

Alfabetização, fomos, JK e eu, à cidade de Morros, no Maranhão, para conhecer a realidade 

daquele lugar e assinar o convênio. 

Além do Projeto ASA, o IGCC também empreendeu, em conjunto com o 

departamento de Recursos Humanos da empresa, um Programa de Voluntariado, chamado 

“Amigo GTECH”. O Programa “Amigo GTECH” “adotou” uma instituição em Barueri, em 

São Paulo, próximo do centro operacional da empresa, o Educandário Santa Terezinha, que 
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abrigava crianças em situação de vulnerabilidade social, que, por força da Lei, não podiam 

ficar sob guarda direta da família. Como veremos a seguir, neste local, diversos colaboradores 

puderam exercitar seu compromisso social pessoal, dando aulas de Manutenção de 

Computadores, Informática, Inglês, Culinária, reforço escolar em diversas disciplinas, além de 

momentos nos finais de semana, que eram dedicados a brincadeiras e jogos com as crianças 

do Educandário.  

 

2.2.1.1 O Programa de Voluntariado Amigo GTECH: 

 

 Os entrevistados para este trabalho são unânimes em dizer sobre o impacto positivo 

que vivenciaram ao participarem do  Programa de Voluntariado  “Amigo GTECH”, 

corroborando com o que afirma Paoli (2002:408): 

 

Certamente é real a adesão das pessoas que voluntariam, e há depoimentos no 

sentido de que doar tempo para o trabalho social é uma experiência significativa de 

abertura ao mundo, quando menor seja pelo simples encontro pessoal com os 

pobres, esse outro desvalido e carente que talvez deixe de ser visto em sua pura 

indiferenciação abstrata: ou seja, a experiência do voluntariado pode ser um meio de 

reflexão. Mas certamente também é feita muito à distância de qualquer discussão 

politizadora ou de qualquer estímulo para conectá-la às ações governamentais ou ao 

funcionamento de políticas públicas.  

 

O Programa “Amigo GTECH”  foi criado em 2000. Com a abertura do IGCC, a pauta 

de ações sociais começou a permear a empresa. Algumas palestras setoriais internas foram 

feitas para que as diferentes gerências tomassem conhecimento do que estava acontecendo, 

com total aval da presidência da empresa, no Brasil. Segundo Claudia Prado, integrante do 

grupo de voluntários, desde o primeiro momento, os próprios funcionários se reuniram e 

resolveram visitar algumas instituições nas proximidades da unidade operacional da empresa, 

em Barueri. 
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Embora já desde menina tivesse engajamento em projetos sociais, como voluntária, 

dando aulas de Inglês, foi na GTECH que conheci o trabalho voluntário voltado para 

o negócio. Ali aprendi a ver o trabalho de uma forma mais abrangente e estruturada. 

Um grupo formado por pessoas que se interessaram pela proposta da empresa 

iniciou o Programa de Voluntariado Amigo GTECH. De acordo com as premissas 

preestabelecidas pela empresa, fomos conhecer locais, que estivessem no entorno da 

empresa e  que se interessassem por receber a contribuição de nossos colaboradores. 

A Instituição escolhida foi o Educandário Santa Terezinha, também em Barueri.
60

 

  

Para Claudia Prado, o sucesso do programa baseou-se na escolha de auxiliar crianças e 

jovens com competências que, para os colaboradores, eram comuns, mas que eram 

diferenciais para o educandário. O fato de se tratar de uma empresa de telecomunicações 

ajudou muito no sucesso do programa, porque havia um grupo excelente de profissionais na 

área de Tecnologia da Informação. “Além disso, o fato de a empresa ser de origem 

americana, fazia com que a maioria de nossos colaboradores falasse inglês fluentemente, e 

não menos importante, tínhamos pessoas com muito carinho e atenção para dar”, relembra 

Prado.   

O Programa de Voluntariado foi tema da dissertação de Mestrado de Rubia Moreira, 

analista em RH na GTECH, na época. Segundo Moreira, “progressivamente os gestores da 

empresa passaram a apoiar o programa, institucionalizando-o e reforçando a sua importância 

através dos canais internos de comunicação”.  

Moreira descreveu em sua dissertação que o Programa tinha três objetivos principais:  

 

Desenvolver Oficinas Lúdicas com crianças de 03 a 07 anos, realizando atividades 

para desenvolvimento da motricidade como recreação, jogos, expressão corporal, 

musical e plástica, além de passeios culturais a exposições, teatros e cinema, entre 

outros; ensinar o idioma inglês para jovens entre 11 e 17 anos. Eram 3 turmas com 

média de 20 crianças em cada uma); e, realizar um processo de inclusão digital 

(digitação, aulas de Windows, manutenção de computadores e uso da Internet). 

 

À época em que a dissertação sobre o programa de voluntariado foi feita, em 2005, a 

empresa ainda estava no Brasil, e a autora ainda trabalhava lá. Por uma questão de 
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 Trecho de entrevista exclusiva para este trabalho. Cláudia Prado foi secretária da Presidência da GTECH 
Brasil, até 2002. 
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confidencialidade, que fazia sentido naquele momento, principalmente em função de toda a 

problemática que a empresa no Brasil estava vivendo, o nome da empresa e do programa 

foram trocados, respectivamente para Technology Brasil e Amigo Technology,  e os nomes 

dos participantes da pesquisa acadêmica foram preservados, usando apenas as iniciais.  

Naquele momento, o Programa de Voluntariado contava com 30 participantes, o que 

significava um universo de 10% da empresa, que apresentava 305 funcionários em 2005. A 

meta da empresa era a de chegar a atingir, até fevereiro de 2006, 15% do corpo de 

funcionários para as ações voluntárias.  Nesse trabalho, Moreira entrevistou 20 participantes 

do programa, sendo possível estabelecer um perfil do voluntário na empresa “o grupo é 

predominantemente constituído por mulheres, licenciadas (pós-graduadas ou não), entre 26 e 

45 anos, que ocupam funções administrativas ou de gestão e estão na empresa há mais de três 

anos” (MOREIRA, 2005). Em relação ao corpo funcional da empresa, esse perfil voluntário 

divergia, por exemplo, na questão de gênero, já que a empresa era constituída por 81% de 

funcionários do sexo masculino, e o grupo de voluntários possuía 75% de mulheres.  

 

 

Figura 9: Atividades lúdicas com as crianças e voluntários 

 

Inicialmente as atividades aconteciam três sábados por mês. Segundo Moreira, em 

2003, algumas atividades foram desenvolvidas também à noite durante a semana, como aulas 
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de digitação, Inglês e Manutenção de Computadores. No entanto, em 2004, voltou-se às 

atividades somente aos sábados. Foi também contratada uma funcionária para trabalhar como 

monitora nas aulas de Informática, para que os alunos pudessem se desenvolver em outros 

horários, além dos que eram oferecidos pelos voluntários, que durante a semana tinham um 

horário ocupado com os trabalhos da empresa.  

 

 

Figura 10: Programa de Voluntariado Amigo GTECH  - Aula de Informática  

 

 

Figura 11: Gerente na GTECH, professor no Programa de Voluntariado 



 

110 

 

 

Em 2002, com a saída de JK e a volta de ACR, houve uma grande mudança na empresa 

nas questões sociais. Não apenas o IGCC, como já descrito, passou uma série de mudanças 

estruturais, mas também as atividades sociais coordenadas pelo RH, incluindo o programa de 

voluntariado.  

 

O Presidente da Technology Brasil
61

 foi desligado da empresa, e o novo CEO que 

assumiu temporariamente a posição, um brasileiro que já trabalhava para o grupo, na 

matriz, lotado nos Estados Unidos, deu ordens claras da importância do foco nos 

negócios e da necessidade de abolição de qualquer prática que não estivesse 

alinhada a eles. Tal atitude criou grande mal-estar na Organização, principalmente 

nos colaboradores-voluntários, que passaram a questionar se poderiam ser punidos 

por estarem desempenhando trabalhos que passavam ao lado do “business” da 

empresa. Alguns voluntários desligaram-se do programa nessa ocasião. Cerca de 

seis meses depois, um novo presidente foi contratado, sendo que este demonstrou-se 

favorável às ações sociais da Technology e ao envolvimento dos colaboradores 

nessas atividades  (MOREIRA, 2005). 

 

A Instituição que recebeu o Programa “Amigo GTECH” atendia a crianças e jovens 

em situação de risco social, que precisavam desenvolver-se em todos os sentidos, 

principalmente, quando chegando ao final da adolescência, para o mercado de trabalho.  

 

Educandário Santa Terezinha
62

  

 

O Educandário Santa Terezinha foi fundado em 25 de agosto de 1923, mas de fato suas 

ações se iniciaram em 1914, quando um grupo de irmãs começou a dar assistência material e 

espiritual a doentes com lepra, que estavam em um hospital mantido para esse fim. Com o 
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 MOREIRA optou por usar um nome fictício para a empresa GTECH. 
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  Disponível em: www.santaterezinha.org.br  Acessado em:  
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desenvolvimento da medicina, a lepra passou a ser vista e tratada de forma diferente, e os 

pacientes passaram a receber medicação capaz de livrá-los daquele mal. A prevenção também 

ajudou muito no processo de mudança no tratamento da doença. Então, em 1970, a 

Associação alterou o estatuto, para que se pudesse ampliar o escopo de atuação e também 

incluir o atendimento a crianças em situação de risco de saúde, provenientes de famílias 

portadores de doenças transmissíveis, como tuberculose, AIDS, entre outras. E, também 

crianças vítimas de outros problemas sociais, como alcoolismo, distúrbios mentais e 

dependências tóxicas.  

Em 1978, a Associação recebeu o apoio das irmãs da Congregação Filhas de Nossa 

Senhora Stella Maris, ficando sob a coordenação da irmã Lina Doninelle, já falecida. Foi 

quando a abrangência do serviço ao público aumentou, passando a ter uma atuação voltada 

para a saúde e educação, com atendimento a crianças e adolescentes abrigados em um lar 

administrado pelas irmãs.  

O objetivo da instituição era o de oferecer condições para o desenvolvimento 

individual, para que cada criança alcançasse  a autonomia, desenvolvesse a autoestima e 

ampliasse o conhecimento e capacidade pessoal e coletiva. Para isso, a instituição contava, em 

2002, com aproximadamente 100 funcionários e tinha capacidade para atender a 80 crianças e 

jovens. 

 

Espírito Voluntário  

 

 Como descrito na introdução, é objetivo também deste trabalho apresentar em que 

medida os trabalhos sociais realizados pela GTECH, por intermédio do IGCC, impactaram a 

vidas das pessoas que, de alguma forma, foram envolvidas no processo de execução dessas 

ações.  

 No caso do Programa de Voluntariado, alguns dos entrevistados relataram o impacto 

que o programa gerou em suas vidas. Segundo Moreira (2005), a pesquisa realizada na 

GTECH com um grupo de voluntários revelou que existem diversos fatores que estimularam 
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participação no Programa, podendo dividi-los em internos e externos. Os fatores internos são 

ligados às questões pessoais, como o desejo de  “ajudar outras pessoas, retribuir à 

comunidade, utilizar os próprios talentos, adquirir novas habilidades e conhecer outras 

pessoas, tudo isso dentro do contexto do trabalho voluntário, aparece como forma de 

promover mais satisfação consigo próprio” (MOREIRA, 2005). Tanto que os primeiros a 

aderirem ao Programa já exerciam atividades voluntárias em outras instituições ou pelo 

menos já estavam imbuídos desse “espírito voluntário”, como afirma Joaquim Kavakama: “O 

processo de voluntariado em que nossos funcionários ajudavam as pessoas, crianças e idosos 

e voltavam com aprendizados de lição de vida de perseverança e persistência e garra para 

viver no exemplo de cada uma das pessoas que íamos ajudar. Naqueles momentos, nós nos 

perguntávamos se estávamos ajudando ou se estávamos sendo ajudados.” 

 Do ponto de vista externo,  era visível a pressão social para as pessoas aderirem ao 

programa de voluntariado. Segundo a pesquisa realizada por Moreira (2005), os participantes 

do Programa afirmaram que havia certo status ao se dizerem participantes do projeto. 

Segundo concluiu Moreira, isso foi devido a dois motivos principais: os voluntários eram, na 

maioria, pessoas que ocupavam cargos de alta gerência e também se percebiam como pessoas 

mais sensíveis, conscientes e participativas, o que gerava um pensamento de serem 

“melhores” do que os que não participavam do projeto, que seriam, por dedução, o oposto: 

insensíveis, sem consciência e não participativos.   

 

Figura 12: Apresentação Musical de final de ano – Festividade organizada pelos Voluntários  
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Para Cláudia Prado, o estímulo da empresa também contribuiu para o engajamento das 

pessoas, porque a política de voluntariado oferecia compensações em dias, proporcionais aos 

tempo oferecido pelos funcionários ao voluntariado. “O trabalho foi um grande sucesso, as 

contrapartidas eram muitas, seja do ponto de vista concreto, com colaboradores 

prolongando suas férias de acordo com dias doados, seja do ponto de vista mais abstrato, 

com um grupo mais unido e coeso, trabalhando e sentindo-se útil, recompensado 

emocionalmente e feliz. Nunca mais parei de fazer trabalho voluntário.” 

 

 
Figura 13 Festa de fim de ano com a presença de funcionários da GTECH e familiares, quando cada um pegou 

um dos bebês para tomar conta durante a apresentação 

 

De maneira geral, Moreira afirma que o Programa Amigo GTECH trouxe benefícios 

para os atendidos, para a imagem corporativa da empresa e para os voluntários, tanto do ponto 

de vista pessoal, como profissional, principalmente na interação com a empresa. Para Simone 

Verzbickas, que na época era secretaria da diretoria de operações da GTECH e entusiasta do 

Programa, aquele foi um aprendizado para toda a vida, conforme relata em entrevista 

exclusiva para este trabalho: 
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Proporcionar melhores condições para crianças é um trabalho extraordinário e com 

certeza o programa Amigo GTECH foi para mim catártico, pois realizo outros 

trabalhos voluntários  desde então. Atualmente, sou voluntária em outra Instituição, 

a ONG saúde criança, prestando assessoria jurídica para as famílias das crianças 

internadas na Santa Casa. Sou grande entusiasta do trabalho voluntário, pois tenho 

crença absoluta no impacto positivo que os atos solidários causam, seja para o 

destinatário da causa ou seja para aquele que se doa, ainda que seja um pouquinho 

de seu tempo. 

 

A pesquisa de Moreira (2005) demonstrou que o Programa gerou benefícios para todos 

os envolvidos. Para o público-alvo, o programa gerou mais preparo para vida social, 

especialmente para o mercado de trabalho. Para a empresa, a imagem de empresa socialmente 

responsável ganhou evidência, não só junto ao público interno, mas também no mercado, 

entre empresas pares e clientes, que tomaram conhecimento do programa. Para o voluntário, 

houve um aprendizado muito grande também junto aos jovens, além de treinar lideranças, 

aumentar o escopo do pensamento sobre o mundo, ampliando o universo de atuação. Em 

alguns casos, a pesquisa demonstrou que houve mudanças organizacionais na empresa por 

voluntários, que a partir de novas reflexões, empreenderam atitudes relacionadas ao altruísmo 

e cortesia.  

 

2.2.1.2 O Projeto Asa 

 

 O primeiro movimento para elaboração do projeto foi encontrar pessoas que pudessem 

se interessar em trabalhar no seu desenvolvimento,  fazendo a adaptação do ASA americano, 

respeitando e priorizando as especificidades do Brasil.  

 

O Projeto Asa passou a fazer parte da missão social da GTECH no Brasil, 

identificando na capacitação tecnológica uma forma de ampliar o público que 

manipula informações em linguagem digital. A GTECH Brasil aportou, além dos 

recursos que viabilizaram o projeto, o know-how próprio de quem atua na área da 

tecnologia de informação, além de recursos de administração de alto padrão e 
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treinamento que focalizassem na capacitação dos profissionais responsáveis pelo 

gerenciamento do projeto (BRANT, CARVALHO, SILVEIRA E CAVALCANTI, 

2001:23). 

 

Além de Leonardo Brant, que foi contratado como consultor para auxiliar na 

formatação do IGCC e na adequação de um projeto para ser enquadrado na Lei Rouanet, uma 

das primeiras aquisições foi o artista-plástico pernambucano, Odilon Cavalcanti, com 

experiência em desenvolvimento de projetos sociais com centralidade em arte.  A grande 

questão que se apresentava era como transformar um projeto de tecnologia como o ASA 

americano em um projeto cultural, capaz de conseguir aprovação para captação de recurso do 

Ministério da Cultura com a lei Lei Rouanet. Para entender como esse processo se daria, foi 

contratado também o escritório de Cesnick & Salinas Advogados, especializado nesse quesito, 

a fim de ajudar a fazer os ajustes jurídicos no projeto. Odilon Cavalcanti foi responsável pela 

formatação metodológica do projeto e seu viés de arte-educador foi decisivo para que não se 

criasse algo que ficasse mascarado de cultural, mas que realmente pudesse promover 

transformação social, usando a arte e a tecnologia como ferramentas.  

 

O Asa me possibilitou a chance de reunir partes de mim que costurei durante toda 

vida, num tecido retalhado, de harmonia improvável e talvez insólita: o artista, o 

educador, o cientista social, o pensador, o empreendedor, o profissional de 

comunicação, o artista gráfico, etc. Eu nunca estivera tão completo numa ação e com 

uma meta tão específica como no convite para desenhar o perfil metodológico do 

ASA e seu itinerário formativo. Talvez esta tenha sido a liga que me permitiu que o 

convite feito por Mariângela de Carvalho, aliado à percepção clara de ter encontrado 

nela a vontade política de realizar algo efetivo e extremamente focado na 

possibilidade de realização, uma ação social transformadora com base em arte e 

tecnologia, pudesse catalisar numa só ação, experiências diversas e, às vezes, até 

conflitantes.
63

 

 

 Até que o projeto fosse idealizado e aprovado na Lei, transcorreu quase todo o ano de 

2000. O caminho escolhido foi fazer um projeto que apresentasse ao final de um ano, como 

resultado do percurso, uma exposição itinerante e um livro que trouxesse as obras da 

                                                           
63

  Trecho da entrevista com Odilon Cavalcanti, exclusiva para este trabalho. 
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exposição. A proposta era baseada em parcerias que o IGCC deveria fazer com instituições 

afins, que tivessem interesse e espaço para receber o projeto.  

 Encontrar os parceiros certos, tanto para trabalhar na ponta, como para receber o 

projeto era um grande desafio, pois havia uma grande responsabilidade envolvida com o 

nome da empresa, do Instituto, dos parceiros e, principalmente, com os possíveis  atendidos e 

seus familiares. A margem de erro devia ser reduzida ao máximo. Havia uma espécie de  

comitê de aprovação que se reunia, conversava e entrevistava os possíveis parceiros e havia 

uma medida sentida, mais do que calculada, de brilho no olho para a inclusão dos 

pretendentes. Esse brilho aconteceu desde a contratação do Odilon Cavalcanti, que foi o 

terceiro entrevistado de peso para ocupar o cargo de orientador metodológico. Como 

descreveu Leonardo Brant, durante entrevista para este trabalho: “A lembrança que mais 

guardo do início do projeto é o brilho nos olhos. De quem fazia, de quem participava e de 

quem geria as ações. Lembro que brincávamos de buscar um indicador para medir o brilho 

dos olhos, uma espécie de “brilhômetro”.
64 

O Projeto Asa foi então concebido para ser um projeto de arte-educação, que 

trabalharia prioritariamente com crianças e jovens, de 7 a 17 anos, estudantes da rede pública 

de ensino.  A proposta era a de criar condições para promover o desenvolvimento e 

capacitação técnica, visando à realização de trabalhos artísticos autorais dos alunos, com uma 

metodologia não bancária, utilizando o termo cunhado pelo educador brasileiro, Paulo Freire, 

capaz de gerar oportunidades para crianças vindas de populações menos privilegiadas, para 

que elas pudessem exercer uma linguagem expressiva no campo das artes.  

Isso porque, segundo Odilon Cavalcanti, atividades artísticas têm a capacidade de 

mudar o olhar sobre a vida e o mundo que cerca o participante do projeto, mudando a 

perspectiva negativa de visualizar a realidade, em uma visão construtiva, alterando padrões 

destrutivos de comportamento, que são substituídos pela “expressão transformadora da 

reflexão crítica e influência na realidade objetiva de seu círculo familiar e social”. 
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  Trecho da entrevista com Leonardo Brant, exclusiva para este trabalho. 
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A grande conquista obtida com o Projeto Asa foi o desenvolvimento de um conceito 

de arte-educação que permitiu uma atuação pedagógica elaborada do ponto de vista 

da criança e do jovem atendido, focalizada na capacidade crítica, no conceito 

artístico e na ferramenta tecnológica. Somente com a plena realização destes 

aspectos, poder-se-á ter concluído um trabalho que valorizasse o foco autoral da 

ação criativa, efetivamente potencializando o crescimento pessoal e o 

autoconhecimento do público do projeto.
65

 

 

O objetivo principal do projeto era o de promover a democratização do uso do 

computador, da internet e da informação, buscando reduzir o abismo social que até hoje ainda 

divide as pessoas que têm acesso às tecnologias das que não têm, agregando o conceito do 

trabalho artístico na manipulação das ferramentas.  

A estrutura física do projeto constava de duas salas separadas por um vidro. A 

primeira sala era utilizada para os trabalhos artísticos e físicos, e a outra, para os 

computadores, sendo na proporção de duas crianças/jovens por equipamento. Os 

equipamentos estavam ligados à internet, buscando oferecer uma rede local com conexão 

rápida, além do fornecimento de material de consumo e didático, área de armazenamento de 

imagens, materiais, mapoteca, etc. Cada núcleo tinha capacidade de atendimento  de  320 

pessoas, com um mínimo de quatro aulas por dia, com duração de cem minutos cada aula. 

O diferencial do trabalho era exatamente as aulas acontecerem simultaneamente com 

dois grupos, unindo as artes plásticas e os recursos do computador, em um único conteúdo 

curricular nas duas salas de aula, cada sala fazendo uso de distintas ferramentas  para 

expressar os elementos  constitutivos da linguagem plástica, como o ponto, a linha, o espaço, 

a cor, a textura, a gravura, a reprodução, a perspectiva, o volume.  Em termos de recursos de 

informática, eram trabalhados o Paint Brush, complementado com a introdução dos Fire 

Works, Flash e Dreamweaver, programas esses cedidos pela empresa Multimedia Café, em 

parceria com a Macromedia.  
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 Trecho da entrevista com Odilon Cavalcanti, exclusiva para este trabalho. 
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Figura 14: Odilon Cavalcanti e as crianças do Asa em uma sala do Projeto 

 

A proposta pedagógica apresentava três níveis de vivência:  vitalidade, sensibilização 

e eutonia , que eram trabalhadas em atividades corporais, no início de cada aula, durante os 

primeiros 15 minutos
66

.  

 

Os dois primeiros falam das atividades simpáticas e parassimpáticas do sistema 

nervoso central e o último objetiva o equilíbrio do tônus muscular entre crianças, na 

busca de uma otimização do uso do computador por usuários que o dividem. Este 

                                                           
66

 Eutonia é uma prática corporal criada e desenvolvida por Gerda Alexander (1908 Wuppertal / Alemanha - 
1994 Copenhagem / Dinamarca). A palavra eutonia significa tensão em equilíbrio; tônus harmonioso (do grego 
eu : bom, harmonioso e do latim tônus: tensão). O trabalho consiste no uso da atenção às sensações, 
promovendo a ampliação da percepção e da consciência corporal. Um processo em que o aluno acessa a 
sabedoria que é própria do corpo, usando-a a seu favor. Acessado em: 02/10/2014 Disponível em:  
http://www.eutonia.org.br/textos/oquee.htm.  Segundo nota explicativa do Relatório de Atividades do IGCC, p. 
25, de dezembro de 2003,  “a equipe do Asa entrou em contato com a Associação Brasileira de Eutonia, em 
2002. Essa troca de experiências permitiu o reconhecimento das muitas diferenças que separavam a prática do 
Asa das dinâmicas desenvolvidas pela Associação. Mesmo assim, Cecília Maeda, então presidente da 
Associação, reconheceu o processo da Oficina como eutônico e autorizou extraoficialmente a manutenção da 
palavra, já consolidada na dinâmica do Asa”.  

 

http://www.eutonia.org.br/textos/oquee.htm


 

119 

 

aquecimento permite tanto o descarregamento de uma eletricidade nervosa 

excessiva, que poderia culminar numa hiperatividade, quanto na desobstrução 

sensorial do hipotálamo, o cérebro mais primitivo e ligado às funções emocionais e 

viscerais do ser humano. As outras atividades são desenvolvidas dentro do programa 

artístico com uso dos papéis e telas que esperam os alunos (BRANT, CARVALHO, 

SILVEIRA E CAVALCANTI, 2001:19). 

 

O projeto apresentava aos participantes um percurso de aprendizagem dividido em três 

módulos:  no Módulo I, apresentava-se os elementos básicos  da Educação Artística. Como 

resultado, segundo os relatórios de atividade do projeto, esse módulo apresentava mais de 

40% de “alunos com domínio de linguagem e expressão pessoal própria, características de um 

trabalho artístico autoral, consequente e coerente” (ibidem), tanto do ponto de vista formal, 

como do ponto de vista conceitual.  

No Módulo II, os conteúdos eram colocados em prática, introduzindo um tema para 

ser trabalhado e que geraria material para a realização de uma exposição itinerante, conforme 

previsto na proposta apresentada e aprovada pelo MINC, sempre em acordo com a curadoria 

do projeto.  Já no Módulo III, o projeto ultrapassava a tradição da arte e avançando 

tecnologicamente na contemporaneidade, buscando na interatividade do e-learning, através da 

internet, “o potencial de informação e o desenvolvimento do olhar e fazer artísticos” (ibidem). 

A divisão em três módulos foi proposital para permitir que as crianças e adolescentes 

pudessem expressar-se artisticamente com mais liberdade e sem  “o peso que a identificação 

com um determinado período ou escola de arte pudesse alcançar.” (Ibidem) 

Em termos humanos, o Projeto era conduzido na ponta pelo trabalho de profissionais 

especializados em arte-educação e no uso de recursos informáticos. Sob a coordenação geral 

de Odilon Cavalcanti, havia também sempre um coordenador local, que ficava diariamente no 

projeto e pelo menos dois facilitadores por turno, um para cada sala, que eram estagiários, 

estudantes de artes plásticas, designer, informática e áreas afins. A instituição que recebesse o 

projeto deveria designar um colaborador responsável local pelo projeto, para fazer a interface 

entre as instituições.    

A equipe recebia constantes treinamentos nas áreas de Educação Artística, Informática 

e Pedagogia, buscando com isso oferecer mais qualificação profissional. Essa formação para a 

equipe por si só era mais uma ação social realizada pelo Asa. O conhecimento acumulado e a 
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experiência dos facilitadores que se dedicavam aos objetivos propostos do projeto promoveu 

uma transformação também na equipe, como conta Bernardo Benedito Baena
67

, conhecido 

como B3, que entrou como aluno no Asa, depois recebeu treinamento e passou a facilitador e 

acompanhou o projeto, como coordenador, até o seu encerramento em 2012. 

 

Algo que aprendi e desenvolvi no projeto, foi o dom da comunicação. Venci a 

timidez. E foi no dia a dia, enquanto me relacionava com as crianças e adolescentes, 

pois eu tinha que trocar com eles, conhecimentos sobre artes plásticas, música, 

teatro, poesia, etc. Portanto, eu tive que aprender a falar em público, e um público, 

predominantemente juvenil. Saber ouvir sempre foi comigo mesmo, mas apurei a 

observação, o “ver melhor” o outro. O “ver além”! Consequentemente, aprendi um 

pouco também a mediar conflitos e a provocar reflexões. Na minha infância e 

adolescência, sempre fui extremamente tímido e introvertido. Mas de repente, me vi 

mais comunicativo, o que me ajudou muito em seminários da faculdade e até mesmo 

nas minhas relações pessoais. Ministrei, inclusive, oficinas de produção digital de 

música para as crianças do Asa, no fim de semana. Em minha comunidade, passei a 

pegar papéis com mais falas nos teatros, turmas de catequese crismal, depois, ainda 

coordenei tais teatros e quadrilhas malucas em festas juninas. E foi alçando estes 

voos que sempre me lembro de mais um dos sábios conselhos que Odilon Cavalcanti 

me deu: “Quando alguém encher a sua bola, murche-a, antes que alguém a estoure”. 

 

 

Figura 15: atelier midiático.  

                                                           
67

 Trecho da entrevista com Bernardo Benedito Baena, exclusiva para este trabalho.  
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O projeto pedagógico desenvolvido teve por escopo uma concepção de arte-educação 

que integrasse recursos materiais e conceitos plásticos à ferramenta representada pelos 

recursos informáticos, na melhor realização da apropriação da técnica digital pelas atuações 

de sociabilização e transformação física do ambiente. 

  

 

Figura 16: Alunos do Asa, colocando as práticas da gravura em ação. 

 

As contribuições vindas dos diversos setores que acabaram por se envolver com o 

projeto, mais do que se somaram, agregaram-se a um contexto consistente e coeso, compondo 

um organismo vivo. Assim, foram se firmando os alicerces, pela parceria com as instituições 

que aceitaram receber o projeto, pela contribuição criteriosa de profissionais dedicados ao 

conceito e à proposta pedagógica e pelos recursos que foram viabilizados por meio do 

Instituto Gtech Cidadania & Cultura, cuja existência se deu essencialmente, embora não 

exclusivamente, para dar vida ao Projeto Asa.  
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Inicialmente, o  Asa não tinha uma sede, mas foi concebido para ser implantado em 

instituições existentes que já desenvolvessem projetos educacionais com crianças e jovens e 

tivessem credibilidade junto à comunidade em que estivessem insertas. A primeira parceria 

foi realizada com o Instituto PROMOVE, representada por sua diretora Marilena Flores, que 

trabalhava com crianças em situação de risco social e muitas também com necessidades 

especiais. A localização do PROMOVE era estratégica, pois era próxima de comunidades 

com baixo investimento social, próxima ao metrô, no bairro de Santana, em São Paulo.   

A outra parceria realizada para abertura do segundo núcleo do Asa foi com a 

FUNARTE SP, pelo seu diretor na época, PX Silveira. Localizada bem no centro da cidade, 

em uma região de viadutos e imóveis desvalorizados, ocupados por famílias de baixo poder 

aquisitivo, o espaço oferecia facilidade de acesso ao local e a diversas manifestações culturais, 

além de excelente infraestrutura. 

 

Os parceiros de implantação: PROMOVE E FUNARTE/SP 

 

PROMOVE: 

 

Em novembro de 2000, depois de quase um ano de espera, foi inaugurado o primeiro 

núcleo do Projeto: o Asa PROMOVE. O espaço era muito bom,  e a localização, na época em 

Santana (depois mudou-se para Jaçanã), era exatamente o que se buscava em termos de atingir 

a um público para quem o Projeto pudesse realmente fazer diferença. Essa parceria nasceu a 

partir das pesquisas feitas pelo “pai” do projeto, Odilon Cavalcanti, que não via a hora de 

colocar as ideias em prática.  
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Figura 17: Asa PROMOVE, em Santana, São Paulo 

 

A PROMOVE Ação Social foi criada em 1989,  com o intuito  de oficializar  algumas 

atividades que já eram realizadas por uma clínica multidisciplinar.  O foco da instituição está 

voltado para o atendimento de crianças, jovens e adultos, em situação de vulnerabilidade 

social, buscando melhorar essa situação por meio da educação. Para tanto, ainda oferece 

oficinas e  atividades socioeducativas, visando à “construção de um futuro melhor”  para os 

participantes dos projetos.  

 

A implantação do primeiro núcleo do Projeto ASA em parceria com o Promove – 

Ação Sociocultural certamente agregou valores aos dois parceiros. Por se tratar de 

uma organização filantrópica, que tem por missão oferecer oportunidades de 

desenvolvimento integral às crianças e aos jovens que atende, o Promove não 

poderia prescindir de dispor, entre os seus serviços, de um projeto que aliasse a 

tecnologia de ponta ao desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade, 

fundamentais para o fortalecimento anímico do ser humano contemporâneo. Além 

disso, sabemos que o conhecimento da informática, quer queiramos quer não, faz 

parte da nossa vida e condiciona cada vez mais a inclusão do indivíduo no 

desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, o Instituto Gtech de Cidadania 

e Cultura, detentor dos mais avançados conhecimentos na área da informática, 

precisava, no seu projeto social, da experiência de quem atua há mais de 10 anos 

com crianças e jovens excluídos desse mesmo conhecimento, por carências de outra 
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ordem. Além disso, o suporte psicopedagógico que a entidade oferece às crianças 

enriqueceu a proposta. 
68

 

 

Segundo o site da instituição
69

, a PROMOVE atende hoje a 1550 pessoas, com 

oficinas de arte-educação, cultura, apoio escolar e cursos profissionalizantes. Na época em 

que o projeto foi implantado, havia um foco da instituição para o atendimento de pessoas  

especiais, com crianças diagnosticadas como autistas. Esse fato agregou muito ao projeto, 

pois como era tudo muito novo, aprendia-se o tempo todo e reformulavam-se algumas 

propostas, sempre visando adequar as atividades às realidades dos participantes do Projeto.  

 

O processo despertou resultados extremamente rápidos e claramente indicativos da 

assertividade da metodologia e, menos de três meses depois de iniciada a primeira 

turma, no Promove, na Zona Norte de S. Paulo, no início de 2001, já era claro que 

tínhamos nas mãos, entre os jovens participantes dos primórdios do Projeto, uma 

expressiva porcentagem deles com capacidade de expressão autoral e envolvimento 

de seus próprios desejos com as suas metas e objetivos.
70

 

 

Para Marilena Flores, o Projeto Asa cumpria a missão de tornar os participantes  

indivíduos competentes e participativos, ajudando-os “a desenvolver seu senso crítico e sua 

sensibilidade, ao mesmo tempo em que lhe oferece ferramentas para o fortalecimento da sua 

autonomia.”
71

 

 

FUNARTE    

                                                           
68 FLORES, Marilena, In: BRANT, CARVALHO, SILVEIRA E CAVALCANTI, 2001:47. Marilena Flores 

Martins – Presidente do Conselho de Administração do PROMOVE Ação Sociocultural, fundadora da 

IPA/Brasil – Associação Internacional pelo Direito da Criança Brincar e vice-presidente da instituição para a 

América Latina. Assistente Social com pós-graduação em animação sociocultural. 

69
 Disponível em: http://www.promove.org.br/  Acessado em: 19/02/2015. 

70
 Trecho da entrevista com Odilon Cavalcanti. 

71
 Ibidem. 

http://www.promove.org.br/
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Figura 18: FUNARTE São Paulo - Segundo Núcleo do Asa. 

 

 Em maio de 2001 foi inaugurado o segundo núcleo, o Asa FUNARTE. Esse núcleo 

abriu as portas para algo que era desejo de todos os que participavam do IGCC e do Asa, 

desde  o início:  criar condições de multiplicar a ideia. Esse núcleo ensinou a equipe a pensar 

no projeto de maneira modular, adequando-se às especificidades locais, sem, no entanto, 

perder a essência e o foco em arte-educação como promotora da cidadania. A parceria com a 

FUNARTE aconteceu por meio da intervenção do consultor do Projeto, Leonardo Brant, que 

conhecia o diretor da FUNARTE, PX Silveira, um ativista da área cultural em SP.  

Havia na FUNARTE um circuito de atividades chamado Fábrica de Cultura e foi por 

esse viés que se conseguiu aprovação da entidade governamental para firmar a parceria e 

montar o segundo núcleo.  O espaço também era ótimo e havia muita intervenção cultural, o 

que agregava uma nova natureza ao projeto, pois os jovens podiam participar de diversos 

eventos realizados no local, que, por ser central, abria espaço para a chegada de crianças de 

diferentes localidades, além das que moravam no Centro de São Paulo. O Asa FUNARTE 

funcionou até 2004, quando terminou  a parceria, e o IGCC partiu para novos voos, como 

veremos na segunda fase Instituto GTECH. 
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O Papel de Cada Um – Arte e Itinerância 

 

 

Figura 19: Direito à Saúde – Marcos Souza Leite (12 anos em 2001). Aluno do núcleo Asa FUNARTE. 

 

 Aprovado em Lei Rouanet, como um projeto de exposição itinerante e de publicação 

de um livro, quando se começou a trabalhar, no segundo semestre de 2000, passou-se a pensar 

como seria cumprido o requisito da Lei. Para a equipe do projeto interessava o processo, mas 

havia um compromisso de gerar um produto final e isso não poderia ser esquecido.  

 No início de 2001, começou-se um trabalho com os jovens integrantes do projeto de 

releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo Leonardo Brant, a sugestão do 

tema veio de PX Silveira, da FUNARTE SP. O resultado foi tão positivo que se acabou 

delimitando a releitura do ECA como projeto de exposição. Os jovens integrantes do projeto 

dividiram o Estatuto em 12 direitos e trabalharam esses direitos pictoriamente. O título 

escolhido para a exposição foi “O Papel de Cada Um”, já que o entendimento da equipe era 

que a responsabilidade social deveria alcançar todas as pessoas e cada um tinha um papel a 

cumprir em prol, no caso, do cumprimento do ECA. 
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Figura 20 Painel de abertura da exposição, com apresentação de Radha Abramo 

 

Além disso, como era o lançamento do projeto para o mercado, tentou-se fazer algo 

diferente, para que não fosse encarado apenas como uma exposição colegial. Assim foram 

convidados 12 artistas plásticos renomados e 12 escritores também com reconhecimento 

nacional, para integrarem, de forma voluntária, a exposição e o livro resultante dela. Para cada 

artista e cada autor foi dado um dos 12 direitos para ser trabalhado.  

 

Certamente, o estatuto comporta diversas interpretações, notadamente aquelas 

atribuídas aos especialistas da área do direito. Entretanto, uma nova visão está sendo 

acrescentada à interpretação jurídica, que é a expressão artística do conteúdo 

protegido pelos direitos. Buscou-se, além da  interpretação por artistas plásticos de 

grande renome em nosso país e profissionais da área de literatura, comunicação e de 

outras áreas que têm contribuído para cuidar deste tema de grande sensibilidade, 
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mas principalmente a leitura que as próprias crianças e jovens do Projeto Asa 

fizeram dos seus próprios direitos. A forma artística pela qual a criança e o jovem 

retratam o direito, espelha a originalidade da sua percepção e a importância que esse 

processo possui na sua vida.  
72

 

 

 

Direito Artista / aluno Artista plástico escritor 

À vida. Bernardo Baena Sonia Von Brusky Radha Abramo 

À saúde Marcos Souza Leme Maria Tereza Louro Lygia Fagundes Telles 

À convivência familiar Luciene Nunes Maria Bonomi Eugênio Bucci 

À convivência 

comunitária 

Bruna Visnaria Carla Fattio Isis de Palma 

Ao respeito Thatianna Sant´ Anna 

Lourenço. 

Gilberto Salvador Claudio Willer 

À educação Shayene Costa Mazzotti Claudio Tozzi Reynaldo Jardim 

À liberdade Danilo Lemes Pinto José Roberto Aguilar Ignácio de  Loyola 

Brandão 

À cultura Fernando Ferreira 

Lemos 

Luiz Paulo Baravelli Antônio de Franceschi 

Ao lazer Ariane Jurente Gomes Guto Lacaz Danilo Santos de 

Miranda 

Ao esporte Gabriel Peres José Zaragoza Juca Kfouri 

À dignidade Leonardo da Silva 

Ohara 

Sergio Fingermann Moacir Scliar 

À profissionalização Bernardo Baena Odilon Cavalcanti Gabriel Priolli 

Figura 21: Quadro expositivo com os autores das obras, em cada um dos direitos do ECA selecionados. 
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 Ao colocar as crianças lado a lado, com mesmo grau de importância e relevância de  

ícones reconhecidos das artes plásticas e da literatura, buscou-se trabalhar a autoestima dos 

alunos e o sentimento de pertencimento à sociedade, que muitas vezes não é desenvolvido por 

sentirem-se sempre à margem do processo.  

 A seleção dos 12 trabalhos dos alunos foi feita por votação pelos próprios alunos. Mas 

havia ainda o desejo de incluir os 500 integrantes do projeto. Então, o curador da exposição, o 

também coordenador pedagógico-metodológico, Odilon Cavalcanti, deu a ideia de se criar 

seixos pintados a mão, um para cada integrante do projeto, que comporiam uma grande 

mandala e assim todos estariam participando do trabalho.  

 

 

Figura 22 – Crianças do Projeto arrumando a mandala no dia da abertura da exposição “O Papel de Cada Um” 

no Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. 

 

Enquanto os jovens trabalhavam em suas produções, a coordenação começou a fechar 

as parcerias para a itinerância da exposição.  A primeira exposição aconteceu em outubro de 

2001, e o local, a própria FUNARTE, em SP. Depois, entre novembro  de 2001 e março de 

2002,  a exposição viajou para Brasília, exposta no Palácio da Justiça; posteriormente, no 

Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia, Rio de Janeiro. Em cada local fora de São 

Paulo, um grupo de crianças e jovens acompanhou as respectivas aberturas das exposições. 
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Figura 23: Inauguração da Exposição em Brasília 

 

 

Figura 24  Abertura da Exposição no Rio Janeiro – Centro Cultural da Justiça Federal – Balões soltos na 

Cinelândia, pelas crianças e integrantes do projeto, simbolizando o voo cada vez mais alto 
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É difícil descrever o que se viveu naqueles momentos: o sorriso estampado em cada 

rosto, o orgulho da família ao ver seus filhos participando de algo tão fora da realidade que 

eles viviam no dia a dia, entre outros acontecimentos, como o fato de todos desejarem levar 

para casa o catálogo da exposição com os nomes de todos os artistas, o nome das crianças e 

jovens ao lado de personalidades vistas somente pela TV.  

 E depois das viagens com as exposições, veio o lançamento do livro homônimo, pela 

Editora Escrituras, com noite de autógrafos em livraria conhecida de SP, que gerou mais 

comoção entre os participantes. 

  

O conteúdo deste livro é um exemplo de como o projeto, propondo-se vivo, procura 

interagir com a sociedade que o gerou. O retorno vem em forma de atuação artística, 

que discute amplamente com os seus diversos segmentos os assuntos sociais e 

referentes às crianças. Por esse motivo, foi escolhido pela curadoria do projeto o 

tema “O Papel de Cada Um: uma Leitura do Estatuto da Criança e do 

Adolescente”.
73

 

 

 Fez parte da proposta pedagógica colocar o nome dos 500 alunos no livro, já que todos 

estavam representados  na exposição, nem que fosse por meio dos seixos pintados, formando 

uma grande mandala.  Assim, além das obras que fizeram parte da exposição, foram 

selecionadas mais algumas para integrarem o livro nas chamadas dos temas.  

A proposta era sempre integrar e interagir com o maior número possível de 

participantes.  Mas, sempre com muito respeito ao trabalho autoral de cada um, todas as 

seleções eram feitas de forma transparente, com a participação dos grupos. Queríamos que 

cada integrante percebesse a importância de se respeitar a si mesmo e aos outros para se 

manter uma relação saudável e duradoura. Era importante ter o nome da empresa, o selo da 

Lei de Incentivo à Cultura e as ‘logos’ de todos os apoiadores, mas de nada valeria, se não 

fosse para valorizar o empenho de cada participante do projeto, tanto a equipe quanto as 

crianças e jovens.  
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Arte nas metrópoles – 25ª Bienal de São Paulo e viagem a Londres 

 

Em março de 2002, o IGCC buscou parceria com a Fundação Bienal de SP para fazer 

um trabalho diferenciado com o projeto ASA dentro da 25ª Bienal de SP, cujo tema era 

“Iconografias Metropolitanas”. A GTECH Brasil tornou-se uma das patrocinadoras do evento, 

e, como as outras empresas patrocinadoras, teria direito a montar um stand com produtos no 

corredor idealizado para tal fim, do lado de fora do prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. 

No entanto, a empresa abriu mão desse espaço e o cedeu ao IGCC. Dessa forma, foi possível 

negociar com os organizadores do evento a montagem de um núcleo do ASA, dentro da 

Bienal, logo na entrada, contendo um espaço de exposição dos trabalhos que seriam gerados 

pelos jovens participantes do projeto durante a Bienal e as duas salas de aula, dentro do 

padrão já estabelecido pelos idealizadores do projeto. Conforme afirmou Luciana Aguiar 

durante entrevista para o vídeo institucional do IGCC, foi uma verdadeira operação de guerra, 

pois depois de conseguir assinar todos os acordos com a Fundação Bienal, a equipe do IGCC 

teve apenas 15 dias para montar toda a estrutura do Asa dentro da Bienal, pois tudo deveria 

ser inaugurado junto, em março.  

Os jovens do projeto, tanto de Santana (PROMOVE), quanto do centro (FUNARTE), 

puderam ter aulas dentro da Bienal, encontro com artistas do mundo inteiro e passaram a fazer 

uma releitura do que significava a metrópole em que eles viviam. Uma parte dessa releitura 

foi trabalhada no centro da Cidade, no viaduto próximo à FUNARTE. A proposta foi 

trabalhar uma nova exposição que apresentasse a visão dos jovens sobre a metrópole em que 

viviam, ou  seja, a cidade de São Paulo.  

 

Nos limites do prédio da Bienal, foi montada uma unidade temporária do Asa, para 

que os arte-cidadãos convivessem durante o período da mostra com a arte 

contemporânea produzida em todo mundo, e trabalhassem/ refletissem sobre um 

tema que lhes era muito familiar: as “Iconografias Metropolitanas”, o mesmo da 25ª 

edição da Bienal. Os jovens do terceiro módulo do Asa demonstraram, durante as 
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visitas à mostra, a capacidade crítica desenvolvida nos ateliês do Asa e a 

incorporação dos conhecimentos artísticos.
74

 

 

Através de uma parceria entre o IGCC, a Agência Publicis Norton, que atendia  

voluntariamente ao IGCC, e a British Air Ways, paralelamente à participação do ASA na 

Bienal de SP, foi desenvolvido um trabalho que integrasse uma promoção da Companhia 

Aérea com os jovens do projeto. Assim, foi oferecido um preço promocional para crianças 

que viajassem de primeira classe ou classe executiva no trecho Brasil/Londres, durante as 

férias de julho de 2002, e essas crianças  ganhariam um kit de desenho com o nome do Projeto 

ASA.  

A ideia era que essas crianças também fizessem uma releitura sobre as metrópoles que 

conheciam, e os trabalhos integrariam a exposição do ASA, em um painel específico. Em 

contrapartida, a British Air Ways ofereceu uma viagem a Londres para 10 alunos e 7 

integrantes da equipe do Projeto, para que durante 10 dias, com tudo pago, pudessem 

conhecer a “policultura histórica londrina”, como afirmou Odilon Cavalcanti. Essa viagem 

aconteceu em novembro de 2002 e, segundo Bernardo Baena, um dos alunos participantes, 

“esse evento transformou para sempre a vida dos que participaram da viagem”. A escolha dos 

10 alunos foi feita por sorteio. A proposta era fazer dos 10 escolhidos multiplicadores do que 

seria visto e apreendido na viagem. Esse foi o compromisso assumido pelo grupo, cinco 

alunos do PROMOVE e cinco da FUNARTE.  

 

Dez estudantes do Asa e cinco facilitadores embarcaram para Londres e, durante 

uma semana, conheceram um dos mais importantes acervos de arte do mundo e uma 

das cidades mais cosmopolitas de que se tem notícia. O intercâmbio aconteceu em 

parceria com a companhia aérea British Airways. Um dos objetivos da iniciativa foi 

dar prosseguimento ao trabalho iniciado na 25ª Bienal de São Paulo, em que os 

jovens fizeram uma releitura artística dos grandes centros urbanos.
75
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 Relatório de Atividades do IGCC, com um resumo dos  três anos de funcionamento, entregue à empresa 

GTECH Brasil, em dezembro de 2003, elaborado pela equipe do IGCC. Pág. 12. 
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Figura 25: Prontos para o embarque no Aeroporto de Guarulhos 

 

 

Figura 26: Em frente à Royal Academy of Arts em Londres. 
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Figura 27: Debaixo de chuva, rumo à roda gigante London Eye 

 

 

Figura 28: No hotel, assistindo e comentando as gravações feitas durante o dia. 
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Figura 29: Visita ao Museu de Londres 

 

 

Figura 30: Conhecendo a história da humanidade no Museu Britânico (British Museum) 
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Essa foi uma das últimas atividades em que  participei do projeto ASA. A exposição 

resultante desse trabalho e o material gráfico gerado aconteceram no segundo semestre de 

2003, quando o IGCC já havia passado a ser gerido pelo Instituto Pensarte (Cf. p. 140).  

Ainda, em janeiro de 2003, participei do Seminário Arte, Educação e Tecnologia, realizado 

pelo IGCC, como primeira etapa para o processo de captação e seleção de facilitadores do 

Asa em 2003. O evento foi feito em parceria com o SEBRAE-SP e com o IAS.  

 

Parceria com o Instituto Ayrton Senna 

 

 O Instituto Ayrton Senna (IAS) foi fundado em 1994, como uma organização sem fins 

lucrativos, visando promover pesquisas que contribuíssem para a melhoria da educação. O 

IAS é fruto do sonho do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, que faleceu em maio do 

mesmo ano da criação do instituto.  Segundo o site do IAS, “anualmente, o Instituto Ayrton 

Senna capacita 64 mil educadores, e seus programas beneficiam diretamente cerca de 2 

milhões de alunos em mais de 1.200 municípios nas diversas regiões do Brasil.”
76

 

 

Pela reconhecida produção e disseminação de conhecimentos e soluções para o 

desenvolvimento humano, o Instituto Ayrton Senna integra, desde 2004, a rede de 

Cátedras UNESCO no mundo, e colabora diretamente para que o Brasil possa 

atingir as metas propostas pela ONU para prover educação básica de qualidade a 

todas as crianças e a todos os jovens até 2015.
77

 

 

 No final de 2001, o Instituto Ayrton Senna lançou um concurso, em parceria com a 

Embratel, para selecionar alguns projetos no Brasil inteiro, a fim de criar uma comunidade 

formativa que visassem ao desenvolvimento sustentável.  
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 Disponível em: http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/home/index.asp  
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O Concurso Embratel Instituto Ayrton Senna Cidadão 21 - Arte foi lançado no final 

de novembro e visa selecionar organizações sem fins lucrativos para ampliação das 

parcerias do projeto. A proposta social e educativa do Programa cidadão 21 é 

compartilhar conhecimentos e trabalhar coletivamente para a utilização da arte no 

desenvolvimento do potencial de jovens e adultos.
78

 

 

 Realmente, o ano de 2002 foi de muitas realizações e colheita do que vinha sendo 

plantado desde o final de 2000. Em julho, foi concretizada a parceria com o IAS. Esse 

episódio  foi um divisor de águas para o Projeto Asa. Fazer parte da comunidade de sentido 

que o IAS estava formatando era ter a oportunidade de repensar, aprender, compartilhar, 

romper e reconstruir todo o pensamento sobre a arte-educação como ferramenta de 

desenvolvimento social e de cidadania. 

 

O Instituto GTECH foi um dos vencedores do Concurso Cidadão 21 – Arte, 

promovido pela operadora de telefonia Embratel em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna, uma das principais organizações brasileiras na promoção do 

desenvolvimento humano. Dos 305 projetos inscritos, 17 projetos - que trabalham os 

potenciais de jovens em todos os cantos do país através de diversas linguagens 

artísticas - foram selecionados para formar uma “Comunidade de Sentido”. O Asa 

ficou entre eles, com um plano de trabalho para fazer um Centro de Multiplicação e 

Excelência do Asa, sintoma de sua vocação para a sistematização. O processo de 

seleção e de participação nessa comunidade desembocou na sistematização do Asa – 

Oficina de Arte-cidadania.
79

 

 

 

 Ainda no relatório de atividades de 2005, a parceria com o IGCC continuava, mas com 

outro programa, chamado Educação pela Arte, com o qual o IAS desenvolvia processos de 

educação continuada, juntamente com outras instituições parceiras, previamente selecionadas, 

que trabalhavam, a exemplo do Programa Cidadão Arte 21, a troca e construção de 

conhecimento, visando ao aperfeiçoamento constante e necessário dos projetos  e aumentando 

a possibilidade de exponenciar o atendimento para o país.  
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 Os encontros, treinamentos e trabalhos reflexivos que o Cidadão Arte 21 promovia, 

contou sempre ativamente com a participação de representantes da equipe do Asa. A ideia de 

se montar uma rede de arte cidadania foi ao encontro do pensamento do IAS. Essa parceria foi 

decisiva para o aprimoramento dos processos e gestão e para a criação de um modelo de 

“franquia social” em arte cidadania, preparando o instituto e o Projeto Asa para o novo 

momento que se apresentava. 

 Até 2005, a parceria com o IAS ainda existia, mas através do Programa de Educação 

pela Arte, no qual o IAS desenvolvia processos de Formação Continuada com as organizações 

parceiras, visando à “construção conjunta de conhecimento, o aperfeiçoamento das iniciativas 

e a sua disseminação pelo país”.
80

 

 

2.2.2 Segundo período: de março de 2003 a 2006  

  

 O prenúncio do segundo período do IGCC, iniciado em março de 2003, com a 

terceirização da gestão para o Instituto Pensarte, aconteceu em meados de 2002, quando o 

então presidente da GTECH e do IGCC, JK, foi substituído pelo ex-presidente ACR, que 

voltou dos EUA com objetivos estratégicos muito bem traçados. Era senso comum entre os 

colaboradores que a renovação do contrato da CAIXA, pela relevância do cliente, deveria 

receber ajuda corporativa, para  dar mais força política ao próprio JK. Imaginava-se a vinda 

de um dos vices presidentes da matriz, nos EUA, com experiência nesse tipo de tratativa,  mas 

não se cogitava a possibilidade da volta de ACR, para substituir JK na presidência.  

Em agosto, ACR assumiu o cargo e logo em uma das primeiras reuniões de diretoria 

anunciou as medidas dos novos tempos. Primeiro, passou a área de Comunicação Corporativa 

que se reportava diretamente à presidência para ficar sob a guarda da diretoria de marketing, e 

delegou ao diretor da área, Marcelo Rovai, a presidência do IGCC
81

. Depois, anunciou que 
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 Relatório de Atividades do Instituto Gtech, em 2005, p. 13. 
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  Coincidência ou não, o anúncio da minha saída da diretoria, passando a responder à diretoria de marketing, 

aconteceu no mesmo dia em que anunciei para a empresa, momentos antes da reunião, meu estado de 

gravidez. 
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seria necessário repensar as atividades tanto do IGCC, quanto do Projeto Asa e do Programa 

Amigo GTECH, pois, a partir daquele momento, não poderia haver outro foco na empresa que 

não fosse o desenvolvimento do negócio. 

 Em novembro de 2002, como já estava planejado desde junho, ainda na gestão JK, 

acompanhei as crianças do Projeto Asa na viagem a Londres. Isso causou um mal-estar junto 

à diretoria, pois Rovai não  aceitou o tempo que fiquei fora, pelo IGCC. A ordem, então, foi 

encerrar as atividades do IGCC e do Asa no final de dezembro de 2002. Conversei com a 

equipe do IGCC, coloquei todos a par da situação. Estávamos atônitos porque depois de tantas 

conquistas realizadas naquele ano, tudo parecia terminar, sem deixar vestígio. Conversei 

muito com a equipe  do IAS também, que sugeriram outras possibilidades de atuação, 

inclusive a terceirização da gestão. Mas para quem? A proposta tinha que ser rápida, a fim de 

evitar o fim do Instituto e do Projeto. Não me lembro de quem foi a sugestão, mas a saída 

percebida como  a melhor para todos era terceirizar a gestão para o Instituto Pensarte, que 

estava conosco desde o início, mantendo alguém da GTECH na presidência, apenas para que 

a empresa tivesse um certo controle sobre as atividades, já que o IGCC carregava o nome da 

empresa. Leonardo Brant foi consultado e aceitou o convite,  e a proposta foi feita à diretoria, 

que também gostou da ideia e conseguiu-se o aval de ACR para ser viabilizada.  Houve um 

momento de transição e detalhamento do processo até que, em março de 2003, quando me 

afastei da empresa em licença médica, em função de alguns problemas na gravidez, o Instituto 

Pensarte assumiu oficialmente a gestão do IGCC.   

 

2.2.2.1 O Instituto Pensarte 

 

O Instituto Pensarte foi criado em 2000, por Leonardo Brant e Fábio Cesnick, na 

mesma época em que conversávamos sobre como atuar na cultura de maneira socialmente 

responsável e idealizávamos as possibilidades de realização de projetos socioculturais. O 

Instituto nasceu para ser o braço sociocultural da empresa Pensarte, que se transformou depois 

em Brant Associados. O primeiro cliente do Instituto Pensarte foi de fato o IGCC, já que 

oferecia  o tipo de consultoria que precisávamos naquele momento . No site do Pensarte, a 

definição apresentada afirma que  “O  Instituto Pensarte é uma Organização Social da Cultura 
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(OS) que tem como foco promover atividades socioculturais no Brasil. O objetivo é tornar-se 

uma referência nacional no setor, para isso, o Instituto opera com modelos de 

desenvolvimento e padrões avançados de gestão, visando contribuir para a valorização da 

cultura.”
82

 

 

Considera-se uma organização gestora de cultura. Explica sua essência como sendo  a 

“(...) busca de excelência nos processos e nas atividades culturais, pautada pela ética, 

diversidade e compromisso social. Inovação em modelos organizacionais, reflexão 

permanente sobre o trabalho realizado e desenvolvimento metodológico são algumas das 

diretrizes que norteiam a atuação do Pensarte”.
83

 

O Instituto desenvolveu importantes projetos e gerenciou outros tantos, como a  

publicação do site “Cultura e Mercado”, além de livros e pesquisas de referência para o setor, 

a coordenação da “Ordem do Mérito Cultural 2001”, a idealização do manifesto “1% para a 

Cultura” e da gestão colaborativa da Teia 2007, encontro nacional de Pontos de Cultura.  

 

Em 2011, o Pensarte qualificou-se como uma Organização Social de Cultura, 

responsável pela gestão integral das atividades de fomento, operacionalização e 

execução de importantes equipamentos e programas culturais da Secretaria de 

Cultura do Estado de São Paulo, como o Theatro São Pedro, a Orquestra Jazz 

Sinfônica, a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, entre outros.
84

 

 

 O novo posicionamento do Instituto Pensarte, a partir do final de 2011, também 

refletiu nas atividades do Projeto Asa, pois o foco institucional mudou e novas frentes de 

trabalho cultural se abriram, sendo necessário novas alterações estruturais, como veremos em 

seguida.  
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 Disponível em: www.pensarte.org.br. Acessado em 16/01/2015. 
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142 

 

2.2.2.2 Projeto Asa alçando novos voos 

 

Leonardo Brant, presidente da Brant Associados, consultor e depois gestor do IGCC, 

afirmou que a participação da GTECH, no Projeto ASA, divide-se em dois momentos 

distintos:  

No primeiro, a empresa se envolveu diretamente na criação, desenvolvimento e 

gestão do projeto. Esse período foi muito rico, pois houve troca efetiva entre lógicas, 

pontos de vista e contraposição de interesses de cada agente no processo. No 

segundo momento, a empresa optou por terceirizar a gestão do Instituto. Se por um 

lado as ações foram se desvinculando da realidade e da pauta empresarial, focando 

exclusivamente na ação social, por outro, perdeu em envolvimento e troca.
85

 

 

Em junho de 2003,  o IGCC reformulou sua estratégia de atuação, passando a focar as 

atividades em um novo conceito construído a partir da vivência do próprio Projeto Asa, 

denominado arte-cidadania e desenhou como missão o desenvolvimento de uma política de 

arte-cidadania.  

Uma das primeiras medidas apresentadas foi a alteração do nome e do logotipo, que 

passou a assumir mais presença da empresa. Assim, o IGCC passou a ser chamado apenas de 

Instituto GTECH. A ‘logo’ também amadureceu, ganhando traços mais firmes, e a casa 

acolhedora ganhou um rosto simpático e sorridente.  

                                

 

Figura 31:  Novo logo do Instituto GTECH, em 2003 
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O Projeto ASA também aproximou-se mais do projeto corporativo “ASA Project”, 

passando a ser escrito também em caixa alta, e agregando uma assinatura ao nome do projeto: 

“uma política de arte-cidadania para o Brasil”. 

 

 

Figura 32: Logo do ASA  a partir de 2003 

 

A partir daí, iniciou um processo de sistematização do Projeto ASA, que passaria mais 

tarde a ser conhecido como  Oficina de Arte-cidadania,  visando tornar-se uma referência para 

o setor, porque, desde o início, acreditava-se que seria possível ampliar o campo de atuação se 

compartilhássemos com outras instituições os conhecimentos adquiridos e apreendidos na 

prática.     

 

[...] a sistematização deste conhecimento permite compartilhar a experiência 

adquirida e disseminar a metodologia do Asa para outras partes do Brasil, ampliando 

cada vez mais o atendimento aos jovens brasileiros. Por meio desse processo, o 

Instituto GTECH tomou para si a missão de promover uma política de Arte-

cidadania para o país, como proposta efetiva às políticas públicas relativas à 

juventude e à cultura e apresentando a expressão artística como caminho possível 

para a cidadania plena.
86
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  O novo momento pedia uma reestruturação do Instituto GTECH, que foi dividido em 

três áreas de atuação. Foi com o estabelecimento da inter-relação entre essas áreas conceituais 

que os integrantes pretendiam tornar-se mais eficientes “na promoção, reflexão e articulação  

da arte cidadania no Brasil.”87 Os três eixos eram: 

 

 - O eixo operacional, formado pela Oficina de Arte-cidadania do ASA; 

 - O eixo de reflexão, formado pelo Centro de Estudos em Arte e Cidadania (Ceac), 

iniciado em agosto de 2003; 

 - O eixo de articulação, formado pela Rede Arte-cidadania (Rac) 

 

Quando pensamos em Arte-cidadania, nos relacionamos a um conceito que une a 

criação artística ao processo de formação de cidadãos. Essa percepção foi extraída 

da perspectiva de diversas iniciativas no país e no mundo que utilizam processos 

centrados na arte para promover cidadania, recuperando relações sociais abaladas 

pela exclusão econômica, cultural e social. [,,,] O conceito de Arte-cidadania parte 

do pressuposto de que a arte é fundamental nesse processo, configurando um canal 

de efetiva viabilização de inclusão cultural, liberdade e transformação. Isso se dá 

porque a criação e a sensibilização artísticas ativam os sentidos e o reconhecimento 

da expressão do sujeito, estimulando assim a formação de sua identidade.
88

 

  

Esses dois movimentos, o estabelecimento do conceito de Arte-cidadania e a 

sistematização do Projeto ASA passaram a balizar todas as ações do Instituto GTECH e 

abriram portas para que o projeto continuasse alçando voos mais altos, visando sempre à 

disseminação do conceito e multiplicação do Projeto.  

 Em julho, os “arte-cidadãos” do Asa, participaram do Concurso Artistas do Futuro, 

patrocinado pela Impsat. Seis obras foram selecionadas para representar o Brasil, ao lado de 

crianças de outros sete países da América Latina, em um livro sobre o tema do concurso, que 

teve como curador o artista plástico brasileiro Siron Franco. Em agosto, jovens que haviam 

participado do treinamento  do  Asa, foram capacitados para se tornarem monitores no FILE 

(Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas).  Em Setembro,  a GTECH Brasil 
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inscreveu o Asa – Oficina de Arte-cidadania – na quarta edição do Prêmio Anuário 

Informática Hoje, tornando-se  vencedora na área de cultura. 

 Em novembro, aconteceu a inauguração da exposição “Criar, Transformar, Inventar”, 

nome também usado para o Relatório Institucional elaborado em 2005.  

 

O Instituto Gtech Cidadania e Cultura nos chama a assumir nossa própria ação 

protagonista em relação não só aos arte-cidadãos que nos cabe orientar nas nossas 

oficinas, quer matérias ou midiáticas. Mas, ao pensarmos na curadoria de nossa 

exposição anual, em perfeita sinergia com os objetivos maiores do Instituto, 

aproveitar este momento para, generosamente, oferecermos pelo exercício da 

empatia, nossos estudos, agora centralizados no CEAC – Centro de Estudos de Arte 

e Cidadania, e as possibilidades articulatórias e tecnológicas desenvolvidas no 

âmbito do RAC – Rede de Arte e Cidadania, como poderosas armas a favor do 

desenvolvimento pleno de potenciais humanos de crianças e jovens de todo o 

Brasil
89

. 

 

 

Figura 33: Exposição “Criar, Transforma, Inventar”, com a espiral feita para a sala de exposição do Asa, em 

2002, na 25ª Bienal de São Paulo 

 

                                                           
89
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A mostra apresentou o tema Fome, com diversas leituras feitas pelos alunos. Foi feita 

também uma retrospectiva dos três anos de atividades do Asa, com alguns trabalhos já 

expostos anteriormente.  

 

 

Figura 34: Montagem da exposição “Criar, Transformar, Inventar”, com o tema “Fome” – Bandeira do Brasil 

estilizada, feita de pratos descartáveis pintados pelos arte-cidadãos do ASA. 

 

A apresentação institucional do início de 2004, visando à abertura de novas parcerias, 

apresenta um quadro de resumo dos atendimentos realizados até 2003: 2,5 mil arte-cidadãos 

participantes do projeto, intercâmbio cultural Brasil-Inglaterra com 10 arte-cidadãos, 5 mil 

visitantes nas exposições realizadas, 6 mil visitas monitoras de estudantes, 66 mil horas de 

estágio de formação profissional em arte-cidadania para os facilitadores, 180 mil obras 

produzidas pelos arte-cidadãos participantes do Projeto. 

Ainda em 2004, foi realizada a exposição “Em Obras: um olhar em construção”, com 

curadoria de PX Silveira. Foi apresentado um olhar sobre a cidade de São Paulo, construído 

com tijolos. A exposição trouxe nove instalações preenchidas com caixinhas de madeira que  
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simulavam tijolos e que foram espalhadas por nove espaços no centro da cidade de São Paulo, 

como o Pátio do Colégio,  a Faculdade de Direito da USP, o Solar Marquesa de Santos, entre 

outros, oferecendo aos visitantes a possibilidade de realizar um passeio pela cidade, em uma 

interferência poética nos espaços urbanos. “No módulo Virtualidade, exposto na sede do 

Instituto GTECH, os mil tijolos concretos – produzidos sobre o suporte de madeira – foram 

complementados por um acervo virtual de número equivalente: os tijolos digitais, que 

compunham uma multimídia interativa.”  Durante o ano de 2005, diversos CEUS – Centros 

de Educação Unificada -  do município de São Paulo, receberam a itinerância da exposição.  

 Mas o ano de 2004 foi de muitas mudanças também. A FUNARTE encerrou  sua 

parceria com o Instituto GTECH. Para não deixar de atender ao grupo que já conhecia o 

projeto no centro, o Instituto abriu sua nova sede no centro e passou a abrigar um novo 

núcleo, diretamente gerenciado  pelo Instituto. Também, alguns integrantes da equipe, que 

estavam desde o princípio do Projeto, saíram em busca de novas oportunidades, como  Odilon 

Cavalcanti e Luciana Aguiar.  

Em março, foi inaugurado o Asa ACER, em Diadema, São Paulo, em parceria com a 

Associação de Apoio à Criança em risco. Logo depois, em abril, foi inaugurado o Asa Seiva, 

no município de Barueri, em parceria com a Associação Socioeducacional Integrando Vida e 

Ação (Seiva).  

O relatório de atividades do final de 2005 traz um resumo dos trabalhos realizados 

pelo Instituto nos cinco anos de existência: “3.500 arte-cidadãos, produzindo uma infinidade 

de obras. Foram mais de 60 facilitadores – os educadores estagiários das oficinas de Arte-

cidadania, – capacitados pelo programa de Formação Continuada do Instituto.”90
 

 

Também, em 2005, voos mais amplos foram alçados: está em formação a primeira 

unidade da Oficina fora do estado de São Paulo, o Asa Casa de Ensaio, em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul, parceria do Instituto GTECH com a Casa de Ensaio, 

organização que desenvolve atividades de arte-educação e conscientização ecológica 

com crianças e adolescentes de baixa renda.
91
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  Relatório de Atividades do Instituto GTECH 2005.   
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 Havia, de fato,  diversas novas perspectivas para o Instituto Gtech, que desejava cada 

vez mais sair do papel de executivo do Projeto Asa para um lugar mais de monitoramento dos 

núcleos existentes, buscando influenciar políticas públicas para o desenvolvimento da arte-

cidadania, como ferramenta de transformação social. Como explica Leonardo Brant: 

  

Se pensarmos que cidadania é o mesmo que um estado de autonomia do indivíduo 

frente ao seu contexto social, cultural e político – uma autonomia que se efetiva a 

partir de sua participação em questões relativas à sua própria vida e ao bem comum 

– notamos que há um contrassenso entre direitos e oportunidades. Os direitos estão 

garantidos, mas as oportunidades não se efetivam. A condição democrática 

pressupõe autonomia para participar e fazer escolhas, mas essa autonomia é 

prejudicada por um contexto de disparidades. E se lembrarmos da importância que o 

contato com a arte exerce potencializando os recursos expressivos que efetivam a 

condição humana de cada indivíduo, e que a participação cultural exerce em um 

contexto democrático, a compreensão da relação entre arte e cidadania torna-se mais 

imediata. O fato é que é o contato com a arte abre caminhos para que o indivíduo 

torne-se protagonista de processos culturais. E, quando sua autonomia se efetiva, 

arte e cidadania já é a mesma coisa, pois ambas relacionam-se a possibilidades de 

transformação do que está estabelecido, permitindo ao indivíduo criar, transformar e 

inventar sua experiência no mundo.
92

 

 

 Nos anos de 2004 e 2005, a empresa GTECH Brasil estava arrolada em um  escândalo 

e investigada por uma CPI. Esses eventos influenciam diretamente também nas atividades do 

Instituto Gtech, que em 2006 teve suas atividades encerradas, já que a GTECH também 

encerrou suas atividades no país. E alguns planos tiveram que ser redirecionados. 

 

2.2.2.3 Crônica de uma morte anunciada 

 

O IGCC envolveu-se, além da realização pura e simples de um projeto sociocultural 

nas comunidades, com uma rede nacional de empreendimentos, com o estudo da 

relação entre arte e cidadania e com a implementação efetiva de programas e 

políticas públicas voltados para o seu foco de atuação: arte-cidadania. Esse processo 

foi interrompido com o encerramento das atividades do IGCC, no final de 2006, 

ocasionado com a redução drástica das atividades empresariais da GTECH no 

Brasil. 
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Em 2006, o Projeto ASA foi absorvido pelo Insituto Pensarte, que herdou a sede do 

Instituto GTECH e parte das suas atividades.  Leonardo Brant negociou  com a empresa 

assumir o Projeto Asa com a criação do Instituto Arte-Cidadania, criado para esse fim. A 

condição era que a empresa garantisse o financiamento de dois anos de atividades, o 

suficiente para consolidar o Projeto como ação sociocultural autônoma, livre para buscar 

novos parceiros e investidores. A GTECH, no entanto, decidiu financiar  o projeto apenas 

mais um ano.  

 Como a administração do projeto trabalhava com planejamento anual antecipado, o 

aporte do final de um exercício garantia as atividades apenas do ano seguinte. Dessa forma, o 

Instituto Pensarte se interessou em assumir as atividades e dar continuidade ao projeto, mas  

houve muita dificuldade para fazer isso sem a GTECH, pois estava tudo muito vinculado ao 

nome da empresa. O  Projeto foi se modificando, para caber nos financiamentos existentes, 

trocou de nome, e no final foi ganhando uma característica mais de curso de cultura digital e 

menos de arte.  Segundo Leonardo Brant, mesmo assim, foi sobrevivendo até o momento em 

que o Instituto Pensarte foi qualificado como Organização Social de Cultura, “para gerir 

equipamentos culturais e corpos estáveis do Estado de São Paulo, no final de 2011. A ordem 

de encerrar, neste último capítulo foi minha, como presidente do conselho do Pensarte, em 

2012.”
93

 

Apesar do Instituto GTECH, em 2006 e, depois, o Projeto Asa, em 2012, terem 

encerrado suas atividades, o reflexo e as consequências do trabalho realizado podem ser 

percebidos até hoje.  Para  Odilon Cavalcanti,  o maior indicativo de sucesso e do acerto do 

Asa foi o crescimento de todos os participantes, desde o facilitador até o jovem/criança que 

participou em algum momento do projeto, “ inclusive os que participaram essencialmente em 

atividades administrativas e de pouco envolvimento emocional e educativo, todos, sem 

exceção saíram dele crescidos, acrescidos e mais conscientes”.
94

 É o caso de do ex-presidente 

da GTECH Brasil, Joaquim Kavakama, que afirma que “antes da GTECH não tive nenhum 

engajamento social, e na atual empresa não tínhamos tamanho e receita que permitisse o 
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 Trecho da Entrevista de Leonardo Brant para este trabalho. 
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desenvolvimento de ações sociais. Há dois anos a CIP passou a contribuir com 50 bolsas de 

estudo para o Ciência sem Fronteiras e temos planejado ações sociais a partir de 2015”.
95

 

 Além disso, houve outros ganhos para as comunidades como a “profissionalização de 

entidades envolvidas com o projeto e o poder de articulação que os profissionais de arte-

educação, arte, cultura e museus ganharam a partir das outras atividades do Instituto, como 

a publicação de um portal, a realização de pesquisas e publicações, além de seminários, 

cursos e debates”
96

. 

  

Não tenho dúvidas sobre o efeito positivo do projeto sobre a vida das mais de 5 mil 

crianças e jovens que passaram pelo Projeto. Posso enumerar alguns ganhos 

subsidiários, como o processo de profissionalização de entidades envolvidas com o 

projeto e o poder de articulação que os profissionais de arte-educação, arte, cultura e 

museus ganharam a partir das outras atividades do Instituto, como a publicação de 

um portal, a realização de pesquisas e publicações, além de seminários, cursos e 

debates. 
97

 

 

Para avaliar alguns dos resultados do Projeto e, consequentemente, do IGCC, buscou-

se apresentar os dados oficiais publicados para a empresa. Pode-se dividir, então, para ajustar 

o conhecimento, dois tipos de resultados: assim como nas aulas do Asa em que havia duas  

salas, uma material e outra virtual, os resultados alcançados devem ser analisados sob duas 

perspectivas, uma de retorno real, demonstrado em número de atendimento,  outra mais 

abstrata, pois fala de aprendizagem, ensino e aumento da  capacidade de desenvolvimento. 

Na primeira parte, de dados mais exatos, pode-se afirmar, tendo por base os dados 

obtidos nos relatórios e nas entrevistas,  que o Projeto Asa, ainda integrado às ações do IGCC,  

atendeu  a mais  de 5 mil  crianças e jovens.  Foram quatro exposições, praticamente uma por 

ano. A exposição “O Papel de Cada Um” e o livro dela resultante foram apresentados em São 

Paulo,  Brasília e Rio de Janeiro, sendo vista por mais de três mil visitantes. Mas, como foi 

demonstrado, há outros ganhos mais abstratos e de difícil mensuração, pois mesmo que não se 

tenha conseguido engajar toda a empresa em uma ideologia de RSE, até hoje há colegas e 
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parceiros ‘ex-gtechers’ envolvidos com compromisso social. Quem passou pela experiência 

de trabalhar no Asa também teve uma alteração de percurso profissional, como lembra Odilon 

Cavalcanti: 

Levei anos sem querer nem rever a farta documentação sobre este Projeto que 

houvera acumulado nos muitos anos em que exerci a Orientação Metodológica e 

Curadoria do ASA. A pedido de Mariângela de Carvalho, a quem devo a honra do 

exercício e da construção conjunta dessa obra, retomo esta análise consciente de ter 

alcançado neste período referido o auge da minha vida profissional e humana, 

reacendendo, assim, a esperança de que esta experiência não tenha sido em vão e 

que, além dos resultados diretos, observáveis na vida de todos incluídos na história 

do próprio  ASA– e aí me reconheço eu –possamos, ainda, auxiliar a construção e a 

vida de futuros profissionais que saibam colocar o ser humano acima de qualquer 

outro valor, na possibilidade da criação de uma nova cidadania, onde a arte possa 

assumir, poeticamente, sua centralidade (Odilon Cavalcanti). 

 

As informações obtidas e apresentadas demonstram que o IGCC e o Projeto Asa  

desenvolveram um trabalho inovador, apresentando a tecnologia pelo viés da arte-educação, 

criando novas oportunidades, abrindo novos caminhos e gerando novos referenciais para as 

inúmeras crianças e jovens. Para Leonardo Brant, o Projeto Asa funcionava como um 

laboratório prático daquilo que estava na pauta do debate de toda a sociedade. Muitas dessas 

questões permanecem atuais e ainda servem de inspiração para os que se envolvem com as 

questões do desenvolvimento sustentável, com centralidade em arte. 

 

 

Figura 35: Sala do Asa virtual: o sonho não acabou só foi ser sonhado de outras maneiras, em outras cabeças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Segundo Helio da Costa do IOS, a importância de normatizar a RSE é exatamente  

“para coibir a violação e criar um padrão civilizatório de respeito aos Stakeholders. Por 

exemplo, às vezes, a mesma empresa tem padrões diferentes de qualidade. Pelo princípio da 

RSE, todos têm o mesmo direito, independentemente da legislação local.”  No que tange às 

definições sobre RSE e mediante o confronto dos estudos realizados e das entrevistas 

realizadas para este trabalho com integrantes tanto da GTECH, como do IGCC, pode-se dizer 

que a empresa não se caracterizou como socialmente responsável, porque faltava exatamente 

essa unidade de padrões, inclusive sendo questionada nos padrões éticos utilizados no Brasil.   

Embora não se possa aplicar a metodologia completa dos indicadores Ethos, com 

todos os seus formulários,  para fazer uma análise mais criteriosa do quanto a empresa, por 

meio das ações do IGCC, estava engajada com a responsabilidade social, serão usados  os sete 

tópicos balizadores,  para cruzar as informações obtidas com os  entrevistados, a fim de 

analisar e comparar a atuação da empresa em cada item delimitado pelo Ethos.  Apesar de, em 

um primeiro momento, a análise parecer sem profundidade, está de fato dentro do escopo do 

que se buscava desenvolver  no início desta dissertação.  Pode ser considerada uma “análise 

selvagem”
98

, fazendo uma analogia à psicologia,  já que não estamos utilizando,  nem 

pretendendo utilizar o método de mensuração dos Indicadores Ethos, em toda sua completude,  

mas a este trabalho compete, apenas demonstrar se empresa aplicou o conceito de RSE ou de 

ISP. Assim, ao aplicarmos os sete parâmetros de avaliação da RSE, desenvolvidas pelo 

Instituto Ethos, pode-se observar que:  
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 Do ponto de vista técnico, Freud considerou a análise selvagem quando o analista, apesar de conhecer o 

paciente e pode estar correto  em alguns aspectos da análise, faz algumas interpretações sem levar  em 

consideração outros fatores  como a “sensibilidade específica de cada  paciente e de como se apresentam os 

fenômenos resistenciais e transferenciais”. Disponível em:  

https://books.google.com.br/books?id=pqOantXx26wC&pg=PA334&lpg=PA334&dq=o+que+%C3%A9+an%C

3%A1lise+selvagem+em+psicologia&source=bl&ots=lZ0XjKfGtO&sig=yoVJSOTIqOh1wCcPI-ui7-
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A9%20an%C3%A1lise%20selvagem%20em%20psicologia&f   Acessado em: 22/02/2015.  
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No item um, descrito como  “valores, transparência e governança”,  a empresa pautava 

suas atitudes dentro de normas rígidas de conduta ética. As declarações de missão e valores 

eram expressas como:  

 

Missão: ser a melhor integradora de soluções e prestadora de serviços de captação, 

transmissão e processamento de dados, viabilizando múltiplas transações online e 

real-time em pontos de captura selecionados. Universalizar acesso rápido, seguro e 

econômico a múltiplas transações, proporcionando às pessoas conveniência e 

economia de tempo, por meio de serviços de alta qualidade.  São valores da 

Technology Brasil
99

, divulgados nos canais de comunicação interna: Inovação, 

Desempenho e Integridade. (MOREIRA, 2005) 

 

O discurso ético, no entanto, foi abalado quando ocorreu o envolvimento da empresa 

na CPI dos bingos, “abarcando especificamente a apuração das duas irregularidades 

identificadas na relação contratual entre a GTECH e a CEF e indícios de improbidade 

administrativa e corrupção”
100

.   Mesmo tendo afirmado todo o tempo ser inocente das 

acusações, tentando mostrar que a prática de seus negócios era coerente com os discursos 

empregados, a imagem da empresa no país ficou comprometida, já que a conclusão preliminar 

da CPI  acusou a empresa e seus dirigentes de improbidade administrativa, entre outras 

acusações. A CPI apurou e entendeu que as irregularidades contratuais entre a GTECH e a 

CAIXA aconteceram desde o tempo da RACIMEC. A empresa acabou, por fim, perdendo o 

cliente  CAIXA e encerrando suas atividades no país, descontinuando também as ações 

sociais que realizava, como visto no final do Capitulo 2 e mais a frente nestas considerações. 

Quanto ao “público interno”, pode-se dizer que a GTECH possuía um programa de 

qualidade de vida voltado para seu corpo funcional, chamado Vida Ativa. Coordenado pelo 

RH, o programa envolvia várias atividades abrangendo as vertentes biofísica, cultural e social, 

tais como: caminhadas ecológicas, exames médicos anuais, idas ao teatro e cinema, além de 

eventos aos finais de semana, extensivos aos familiares.  

                                                           
99

 O trabalho de MOREIRA, refere-se à GTECH Brasil, embora tenha optado por usar o nome fictício de 
Techology Brasil. 

100
 Relatório parcial da CPI dos Bingos, p. 3. Senado Federal. Disponível em:  

http://www.senado.leg.br/comissoes/CPI/Bingos/RelParcial1.pdf  Acessado em:  10/02/2015. 
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Também eram realizados eventos e festividades para os funcionários, comemorando 

algumas datas especiais, como festa junina, halloween, dia das crianças (quando os pais 

podiam levar seus filhos para conhecerem a empresa e passar o dia em atividades dirigidas), 

café com o Presidente (que sorteava funcionários que uma vez por mês tomavam o café da 

manhã com o Presidente da empresa), celebrações de aniversários mensais, dia de arrumar as 

gavetas e jogar fora o que não era mais necessário, festa de final de ano, entre outros.  

A política de RH adotada, incluindo, além das ações descritas, a parte de comunicação 

interna, que englobava uma série de ações, veículos de comunicação, concursos e premiações, 

levaram a empresa a integrar o ranking do Guia Exame “100 Melhores Empresas para 

Trabalhar” nos anos 2002 e 2003
101

. Realmente, todos os que trabalharam lá guardam 

saudosas recordações. Havia um departamento de RH muito atuante, que além de propiciar 

benefícios aos funcionários, bônus anual, festividades e momentos de descontração, 

proporcionava também momentos de lazer e melhoria da qualidade de vida dos funcionários, 

indo sempre muito além do que a lei exigia. Havia um clima de muita amizade entre os 

setores e entre os níveis gerenciais. Até hoje há encontros dos “ex-gtechers”, grupos nas 

mídias sociais e contato pessoal. Alguns se casaram, outros viraram padrinhos e formaram 

amizades para a vida inteira.  

Era realmente um lugar muito bom para se trabalhar, e as pessoas eram muito 

comprometidas com o desempenho da companhia.  Isso não significa que não houvesse 

disputas internas, problemas entre colaboradores e empresa, entre subordinados e chefias. 

Mas o que entendo ser mais relevante nessa avaliação sobre a responsabilidade social da 

empresa com seu público interno é como o ambiente corporativo, com toda essa linda 

descrição feita acima, possui um lado sombrio, pouco abordado e de difícil percepção, 

principalmente talvez porque não abarque a gama maior de colaboradores, mas atinja mais 

diretamente as funções gerenciais e de liderança das empresas. Esse ambiente corporativo, 

principalmente em multinacinais, desenvolve uma espécie de “ilha da fantasia”, uma bolha de 

bem-estar, que não é de fato real. É como se houvesse uma “escravidão branda”, por ter 

anuência do escravo, que de fato sente-se como incorporado a uma grande família. 

Dependendo do nível gerencial, recebe carro, celular, notebook, cartão de crédito corporativo, 

                                                           
101

 “A pesquisa ‘100 Melhores Empresas para Você Trabalhar’  é conduzida anualmente pelo Great Place to 
Work Institute Brasil e seu resultado é divulgado através da Revista Exame, da Editora Abril.” (MOREIRA, 2005) 
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escola particular para os filhos, plano de saúde, às vezes até casa, participa da lucratividade da 

empresa, com bônus anuais e acumula muitos pontos de milhagem nas viagens constantes, 

para poder tirar férias com a família. Só que a vida, o tempo, finais de semana, horas de 

intervalo  ficam à disposição da empresa. O colaborador deixa de ser dono inclusive do que  

poderia ser chamado de  tempo livre, já que muitas vezes é ocupado por atividades de lazer 

corporativo (caminhadas, eventos, feiras, atividades voluntárias). O café da manhã vira uma 

reunião de brunch, o almoço, um work lunch, o chopp do final da tarde, um happy hour de 

negócios, e os jantares, business dinners. Fiz parte de tudo isso e achava ótimo, sentia-me 

importante, valorizada, reconhecida. Precisou, mais do que afastamento, muita literatura e 

longos processos reflexivos para me desintoxicar da pessoa viciada em trabalho que havia me 

tornado, também conhecida como workaholic person. De qualquer forma, é uma experiência 

bem interessante de ser vivenciada, no estilo de “O diabo veste Prada”. 

 No quesito “meio ambiente”, terceiro item da lista, a empresa, corporativamente, 

sempre se preocupou com as questões ambientais, buscando usar papéis reciclados, 

recolhimento de cartuchos de impressoras, promovendo dias para limpeza coletiva do 

ambiente de trabalho, apoiando iniciativas ecoesportivas dos funcionários, comprando 

materiais que não agredissem o meio ambiente, entre outros. Mas não havia nenhuma política, 

nenuma ação efetiva coordenada e sistêmcia que envolvesse a empresa nas questões 

ambientais.  Da mesma maneira, não há registro de atividades de engajamento social, a fim de 

envolver os “fornecedores”, nem consumidores ou clientes dentro de um conceito 

ecorresponsável. As atividades, neste caso, eram puramente comerciais e de prospecção de 

negócios.  

 Já com a comunidade, sexto item da lista de stakeholders que são contemplados para 

serem avaliados pelos Indicadores Ethos, a empresa atuou com mais ênfase, e conseguiu 

adesão de diversos colaboradores, principalmente integrando o Programa de Voluntariado, 

como foi apresentado no Capítulo 2.  Através do IGCC, a empresa realizou projetos com a 

comunidade, visando à melhoria de vida e, principalmente, a extinção do abismo tecnológico 

que comunidades em situação de risco social viviam. Isso aconteceu não apenas por meio do 

trabalho realizado pelo Projeto Asa, mas também com as atividades empreendidas pelo 

Programa de Voluntariado Amigo GTECH, que incluía ações solidárias pontuais e sazonais. 

Embora a adesão às atividades sociais não tenha sido generalizada, os que participaram dos 
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projetos, foram impactados, a ponto de carregar o compromisso social para outros locais, 

onde trabalharam depois de sair da GTECH. 

 No quesito sociedade, além dos trabalhos desenvolvidos com as comunidades locais 

(em São Paulo), a empresa patrocinou o Programa Alfabetização Solidária, na cidade de 

Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. A escolha da cidade foi em função de uma peça 

publicitária feita para a TRANSACTIVE, que dizia que a rede de telecomunicações da 

empresa estava em todo o país, e foi citado o nome de Tabocas, por sua sonoridade, que 

expressa um lugar muito longe. Quando a diretoria resolveu adotar uma cidade para 

patrocinar o programa de alfabetização para adultos, pareceu a todos ser honesto apoiar a 

cidade que se tinha usado o nome para fazer publicidade.  

 Na questão de relacionamento com o Governo, sétimo e último item observado, em 

todo o tempo que estive na empresa, nunca tomei conhecimento de nenhuma atividade ilícita. 

Participei da diretoria, cuidei de assuntos estratégicos, trabalhei diretamente na formação de 

rede tanto política, quanto de imprensa e sempre fui orientada a seguir estritamente o Código 

de Conduta Ética da empresa. Havia inclusive um comitê local para resguardar e preservar a 

observação do Código e, em caso de qualquer suspeita de negligência, o funcionário era 

chamado para comparecer junto ao comitê local para prestar esclarecimentos.  

 No entanto, não tenho como atestar a idoneidade da empresa durante o escândalo em 

que se viu envolvida, porque já não estava trabalhando diretamente na área e não participei 

das negociações  da renovação de contrato com a CAIXA. O que se percebe é que, embora  a 

transparência nas relações com entidades governamentais fossem  um ponto forte, pelo menos 

teoricamente, o envolvimento na CPI, mesmo que nada tenha sido comprovado, minou a 

credibilidade da empresa e a saída do país deixou diversas questões sem resposta, dando 

margem a muita especulação e desconfianças.   

Analisando  a atuação de RSE da empresa sob o prisma dos sete temas trabalhados 

pelo do Instituto Ethos, observa-se que há pontos não atendidos pela empresa, o que  

corrobora com a visão geral entre os entrevistados de que a atuação social da empresa deveria 

ser caracterizada como Investimento Social Privado, dentro da perspectiva do GIFE e não 

como RSE.  
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Em entrevista exclusiva para este trabalho, o primeiro Presidente da Gtech Brasil e 

também o primeiro Presidente do IGCC, Antonio Carlos Lino da Rocha, o ACR, explica que 

seu entendimento sobre a responsabilidade social empresarial é  que se trata de uma extensão 

da responsabilidade social pessoal, mas  a empresa para executá-la não deve perder o seu foco 

em gerar lucro para seus acionistas, nem melhoria para seus colaboradores / funcionários. Por 

isso, afirma que  é importante que o Governo atue com incentivos fiscais que permitam às 

empresas uma atuação mais direta no desenvolvimento social. 

 

Na medida em que o Governo ofereça incentivos para que as empresas 

desempenhem um papel social mais significativo, acredito que as empresas 

devam abraçar essas iniciativas e colaborar ao máximo com o processo. 

Acredito, inclusive, que a empresas estão mais capacitadas a desenvolver 

esse processo, com mais criatividade e efetividade, do que o próprio 

Governo. Acredito, portanto, que a leis que oferecem essas oportunidades são 

duplamente enriquecedoras para a Sociedade: primeiro por transferir riqueza 

de forma direta para a Sociedade e segundo por possibilitar uma distribuição 

mais eficiente dessa riqueza. 

 

 

Para ACR, os investimentos em projetos sociais desenvolvidos pela GTECH são 

característicos de ISP, mas esse investimento também deve estar atrelado aos benefícios e 

incentivos de Leis governamentais. Para ACR, o fato de usar dinheiro incentivado, portanto, 

em nada deve desmerecer a atuação social da empresa, que deve ser uma questão estratégica. 

“Eu diria que a empresa  tinha um compromisso social sim. As atividades eram desenvolvidas 

por uma Assessoria da  Presidência e envolviam programas de educação artística com 

tecnologia de informática, entre outras iniciativas, por meio do Instituto Gtech”, afirmou 

ACR. 

Já Joaquim Kavakama, o JK, que substituiu ACR tanto na presidência da empresa, 

como no IGCC, entende que as ações realizadas pela empresa devem ser caracterizadas como 

RSE, incluindo também o programa de voluntariado Amigo GTECH e outras ações solidárias, 

que foram implementadas em sua gestão. Para ele, o impacto social gerado pelo IGCC é o 

ponto mais importante das atividades realizadas.  
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Os projetos realizados foram extremamente importantes para a Empresa, mesmo que 

no início nem todos percebessem isso. Para alguns foi apenas uma forma de usar o 

dinheiro do imposto que poderia ser utilizado para causas sociais que reverteriam em 

boa imagem corporativa. Eu, pessoalmente, sempre acreditei que podíamos fazer a 

diferença e sei que fizemos na vida de muitos jovens. O engajamento era muito 

forte. Tinha o compromisso da Presidência, das Diretorias e Gerências e 

disseminada por toda a organização. Ao perceber os resultados do programa, mais e 

mais pessoas se interessavam em participar, formando-se um círculo virtuoso.  

 

Essa diferença de opinião entre os dois primeiros presidentes marcou bem a trajetória 

do IGCC e do Projeto ASA. Para ACR, as atividades sociais realizadas pela empresa eram 

importantes, desde que não conflitasse com os negócios da empresa. Tanto que, quando 

retornou à Presidência em 2002, alterou todos os procedimentos e modus operandi do IGCC e 

seus projetos sociais, porque naquele momento queria todos os esforços e pensamentos da 

empresa voltados para a renovação do contrato com a CAIXA, principal cliente da empresa 

no Brasil. Qualquer “distração” deveria ser abolida. 

Em contrapartida, o período em que JK foi presidente da GTECH foi o mais profícuo 

para as ações sociais, que eram não só vistas como estratégicas, mas faziam parte do 

planejamento. Tudo era pensado também do ponto de vista social. Havia um clima 

socialmente responsável em todas as equipes da empresa. Era desejo da Presidência que todos 

se engajassem de alguma forma com o compromisso social que a empresa tinha. Talvez por 

isso, até hoje, JK tenha uma visão de que as atividades da  GTECH poderiam se enquadrar 

como RSE, mesmo deixando a desejar em alguns quesitos. Acontece que como não houve 

esforço posterior para melhoria dos quesitos que não estavam adequados a uma empresa 

socialmente responsável, que deveria ir além da realização de projetos sociais, pode-se 

concluir que se trata de ISP  as ações sociais da empresa.  

Uma das características do investimento social  feito pela empresa era o fato de ter 

usado exclusivamente recursos incentivados, pois o Projeto Asa era inscrito na Lei Rouanet 

de incentivo à Cultura.  O IGCC nasceu para viabilizar o Projeto ASA, como proponente 

junto ao MINC e oferecendo garantias de captação junto à própria GTECH. Não houve um 

processo de adaptação da empresa em patrocinar projetos geridos por instituições já 

experientes  no Terceiro Setor. A empresa partiu direto para o terceiro estádio e o terceiro 

passo, descritos pelo GIFE. Esta parecia ser, à época, a melhor alternativa a fazer, 

principalmente porque a proposta era “abrasileirar” um projeto corporativo já existente na 
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matriz, nos EUA. Havia certa insegurança em como atuar com o projeto sem haver uma 

gerência da empresa e também não havia outros recursos, exceto os possibilitados pela Lei 

Rouanet. Abrir o IGCC foi a melhor alternativa para se exercer um controle sobre o 

desenvolvimento do projeto, principalmente no início, embora nem todos tenham concordado 

com isso. Lembro bem que quando fiz a proposta da abertura do Instituto, explicando as 

razões à diretoria da empresa no Brasil, o próprio ACR disse que só concordava se eu ficasse 

totalmente responsável pelo Instituto e pelo Projeto, como voluntária, já que o trabalho não 

acrescentaria nenhuma alteração salarial, assim como para todos os funcionários que 

ajudassem no projeto e no instituto.  

A proposta foi aceita por mim. Mas ACR, ainda no dia da assinatura dos documentos 

para a abertura do IGCC,  me alertou  que eu estava dando um “tiro no pé”, ao que respondi 

se ele tinha problemas em trabalhar com alguém manco, mas persistente. Era isso, o IGCC e o 

Projeto ASA tornaram-se um desafio pessoal. Eu sabia que poderia fazer um bom trabalho, 

era a chance de exponenciar as ideias e ideais que carregava comigo desde criança, de gerar 

oportunidades para crianças, por meio da educação e da arte, para construir um país melhor. 

Acabou que o projeto tornou-se um sonho sonhado junto por diversas pessoas, sem as quais 

ele jamais teria saído do campo das ideias, muito menos servir de objeto de estudo nesta 

dissertação. 

É importante, então,  observar que, dentro da perspectiva apresentada pelo GIFE, a 

implantação do ISP na GTECH deu-se de forma atípica, já que não houve um crescimento 

gradual de participação da empresa em projetos sociais, como seria um caminho natural. No 

entanto, principalmente na segunda fase do Instituto, sob a Gestão de Leonardo Brant, com o 

Instituto Pensarte, houve uma caminhada rápida para o último estádio do ISP, quando o 

projeto visava atuar como influenciador de políticas públicas, ao ser caracterizado como 

tecnologia social replicável.  Mas  a mesma característica que viabilizou a criação do projeto, 

o uso de dinheiro incentivado como financiador também foi fator de limitação de 

investimento, pois a ausência de outros aportes financeiros, de outras origens, não apenas 

usando verba incentivada, acabou por determinar o fim do projeto. 

Durante o percurso percorrido por este trabalho, fui levantando questões que me 

inquietavam e que me levaram a produzir a presente dissertação. Uma das primeiras questões 

apresentadas foi se as pessoas sabiam do que estavam falando quando se intitulavam 
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socialmente responsáveis ou se diziam isso por modismo. Pode-se dizer, a partir das leituras e 

análises feitas para este trabalho, que, mesmo hoje, ainda há muita divergência e falta 

conhecimentos sobre o que é de fato a responsabilidade social empresarial e o investimento 

social privado. No caso mesmo apresentado, vê-se claramente que os dois primeiros 

presidentes do IGCC e da GTECH Brasil divergem quanto a este assunto. Enquanto ACR 

assume como ISP as atividades sociais da GTECH Brasil, JK afirma ser RSE. Entendo que 

ambos estejam certos, apesar de parecerem divergentes.  De fato, na gestão de JK, embora 

ainda faltassem alguns pontos para serem trabalhados, para que a empresa fosse considerada 

socialmente responsável, seguindo os parâmetros dos indicadores Ethos, havia um esforço 

geral, partindo da liderança, para que todas as atitudes da empresa perpassassem pelo viés da 

responsabilidade social empresarial. As leituras realizadas demonstraram que os atores 

realmente engajados com o compromisso social conseguem, hoje,  manter um diálogo e estão 

trabalhando em conjunto continuamente para analisar e  rever os conceitos  e a práxis do 

compromisso social individual e corporativo, que deve reduzir essa disparidade de 

entendimento entre os dois conceitos. 

 Outras duas preocupações apresentadas foram como fazer com que a RSE deixasse de 

ser apenas uma demanda ou um discurso da liderança, mas passasse a fazer parte do dia a dia 

das pessoas e como esse pensamento seria vivenciado na prática. O caso apresentado da 

GTECH, neste aspecto, demonstrou muita receptividade para um pequeno grupo da empresa. 

Mesmo no tempo de JK, que incentivou o crescimento das atividades voluntárias, o número 

de participantes do programa tinha cerca de 10 %  do universo de colaboradores da empresa. 

Trata-se realmente de uma mudança de mentalidade e isto só é conseguido aos poucos, 

mesmo assim se a empresa mantiver o incentivo independente das crises. Não foi o caso da 

GTECH Brasil, que, no primeiro grande problema, logo cortou as ações sociais que vinham 

sendo realizadas.  

Fica evidente que sem o apoio real da liderança, é difícil manter qualquer ação social 

empresarial, mais ainda um  programa de RSE, que é bem mais abrangente. Ainda no caso da 

GTECH, verdadeiro ou não, o fato de ter sido envolvida na CPI dos Bingos também 

colaborou para o enfraquecimento do discurso socialmente responsável que a empresa vinha 

desenvolvendo no Brasil. O que nos leva a pensar que sem o apoio, o desejo, a visão  e o 

engajamento das lideranças não se pode implantar um programa estratégico de RSE em uma 
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empresa e que, como estratégia, o programa deve ser elaborado para ter uma implantação 

escalonada, ao longo dos anos, facilitando a assimilação dos conceitos por todas as camadas 

de colaboradores e demais stakeholders, que em um primeiro momento podem comparecer de 

forma mandatória (top/down), mas que devem ir conquistando adeptos, nem sempre fáceis de 

se localizar. 

 Apesar  da solicitação para a implantação de um trabalho de responsabilidade social 

ter partido do presidente da empresa, o que estava sendo solicitado de fato, naquele momento, 

era procurar dar um redirecionamento ao um incentivo fiscal que estava disponível para a 

empresa, a fim de encontrar  algo que pudesse dar um retorno de imagem empresarial, 

principalmente para a nova marca, que precisava de suporte publicitário.  Apesar  de a  

empresa  passar a demonstrar interesse em  ir além das obrigações legais, o foco estava em 

como  reutilizar a verba pública, com a lei de incentivo, como acontece em diversos projetos 

sociais. Não é desmerecida essa atitude, porque, de fato, sabíamos disso desde que 

começamos a modelar o IGCC e o Projeto Asa.  

Costumávamos inclusive brincar que, como formiguinhas, operávamos pelas brechas 

do muro. Sabíamos que a condição sine qua non para realizarmos o projeto era a de cumprir 

com as expectativas da empresa e do Ministério. Precisávamos realizar a construção de uma 

boa reputação para a imagem da empresa e também tudo o que havíamos nos comprometido 

em fazer, com o MINC, ou seja, exposição, livro, relatórios. Mas aos que sonharam em 

realizar algo que pudesse ser mais do que um discurso, importava o atendimento na ponta, o 

desenvolvimento de cada criança e jovem, de cada facilitador, de cada membro da equipe do 

Projeto. O mesmo valia para o Programa de Voluntariado, que continuou existindo, mesmo 

quando a empresa mudou seu foco estratégico retirando as ações de cunho social de seu 

planejamento.   

 

Como orientava-nos Calvino, leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade 

e conectividade, sucederam-se no desenrolar de toda a história destes 4 seguintes 

anos: em menos de seis meses, uma nova unidade do Projeto já começava a ser 

montada na Funarte e em um ano uma terceira unidade especial (como parte da ação 

educativa da 25ª Bienal de S. Paulo) e uma parceria efetiva com o IAS – Instituto 

Ayrton Sena, viria a coroar os nossos esforços e o cuidado que a administração 

maior do Projeto dedicava no sentido de garantir a independência e o foco do 
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Projeto permanecesse no beneficiário final da ação social e não nos interesses 

corporativos da Empresa que bancava a ação.
102

 

 

Ao cruzar as informações da conjuntura política, econômica e social com os 

momentos da trajetória da responsabilidade social empresarial,  percebe-se que os apoios 

institucionais que o IGCC recebeu, principalmente com o Projeto Asa, foram frutos de um 

movimento muito maior. Havia  uma conjuntura, um momento histórico preparado para que 

ações como esta acontecessem e proliferassem, mesmo que, como já dito, a intenção primeira 

de boa parte dos empresários e empresas não fossem exatamente a mesma que a da sociedade 

civil organizada, que agora ganhava voz e o título de terceiro setor.  

 É possível perceber claramente que, segundo a definição de Melo Neto para 

empreendedor social e empresa cidadã, a GTECH, no período de JK, viveu esse momento de 

empresa cidadã, especificamente porque JK é um empreendedor social, embora não tenha 

seguido uma carreira voltada para essa área. Também eu me considero uma empreendedora 

social e, a partir do trabalho na GTECH principalmente, passei a trabalhar mais diretamente 

com o terceiro setor, buscando estimular a profissionalização das instituições. Neste caso 

específico, vale ressaltar que o próprio fato de fazer esse mestrado, faz parte dessa busca por 

excelência.  

 Foi possível observar, ao descrever a trajetória do IGCC em duas fases que, na 

primeira, conseguiu-se manter os princípios descritos por Ashley (2009:9), não permitindo 

que os “objetivos sociais e instrumentos sociais” fossem confundidos com “práticas 

comerciais e com objetivos econômicos”.  Já a empresa, no entanto, ao escolher separar as 

ações sociais por meio de um instituto ligado a ela  e o fato de não usar recursos próprios, mas 

apenas dinheiro disponibilizado pela lei de incentivo, a descaracteriza do papel de agente 

social, mantendo, apesar das ações realizadas, o papel de agente econômico apenas. 

No caso da classificação feita por  Martinelli (1997), a GTECH Brasil passou pelos 

três modelos  de compromisso social explicitados pelo autor:  nos primeiros anos em que 

atuou no país, colocou toda a atenção nos desafios da implantação da loteria online, para a 

CAIXA, em todo o território nacional, portanto o foco estava “exclusivamente no negócio e 
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na lucratividade”, ficando a questão da responsabilidade social restrita ao cumprimento do 

que exigia a Lei. Em um segundo momento, especificamente após o período em que passou a 

ter um percentual de imposto de renda que poderia ser utilizado  como marketing cultural 

através da Lei Rouanet, passou a incluir em seu planejamento estratégico ações específicas 

para alguns grupos, embora nunca tenha havido um planejamento capaz de dar conta de todos 

os grupo de stakeholders .  Algumas ações  eram proativas, como o Projeto Asa e outras 

reativas como o programa de voluntariado, cuja demanda nasceu de um processo de 

conscientização promovido por alguns integrantes da empresa, com apoio do RH  e do IGCC. 

O terceiro modelo ocorre quando a empresa passa a atuar  como “empresa-cidadã”, buscando 

a alteração do ambiente social. O foco não está mais apenas nos resultados financeiros. 

Digamos que a empresa esteve bem próxima dessa atuação no curto  período em que JK 

esteve à frente no Brasil e colocou o processo produtivo  da empresa “sob a ótica do 

compromisso ético, como estratégia”, objetivando “satisfazer as expectativas e conquistar o 

respeito de todos os seus parceiros”.  A atuação sob essa perspectiva, no entanto, durou 

pouco, já que rapidamente foi conduzida a voltar a atuar nos dois primeiros modelos, 

afastando-se cada vez mais de uma visão mais abrangente de responsabilidade social 

empresarial e até mesmo restringindo a atuação no investimento social privado que vinha 

fazendo.  

 Certamente ainda há outras questões a serem abordadas a partir deste relato. 

Considero, no entanto,  que tenha sido muito rico poder incluir  a GTECH e o IGCC como 

objetos de estudo desta dissertação e  uma excelente oportunidade de recontar a história da 

RSE e do ISP, com a atuação da empresa no Brasil, ao revisitar a trajetória do Projeto Asa.  

Exatamente, o que se espera agora é que o presente trabalho instigue e provoque o desejo de 

se fazer outras leituras e apresentar outras abordagens sobre o assunto, para que esta discussão 

não termine por aqui, mas que seja o estopim para mais fóruns, incluindo a academia, capazes 

de manter viva a chama do diálogo e da busca, que deve ser permanente, por uma sociedade 

mais justa, respeitosa e transformadora.  
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ANEXOS: 

 

Trabalhos artísticos de alguns jovens do Projeto Asa: 

 

 

Figura 36: Vida – Lucas G11 – 24/09/2001 

 

 

 

Figura 37: Carolina – Asa 2 – G10b – 24/09/2001. 
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Figura 38: Robocope guei – Jhuan – G16 24/09/2001 

 

 

Figura 39: Escala tonal – Saúde – Daniela – G11 – 24/09/2001 
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Figura 40: Escala tonal – Ronald – G18 – 24/09/2001 

 

 

 

Figura 41: Danilo – Asa 2001 –2 24/09/2001 

 

 

 


